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- De sub~tituição de membro em comissilo mista , ........... , , .... ,

9. Discursos após a ordem do dia:
- Scn. Aderbal Jurem a . , , •. , ...... , , .......................... .
- Scn, Leite Chaves (discurso entregue Urevisão do orador) .... , , . , ..
- Sen, Nelson Carneiro .. , . , . , ... , . , .. , .... , . , . , , ... , ..... , .....
-Sen.Jutahy Mngulhães ............•..........................
-Sen.Gastão to.Hlllcr ..................... , , .................. .
- Sen, Franco Montoro , ..... , .. , . , , , ...... , ... , ... , , ..... , , . , .
- Sen. Lourivul Baptista , , , , , , . , , .. , , , , • , , , .... , ... , , .... , . , , . , .
10. Encerramento.,.,.,, ..... , ... , .... , ... ,,,,,,,, .. , ........ ,.
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2892
2893

101• SESSÀO, EM li DE JUNHO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
1. Abertura ..... ,, , , ...... , ..... , .. , .. , , , . , , . , , . , , .. , ..... , .. ,

2893

2. OfTcios do Jv.secretário da Câmara dos Deputndos, encaminhan·
do à revisão do Senado autógr<.~(Ol\ dos seguintes projetes;
-Projeto de Lei da Câmara n' 41/79 •............. , ........... . 2893
-Projeto de Decreto Legislativo n' 12/79 ... , ................... . 2894
-Projeto de Decreto Legislativo n' 13/79 ....... ,, •. , ........... . 2891
3. Requerimento apresentado:
- N~ 210/79, do Scn. Hclvtdio Nunes. Aprovado ... , ......... , .. .

2898

4. Comunicação du Liderança da ARENA:
-De trunsfcrê:ncia do Scn. José Guiomard, para a Comiuilo de Fi·
nunçus, como Suplente , , .. , , ,, , •..... , ,, , , . , . ,, , ...... , , ......... , . 2898

2857

2851
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L Abertura . ,,, ,, .•. , •.....•.•.. , , , . , ., ,, , . , ,, .,, .. , . , , , ,, .•. ." 2869
2. Offcios do I9·Sccret6rio du Ctlmara dos Deputados, encaminhan·
do à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Cümura n' 39/79 , ....... , .. , . , , . , ...... , , . .. . 2869
- ProjetodcLeidaCümura n~40/79 , ....... , .. , ......... , ... , .. . 2870

5. Ordem do dia:
-Projeto de Decreto Legislativo n• 17/76, do Sen. Nelson Carneiro.
Aprovado. À Comiuão de Redação.,.,,,, .••.. ,, ..•..•••.•.••....... 2898
- Projeto de Decreto Legislativo n• Sj19. Aprovado. A Comissilo
de Redução . , , , , , . , ,, , .••.... , , . , , , , , , , ... , . ,, •.• ,, , , ., ... ,, .. , ... 2898
6. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
-Reduções finais dos Projetes de Decreto Legislativo n9 17j76 e
5/79, Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n•s 211 e 212j79,
A promulgação,,, ....... ,, •. , .... ,,., ..••.•••...• ,,............... 2899
7. Designação da ordem do dia du próxima sessão. Encerramento...

2900

8, Discursos proreridos em scssõe~ anteriores:
- Sen. Mauro Bcnevides, nu 98• Sessão, cm 20 de junho ......•....
- Sen, Marcos Freire, na 98t SessAo, em 20 de junho , .. , ........ .

2900
2902

J. Pareceres referentes As seguintes matérias:
-Projeto de Rcsoluçàon• 16/79 , .. , ...... ,, , • , ,, . , , , ... ,, , , ,, . , ,
- ProjetodeRcsoluçilon•43j78 ,, , , .. , ....•. , . ,, .. , .• ,, •... , .. , .
- ProjetodeLcidaCdmara n•27f79 .. , , .... , , . , . , ..... , ... , .....

2871
2871
2872

4.
-

Projetas upresenuados:
Projeto de Lei do Senado n• 187/79, do Sen. Aloyaio Chaves ....... .
Projeto de Lei do Senado n• 188/79, do Scn. Orestes Quércia,.,,, , . ,
Projeto de Lei do Senado n• 189/79, do Scn. Nelson Carneiro .... , ..
Projeto de Lei do Senudo n' 190/79, do Sen, Raimundo Parente , , .. ,

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

2911

2873
2875
2875
2875

2. Mcnsugens do Presidente da Rcpllblicu:
- Restituindo autógraro de projeto c.Jc lei sancionado . , ........... ,
- De ugrudccimento de cumunlcaçilo ....... , • , ................. .

2911
2911

S. Requerimentos a presentados~
- Nt208/79,doSen. Dirceu Cardoso,,,,,, ... ,,, .... ,., .. ,.,,, .. .
- Nt 209/79, do Sen. Dirceu Cardoso , .. , , , .. , , , , . , . , , . , , .... , , .. .

2876
2876

J. Pareceres referentes Q:j seguintes matérias:
- Prnjcto de Lei da CUmaru n• 88/77 ......................... ..
- Projeto de Lei da Cdmuru n• 24/79 , ...... , .......... , , ...... .
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- Projeto de Lei do Senudo n' 142/78 , , .... , .. , .. , , .. , .. , ...... .
-Projeto de Lei do Scnudo nt 125/74 (Complementar) . , . , , , .. , .. .
-l'rojcto de Lei do Senado n' 21/75 (Complcmcntur) ............ .
- Projeto de Lei do Scnudo n' 97/15 .. , ... , .......... , ........ ..
-Projeto de Lei do Scnndo n' 169/15,,,.,,.,.,,,,, .... ,,,,,, .. .
-Projeto de Lei do Senudo nv 217/75 , ..... , .................. ..
- Emcndn de Plenário ao Projeto de Lei do Scnudo n' 136/76 .... .
-Projeto de Lei do Senado n' 46/74., .. , ...• ,, , . , , ,, , ....... ,, .

2912
2913
2915
2916
2919
2919
2920
2920

e ::omunlcaçõcs da Liderança du ARENA nu Climara dos Deputados:
~)e bubstituições de membros cm comissão mista , , , •.. , ....... , ,

2921

2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Sentido nv 9/79 , ........... , .............. ..
-Projeto de Lei do Senado n9 112/79 , , . , .. , ..... , . , ........... .
-Projeto de Lei do Senado n' 130/79 .......................... .
-Projeto de Lei do Senudo nQ 139/79, ...... , ................. ..
-Projeto de Lei do Senudo nQ 147/79 ......................... ..
-Projeto de Lei do Senado nt 151/19 ........ ...... , .......... ..

;;:omunicaçilo da Ltdcrança do MDB:
~:crcrentc ~ dcsignaç~o do Scn. Tcotônio Vilela para integrar, co·
=1r, a ComiSsão de Ftnanças, ,, , , ,, , , , ... , ..... , , ,, , . , , ...... . 2921

3. Discursos do expediente:
- Sen, Hc:lvfdio Nunes ... , ..... , . , ... , . , , . , .. , . , , ... , ......... .
- Sen. Leite C~avcs (discurso entregue à revisilo do orador) ....... .

2966
2967

4. Comunicação da Liderança do MDB, na Câmara dos Deputados:
-De substituição de membro cm comissão mista ... , , ... , ....... ,

2969

f
,

"-

• ~•rojctos apresentados:
I
=.'rojcto de Lei do Senado ri" 191/79, do Scn. Lázaro Barboza .. , .
IIW :=•rojcto de Lei do Senado n' 192/79, do Scn. Nelson Carneiro, ...
;;•rojeto de Lei do Scnudo n' 193/79, do Sen. Franco Montara

·-=:tcquerimento apresentado:
;;l•
do Sen. Helvfdio Nunes, Aprovado .............•...
·-==)iacursos do e:<pediente:
213/79,

-=cn. Almir Pinto ...•.......... ,.,, ... ,,,,, ............ ,, ... .
m =:en. Marcos Freire ......................................... .
Raimundo Parente , . , , , ..... , . , ........................ .
-=omunicação da Liderança do MDB na Câmara dos Deputudo~:
., ~te substituição de membros cm comissão mista ............... .

:=cn.

2921
2921
2924

2924
2925
2925
2929
2930

~=>rdem do diu:
;;rojcto de Lei da Câmara nv 28/79, Aprovado. Ã sanção .. , , ... .
.=rojeto de Lei da Climara nt 3/76, Rejeitado. Ao arquivo ...... .
êrojeto de Lei da Climara n' 27/79, Aprovado . , . , , , ....... , .. .
I.C :=rojeto de Lei do Senado n' 106/79, do Sen. Aloysio Cha\'eS.
::,. A Comissão de Redaçào.,,,,,,,.,,, ..... , ,, ..... ,, ...... .
. . ~ojeto de Lei do Sentido n' ffJ/76, do Sen. Orestes Quércia .... .
0 '1§rojeto de Lei do Senado nQ 88/79, do Scn. Agcnor Maria.
=~.Ao arquivo,., ......... ,,, ...... ,., ...... ,,.,, ... , .. , .. ,.
:: =~ojeto de Lei do Senado nQ 95/79, do Scn. Franco Montara.
:;:,, Ao arquivo.,,,, .. , .. , .. ,,,,,.,.,,.,,., .. , ...... , .... ,.,,
;;)iscursos t~pós u ordem do dit1:
Ascnor Marit1 . , .... , . , ....... , •...... , ... , ...... , .. , .. .
:;::n. Itamar Franco •... , ..... , .. , ... , ... , .•... , ............ ,.
-:=:n, Mauro Bencvidcs ..... ,, . , , . ,. , , ....... , , . , ••... , , .. , .. .
C:
Ga.stào MUller., .... ,., ....... ,, .......•..•......•. ,, .. .
~:n, Jt~rbas Pa5sarinho.,,,,, .... , ,,, , ... , , . , .. , ........ ,, , .. .

cr:

;: :=:n.
:=:n,

;;

~:.cerramento,,

ií

~

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

2930
2938
2939

2940
2940

fint~l) ............. .

2941
2945
2947
2948
2948

2948

,c., -ªª' 214/79, do Scn. Láztlro Barboza. Aprovt~do ................ .

2968
296tl
2968
2968
~968

6, Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Gabriel Hermes.,, .. ,, .. , .. , ........ , .. ,, .............. .
- Sen. Aderbal Jurem a . , .. , , .. , ...... , , .... , ... , ..... , ....... .
- Sen. José Richa .. , ... , ...... , .... , ......................... .
- Sen. Agcnor Maria . , , , , , ..... , . , . , , . , , ....... , ............. .
- Scn. Mauro Benc:vidc:s .. , ....... , . , , ............ , , , . , ....... .
-Scn. Jutahy Magalhães ............ ,,, ........... ,, .......... .
- Scn. Franco Montoro., ..... , .. ,, ...... ,., .. ,, .............. .

2969
!970
!970
2980
2981
29H2
29tl6

7. Designação da ordem do dia da ._1róxima sessão, Encerramento ...

2986

IS. Discurso proferido cm sessão anterior:
- Sen. Leite Chaves, na 102• Sessão, cm 22 de junho ... , ........ .

298i
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1. Abertura ...... , ........... , .............. , ............ , ... .

3000

2. Mensagens do Presidente da República:
- Rt:Stituindo autógrafos de projetas de Jcl sancionados

3000

3. Offcio do I•·Secretário dt1 Cãmartl dos Deputados, encaminhando
42/79 ............... " ...•........ " ... ". " .... " ..... " ........ .

3000

4. Comunicação da Liderança da ARENA na Climara dos Deputados:
-De substituições de membros cm comissão mista . , , .. , , .. , ... , , ..

3000

2949

5. Projetas aprcscnttldos:
-Projeto de Lei do Senado
- Projeto de Lei do Senado
-Projeto de Lei do Senado
-Projeto de Lei do SentidO

195/79, do Scn. Franco Montara
196/79 (Complemcntur) ........... .
197/79, do Scn. Orestes Quércia , .•.
198/79, do Scn. Nelson Curneiro.,,.

)000
3001
3002
3002

2949

6. Requerimento aprcscntt~do:
- N• 215/79, do Sen. Leu rival

Dt~ptista

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

3003

7. Discursos do e:<pedi~nte:
- Scn. Lourivut Baptista .... , , , , , . , , , , , . , , , , , . , . , . , , . , , . , , .....
-Scn. Alexandre Costa,, .. ,,,,.,,,,,,,, ... ,,.,.,, .. ,,.,, .. ,.,.
- Sen. Nelson Carneiro . , , , , ... , , ..... , , , , , . , , , .. , .. , .... , , , ...
- Sen, Dirceu Cardoso .. , , , .. , , , .... , , , . , , , , , . , . , , , , , , . , , , . , . , ,

3003
3003
3006
3006

K. Comunicaçao da Lidcnnçu do M DB na Clim11rt1 dos Dcputudos:
- De substituição de membro cm comissilo mista , , . , , . , , , , , . , , , ..

31107

9, Ordem do diu:
-Requerimento n' IH4f79, do Sen. Uzuro Uarbozu. Aprovudo
-Requerimento n' lt!Kf79, do Sen. Hct ... Jdio Nunes. Aprovudo,,,.

3007
31107

2949

2949

•.• rojeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n' 194/79, do Sen, Henrique de Lu
Rocquc,,,,,,, ,, . ,, , , .. , , ,., , , , , , ,, , ,, . ,, , , , , ,, , ,, , .. , , , , , ,, • ,. , , , !949
6. Ordem do diu:
-Projeto de Lei da Citmt~ru n• 53/7!1. Aprovado. A sunçao .... , .. ,
-Projeto de Lei da Ciimuru n' IS0/78. Aprovado. A sunçao ...... .

2950
2950

7. Dcaignuçao da ordem do dia dn próxima sessão. Ent'crrumcnto .. ,

2950

ti. Discurso proferido cm 1cssao unterior:

- Scn, Leite Cha\'cs, nu 100• Sessão, cm 21 de junho ...... , .... , . .

2965
2966

à revisão do Sentido autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 ,

"§•municuçilo da Presidência:
ã -=:.iannção do Sen. Henrique de Lu Rocque, parti integrar u
..§• Brasilciru l& IX Asscmbléitl Ordinária do Parlamento Latino·

=D ............... ,... ,,.,.,,,,,., ..,,,,, ................ .
ii·-=
~~qucrimento tlprescntudo:

2964
2964
2965
2965

2940

~1recer referente à seguinte mt~tériu:
.: : §ojcto de Lei do Sentido n• 98/78 (Rcdaçilo

5. Ordem do dia:
- Redução linal da emenda do Senado tiO Projeto de Lei dt1
Cámnra n9 65/76. Aprovado, À Câmara dos Deputados ............... .
- Redução final do Projeto de Lei do Senado n9 34/7!1, do Scn.
!tu mar Franco. Aprovado. A Câmara dos Deputados . , . , ............. .
-Redução final do Projeto de Lei do Senado nv 98/78. Aprovudo.
A Climarn dos Deputados .... , , .. , ............. , . , . , , . , . , ......... .
- Redação tint1l do Projeto de Lei. do Senado n' 48/79, do Sen.
L:ízaro Darboza. Apro\'ado. À Câmara dos Deputados, ............... .
-Projeto de Lei do Senado n' 62/79 (Complementar). do Scn .
Nelson Carneiro. Declarado prejudicBdo. Ao arqui\'o

2964

2940
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(EXTRAORDINÁRIA)

ã ~JCrturu ..•.......•...............••...................•...

I. Abertura .......................................... .
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X

-Requerimento n~ 19Jf79, do Scn. A~cnor Muria. Aprovmlo .... , ,
- Projeto de Lei da C;imura nq HK/7H. Rcjcitudo, Ao urquivo , , , . .
- Projeto de Lei da C;imura n' :!7 /79, Aprovt~do. Â ~ançüo , . . .
-Projeto de Lcí do Senado nY 64/79, do Scn. Franco Mon!oro.
f)j,cussilo udiuda nos termos do Rc:qucrimcnlo n' 216!71J ... , . , , , , .... ,
-Projeto de Lei do Senado n9 H9f79, do Sem. Cunh;1 Lima.
Discussilll cnccrrudu, nos termos do Requerimento n' ~17/79 ......... , .

JOOH
JOOK
JOOH

5. Projctos upre.~cntudos:
- Jlrnjc!O de Lei do Senado n~ 199/79, do Sen. OreJotcs Quércia
-Projeto de Lei do Senado nu 200/79, elo .'ien. Franco Montoro

3077
J07K

3009

6. Comunicuçõcs:
- De Senudores que

J079

10. Dbcursos npó~ a ordem do dia:
- Scn. t\lbc:rto Silva ...•...•....•......•.•.... , , .. , ...... , ..• , ,
-St:n. Orestes Quêrciu .. ,,,, .. , , . , , , .................... , . . . . . .
-Scn. Itamar Franco ............... , .........................
- Sen. li1zuro Burbozu , , ........... , .... , .... , ................ ,
- Scn. Jnrhas Passarinho , , , , . , . , , , , , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- St:n. leite Chaves (discurso entregue à revisão do orador) ... , .. , .
-Seu. !.cite Chaves (discurso entregue à revisão do orador). . . . . . . .
- Scn. Franco Montoro ..... , •.. , , ... , . , . , .............. , . . . . . .
- Scn. Jutahy Mugalhàes .... , ... , ...... ,,,, .... , ........ ,......
- Sen. 1\tauro Bencvidcs , , . , .• , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Scn. Nelson Carneiro ... , ........................ , ......... , .
- Sc:n. Juison Barreto ................. , ..... , ... , .. , . , .. , . . . . . .

3013
3015
3021
30:!:!
J023
:!023
3023
:!0:!3
30:!5
3025
3025

li. Encerramento ........•....................... , . , . . . . . . . . . . .

3027
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106• SESSÀO, EM 26 DE JUNHO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura, ................•.............................. ,,,

3027

2. Mensagem do Presidente du Repúblicu:
-Submetendo ao Senado u escolha de nomes indicados pura cargos
cujo provimento depende de sua pri:viu aquiescência .................. , 3027
- De agradecimento de comunicação ...................... , , . . . . 3029
3. Oficias do ]9·Sccrctário da Cümuru dos Deputados, cncaminhun·
do à revisão do Senado uutógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de lei da Câmara n9 43/79 .............. , .. . .. .. . .. .. 3029
-Projeto de Lei da Câmara nq 44/79 . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. 3030
-Projeto de Decreto Legislativo nq 14/79 ... ,.,,,.,,,,,,,,.,.....

3031

4. Comunicações da Presidência .......................... , . , .. , .

3051

S. Ordem do dia:
-Projeto de Lei da Câmara n' 46/74, do Scn. José Lindoso.
Aprovado .. , .. , •.. ,, ... , ................................... ,.,,... 3051
-Projeto de Resolução nq 16/79, do Scn. Nelson Carneiro. Apro·
vndo. A Comissão de Redução .................. , ... , , ....... , . . . . . . 305 I
6. Designação da ordem do dia da próxima sessão, Encerramento . . .

3052

7. Discurso proferido cm sasão anterior:
- Scn. Leite Chaves, nu 104• Sessão, cm 25 de junho , .... , , . , . . . . .

J052

107• SESSÀO, EM 27 DE JUNHO DE 1979

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

3063

2. ORcios do I~'·Sccrctârio du Cãmuru dos Deputados, cncuminhan·
do à revisão do Senado autógrafos rlos seguintes projetas:
-Projeto de Lei du Câmara nt 45/79 ............. , , ........... ,
-Projeto de Lei da Câmara n' 46/79 ......... , , ........... , .. ..
-Projeto de Decreto Lcgislutivo n• 15/79 ... ,,,.,,,, ..... ,,,,....
-Projeto de Decreto Legislativo n' 16/79. , , , •.. , , . , , ... , , .•... , ,

3064
3064
3065
3067

3. Pareceres referentes às seguintes matl:rius:
-Projeto de Lei du Cdmuru n• 98/78 ....................... , .. ,
-Projeto de Lei da Câmara nt 117/78 ...................... , .. ,
-Projeto de Lei du Câmara n• 123/78 .......... , .. , ..... , .. .. ..
-Projeto de Lei da Càmaru n• 133/78 ................... , .. . .. .
-Projeto de Lei da Càmuru n• 18/79 , , ........ , , ........ , , . .. ..
-Projeto de Decreto Legislativo n• 7/79 .. ,.,, .. ,, .. ,.,.,,,,,....
- Mensugcm n' 85/79 (Projeto de Resolução n9 35/79) . , . , . , , . , .. ,
-Projeto de Resolução n' 35/79 ...... , ........ , , .. , .... , , , .. . ..
4. Requerimento apresentado:
- N• 218/79, do Scn. Lourlval Buptistu ................ , .. , .. ....

~e

au ..;cntarào do País ..... .

3009

7.
-

Discursos do expediente:
Scn. AI mi r Pinto ............................... , ........... .
Sen. Agcnor Mnria .. , .... , ...... , ........................... .
Sc:n. Nelson Carneiro .................. , ........... , . , ...... .

J071)
JOKI
30H2

H. Projetas apreJoentados:

- Projeto de Resolução n9 36/79, d11 Comi~.,ilo Dirctoru ....... .
-Projeto de Lei do Sc:nudo ng :!01/79......
. ......... , .. .

30K5
JOH6

9. Requerimentos uprcsentndm:

- N• 219/79
- N~ :!:!0/79 .. , .... , ........ , ... , ............................ .
III

III

III
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III
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III
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I
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10. Ordem do dia:
-Requerimento n9 194/79, do Scn. Lourivul Baptista. Aprovado
-Requerimento n~ 197/79, do Scn. lourivul Baptista. Aprovudo
- Projrto de Lei do Senado n~ I 36/76, do Sen. Lourival Baptista.
Votução adiada nos termos do Requerimento n• 221/79 ... , .... , , ... , , ,
-Projeto de Lei da Câmarn n~ 86/77. Discus~üo adiada, nos
termos do Requerimento nq 222j79 . , ............................. , . ,
- Projeto de Lei do Senado n' 4/79, do Sen, Nelson Carneiro.
Aprovado, A Comissão de Rednçào ... , . , ...... , , , . , •.. , ...... , , •. , ..
-Projeto de Lei do Senado n' 35/79, do Sen. Paulo Brossard.
Aprovado. Á Comissão de Redaçiio .. , ........................... , , , ,
- Projeto de Lei do Senado n' 75/79, do Sen, Frunco Montoro.
Discussão adiuda nos termos do Requ~rimento n' 223/79 ........... , . ,
- Projeto de Lei do Senado nY 86/79, do Sen. Agenor Mariu.
Rejeitado, Ao arquivo ...................•. , ........ , •..............
11. Mati:rius apreciadas após a ordem do dia:
-Oficio nv S/8/79, cm regime de urgência nos termos do
Requerimento nv 219/79. Aprovado nos tcrmo5 do Projeto de Resolução
nq 37/79, Á Comissão de Redução ................................. ..
- Redução final do Projeto de Resolução n' 37/79, cm regime de
urgência. Aprovada. Apromulgação ................................. .
-Projeto de Lei do Senado n' i94j79, cm regime de urgência
nos lermos do Requerimento nq 220/79. Aprovado, Ã Comissão de Rc·
daçiio , .. , , , , , ,, •.... , .. , , , .•................. , .•......••.........
- Redaç1io final do Projeto de Lei do Senado nY 194/79, cm
rcf~:ime de urséncia. Aprovuda. Á C~mara ........................... '

JOR7
30K7
308K
30KK
3088
30KR
3088
3089

3089
3090

3091
)092

12. Discursos upós a ordem do dia:
- Sc:n. Jurbas Passarinho ..........•...•.•..................•...
- Sen. Paulo Brossard ........ , .......•.•.............•........
- Sc:n. José Lins ,, .... , , .......................... , , ......... .
- Sen. Gastão MUller ......................................... .
- Scn. Lourival Baptisiu .. , . , , , • , , . , ........................ , , ,
- Scn. Jutahy Magalhães ...................................... .
- Sen. Itamar Franco , •..•.. , ..... , ...... , , .• , .. , , . , , ... , .. , .. .
- Scn, Milton Cabral .• , ...... , ............ , •..................
- Scn. Benedito Ferreira .. , .. , , ..... , . , .................... , . , ,

3094
3100
3101
JIOJ
3104
3106
3107
3107

13. Designação da ordem do dia da próxima scssil.o, Encerramento,.

.1110
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108• SESSÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1979

3071
3072
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3077

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

li II

2. Requerimentos apresentados:
- Nv 224f79, do Sen. Tancrcdo Neves. Aprovado , , , .. , .... , . , .. , ,
- N• 225/79, do Sen. Dirceu Cardoso .......................... .
- N~ 226/79, do Sen. Dirceu Cnrdo~o ............... .
- N• 227/79, do Sen. Dirceu Curdo~u ......... , , , ....... , ...... .
-No 22K/79, do Scn, Jarbu~ Pa5:iurlnho ............ , . , .... , ... , ,
- N• 229/79, do Scn. Gabriel Hermes . , ............. , .......... ,

3111
3111
.1111
Jlll

3. Comunicuçil.o da Presidência .... , , . , ........... , , . , ... , ... ,,' ..

3111

li II
3111

4. Ordem do diu:
- Purc:ccr da Comi não de Constituição e Justlçn 11ohre a Mcnsa·
gcm n~ 95/79. Apreciudo cm ~nilo secreta .... , , ... , , .. , .. , , .. , , , . , . . 311:!

xi
5. Discursos do expediente:
-Sen. !'auJo Brossard .............................. .
- Sen. Alo)•sio Chnvcs , , , , ... , , , , , , . , , , , , , . , , . , , ,

3112
) 114

6, Mutérius upreciadns apó~ a ordem do din:
- 0/icio S/9/79, em regime de urgênciu, nos termos do Requeri·
menta n~ 227/19. Aprovado nos termos do Projeto de Rcsoluç~o
n? 3H/79. A Comissão de Redaçiio ................ , , ................ .
- Orrcio S/10/79, em regime de urgência, no~ termos do Requeri·
menta n~' 228/79. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução
n~ 39f79, À Comissão de Redução, ...... , ........ , ... , .... , .........
- Redução linal do Projeto de Resoluçil.o n' 38/79, cm regime de
urj:~ência. Aprovada. À promulgação .. , ... , , , , , , , .. , . , .. , , , , , , , , . , . , ,
-Redução final do Projeto de Resolução n' 39f79, cm regime de
urgi:ncia. Aprovuda. A promulgução , .... , , , , , , , , , , . , , , .... , . , .... , ..
7. Encerramento .. , .. ,.,,., ... , .. ,,,,,.,,, ... ,,,.,,., .. ,,.
Discurso proferido cm sessão anterior:
- Scn. Leite Chaves, na 105• Sessão, cm 26 de junho

. .
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) 119

3119

....... .. ' ' ....... .....

...... .
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.:!. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara nv JOf79 , ........................ ..
-Projeto de Decreto Legislativo nv 8/79 , ...... , , . , . , . , .. , ..... , .
-Projeto de Lei da Cãmura n~' 85/78 .... , .................. , .. .
-Projeto de Lei da Câmaru n~' 21/78 , .......... ., ..... , ....... .

3130
)131
313.:!
31ll
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J. Requerimentos apresentados:
- Nl' .:!30/79, dos Sens, Jurbas Passurinho c Puulo Bro~sard . , , .....
- N~' .:!31/79, do Scn. Jarbus Passarinho c outros senadores

3155
3155

4, Discurso do expediente:
- Scn. MuriJo Budaró

3156

S. Ordem do dia:
-Projeto de Lei n~' 18/77. do Scn. Otto Lehmann. Aprovado. À
Comissão de Redução .............................................. 3156
-Projeto de Lei du Câmara n9 24/79, Aprovudo. Â sanção .. ,,, .. , 3161

6, Matêrias apreciadas após a ordem do dia:
- Projeto de Resolução nq 36/79 cm regime de urgênci11, nos
termos do Requerimento n' .:!30/79. Aprovndo, À Comissào de Re·
duçilo .•..................................••......................
-Oficio n~ S/11/79, cm regime de urgência, nos termos do Re·
qucrimcnto n' 231/79, Aprovado, nos termos do Projeto de Resotu.
ção n9 40/79, Á Comissão de Redaçào ............ , ........ , ........ ,
- Rcdaçào .linal do Projeto de Resolução n' 36/79, cm regime de
urgência. Aprovada. À promulgação . • .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
.
- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 40/79, cm regime de
urgência. Aprovada. Á promulgação ............................ , .. ..
7. Designaçlo da ordem do dia da próxima sessão. Enccrrumento,..

3162
316.:!
3163
3[64

3. Pareceres referentes às seguintes mat~rias:
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 3/74
(Redução do vencido puni o turno suplementar) ................ , , ... , ,
-Projeto de Lei do Senado n• 106/79 (Redução linal).,, .. ,, .. ,.,,
-Projeto de Lei do Senado n• 136/79 (DF) •. , ... ,,,, .... ,, ... ,,,
-Projeto de Resolução n' 16/79 (Rcdaçilo linal) , , , , . , ... , , , , . , . ,
4. Requerimentos apresentados:
-~ Nq 233/19, do Scn. Jarbas Pas~arlnho c outros Senadores, .. ,.,,.
- N' 234/79, do Scn, Jurbns Passarinho c outros Senudotcs ... , , , ..
S. l•rojcto uprcscntudo:
- t•rojeto de Rc~olução n• 41/7fJ, do Sen. Or::stu Quérciu . , , . , . , , ,

H. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senudo nq .:!0.:!/79, do Sen. Franco Montoro

3176

9. Requerimento apresentado:
- Nq 235/79, do Sen. João Calmon

3176

10. Ordem do dia:
-Projeto de Lei da Câmara n" 34f1H. Votução adiuda para au.
dii:ncia da Comissão de Constituição e Justiça, nos tcrmm do Re·
querimento n~' 236/79 ..... , , , ...... , ... , , ........ , .. , . , . , , .
-Requerimento n' 198/79, do Scn. Lourival Baptista. Aprovado
- Requerimento n' .:!08/79, do Scn. Dirceu Cardoso. Aprovado ... .
-Projeto de Lei da Câmara n9 86/77. Discussão encerrada , ...... .
- Projeto de Resolução n' 35/79, Discussão adiadu nos termos do
Requerimento n9 237/79 . , ............. , • , , ... , ....... , , . , ... , , , ... .

3177
3177
3177
3177
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Matérias uprcciadus upós u ordem do dia:
-Ofícios n°s S/1.:! c S/13/79, cm regime de urgência, nos termos
d1l~ Requerimentos n's .:!33 e .:!34/79, Aprovados nos termos dos
Projetas de Resolução nqs42c 43/79. Ã Comissão de Redução ... , ... , .... 3178
- Redações finais dos Projetes de Resolução n's 4.:! e 43/79, em
regime de urgênciu. Aprovadas. À promulgação .... , .. , ........ .
3181
J I.

1.:!. Discursos após a ordem do dia:
-Sen. Marcos Freire (discurso entregue à revisão do orador)
- Sen. Bernardino Viana ........... , .................. , ..... , . ,
-Sen. Jorge Kalumc ......................................... .
- Sen. Evetásio Vieira ............. , ........ , ..... , , .. , .... , . , ,
- Sen. Nelson Carneiro .. , ...................... , .... , , ..... , ..
- Sen, Gastão MUller, ... , .. ,,,,., .... ,, ..... , .• , •.. , .. , ... , .. .
- Sen. Lourival Baptista ....................... , , ........ , ... , .
Dcsign:~çào

da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento ..

3189

III• SESSÃO, EM l8 DE JUNHO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura . , .. , , , ......................... , , . , ...... , , .... , ..

3189

J

3.

318 I
3181
31H2
3184
3186
3187
3188

.:!. Parecere' referentes à seguinte matéria:
-Projeto de Lei da Câmara n~' 125/78 ............... , , .. ,. ... , .
J. Requerimentos apresentados:
- No .:!38/78, do Sen. Jarbas Passarinho c outros Senadores . , .... , ...
- Nq 239j78, do Sen. Luiz Viana c outros Senadores . , , .. , .. , , , , , . , ,

3190
3i90

4. Projetes apresentados:
-Projeto de Lei do Senudo n~' 203/79, do Scn, Nelson Carneiro ... , . , ,
- Projeto de Lei do Senado n9 204f79, do Scn, Agenor Maria . , , -· .. ,.

3190
3191

3189

31ó5

6. Matêrius aprcciudas upós a ordem do dia:
-Ofícios n•s S/14 e S/15/79, em regime de urgência, nos t.:rmos
dos Requerimentos n•s 238 c 239/79. Aprovados, nos termos dos Pro·
jetos de Resolução n's 44 c 45/79. À Comissilo de Rcdaçilo., .... , .. , , , , , , .. 3192
-Reduções finais dos Projetas de Resoluçilo n•s 44 e 45/79, em
regime de urgência. Aprovadas. À promulgaçilo .. , ... , ........ , , , , . , . , . , 3194

mut~rias:

-Projeto de Lei do Senado n9 167/75 .. , ...... , ............ , .. ..
-Projeto de Lei do Senado n• 60/74 ., , , . , , . , . , .. , , . , , , ,, , , ,, . , ,

3176

5. Ordem do dia:
-Parecer da Comissào de Constituição e Justiça sobre a Mensa·
gem n~' 105/79. Apreciado cm sessão sccrctu ........ , ....... , . .
3191

2. Oficio do I'·Secrctário da Câmara dos Deputados, comunicando
u rejeição das seguintes

7. Comunicação:
- Do Scn. Mendes Cunale

3164

110• SESSÃO, F.M 28 DE JUNHO DE 1979
I. Abcrtum

316H
316H
3171

3117

109o SF.SSÃO, EM 28 DE JUNHO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
' '

Discursos do eApcdicntc:
Sen. Almir Pinto .................. .
Scn• Eunice Michiles , ..... , .... , , , ..... , . , .. , .. , . , ...... , . , .
Sen. Roberto Saturnino ........................... , . , , , . , ... .

3116

!!.

I. Abertura

6.
-

3165
3165

3165
3165
3165
3165
3167
3167
3167

7. Discurso após a ordem do dia:
-Sen, Nelson Carneiro,,, ........... , .. , .. ,, ... , ........... ,,,.

3195

8, Designação du ordem do dia da próxima sessilo, Encerramento

3195

112• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE 1979
(EXTRAORDINÁRIA)
1. Abertura,.,,, .. ,,.,,, ......... ,.,,,,.,, .. ,,.,,.,,.,,,.,,,,,

3212

2. Requerimentos apresentados:
- N• 240/79, do Sen, Almir Pinto, Aprovado
- N9 241/79, do Sen. Almir Pinto. Aprovado

3212
3212

xii
J. Projeto nrm:sentnt.lo:
- rrojeto de Lei do Senudo n9 205/79, do Sen. Franco Montoro,, .....

H. Requerimentos apresentados:
- N9s 242 c 243/79, do Scn, Dirceu Can..lmo

4, Comunicação;
- Dn Scn. Nelson Carneiro que se uusentur{t do Pais . , ..... , , , ......

9. Comunicuçõcs:
- De Senudorc:s que se: ausenturão do Pais

S. Ordem do diu:
- Pnrecer da Comissi'io de Rcluções Exteriores sobre n Mensaõem
n9 103/79. Apreciado cm sessão secreta , . , . , ... , , ..... , ... , , .. , ....... . 3213
6. Designaçi'io da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

J21J

113• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO DE 1979
I. Abertura

3214

2. Mensagem do Presidente da República:
-Submetendo à deliberação do Senado o Projeto de lei do Senado n'
206/79 (DF) , , , .... , , , .... , .. , , .... , , , , ................. ·• ·• · · · .. · 3214
3. Offcios do I•·Sccretârio da Câmara dos Deputados, cncuminhando
à rcvjsiio do Senado uutógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de lei da Cümara n• 47/79 , , ..•.•••••..........•••.....
- Projeto de lei da Câmara n• 48/79 . , , , ..... , .................. .
- Projeto de Lei da Câmara n• 49/19 , , , , ... , , , ... , ......... , .... .
- Projeto de lei da Câmara n• S0/19 , . , , , .. , , .... , .............. .

32/S
32/S
3216
3216

4. Comunicuçilo da Presidência ................................. .

3217

S. Oficio do Presidente da Confederação Nacional da Indústria:
- N•ll/·0965/79 .................. , , ... , , .... , , , , ...... , , , ... ,

3217

6. Comunicação:
- Do Scn, Jurbas Passarinho que se ausentarA do País , , . , , .... , . , ...

3217

7, Discursos do ellpediente:
-Scn, Lourival Baptista,,, .... ,,,,,,.,,,,,,, •.• ,,,,., •....•. ,,,
-Scn.Gustão MUller .. , , , ,, ,, , . , ,, .•... , ............ , ........ .
-Sen.Jarbas Passarinho ...• ,, .... , .•. , ,,. , , .. , , , , . , .. ,, •.•. ,, .
-Scn, BcrnardinoViunu ........ , , ...•. , ,, •. , ,, •.•. ,, , . ,, ..•....
- Scn, Dinurte Mariz (discurso entregue à revisão do orudor) . , , ..... .
-Sen. Dirceu Cardoso . , , . ,, ,, ......•.. ,, . , , •...• , ....••• ,, ... ,

3217
32/8

3220
3226
3226
3226

IO. Ordem do dia:
-Requerimento n~ 199/79, do Sen. Lourivnl Baptista. Aprovado
-Requerimento n~ 202j79, do Scn, Lourival Bapti!iln. Aprovado
-Requerimento n~ 209/79, do Sen, Dirceu Curdoso. Aprovudo ...... .
-Redução final do Projeto de Resolução n• 16/79. Aprovudu. A
promulgação , . ,, .... , .... , , .... , ... ,, , •. , , , ,, . , , ,, . ,, . , .... , .... · ·
-Projeto de lei du Câmarn nv S7f7H, Aprovudo. À Snnçiio ......... .
-Projeto ·de J.ci do Senudo n~ 136j79 (DF). Aprovado. À Comis·
sàodc Redução . , . , , ...... , . ,, ... ,, .......... , ................•.. · ·
- Projeto de Lei do Senado nv 46/74, do Sen. José Lindoso.
Aprovudo cm segundo turno. À Comissão de Redução .. , , , , ............ .
-Projeto de lei do Senado n9 !42f71!. Dcclarudo prcjudic.:~do,
Aourquivo , . ,, , , ...... , ....... , , , , .. , , , .. , , , , ..... , .. ,, ..... .
11. Matéria apreciada após a ordem do dia:
-Redução final do Projeto de lei do Senado nv 136/79 (DF).
Aprovuda, nos termos do Requerimento n• 244/79. A sanção,,., ......... .
12, Discursos após a ordem do dia:
-Scn.ldzuro Barbozu , ..... , ... ,, .. ,, , ,, , ,, • ,, , ,, • ,, , ........ .
-Sen. JorgcKalumc •.... , . , ,. , , ..... , ......... , ..... , , , , .•.•..
-Scn. JoséRichu ....... , , , ... , , . , , .. , ,,, , •.••... ,, .. , . , ...... .
-Sen. PuuloBrossard .. ,, ....... , , , , ,, •.. , . , , ,, . , , , ,, ... ,, .... .
- Scn. Albcno Silvu,., .... , •. , , , , .....• , , ............. , .... , , •.
-Sen. Bernardino Viana.,, ... ,, .. , ... ,,,,,,,,.,.,, .. , .. , ...... .
-Scn. Dirceu Cardoso ...... , ... , ... , , .... , . , ....• , , , .. , , . , . , .,

3~~7

3227
3227
322H
322H
3229
Jll9
3229

3229

3229
3~30

3234

3236
3240
3242
3243
3243

13. Dcsignuçào da ordem do dia da próllimn scssiio, Encerramento

3247

14. Discursos proferidos cm sessões untcriores:
- Sen, Marcos Freire, mt 110• Sessão, cm 28 de junho , , , . , ......... .
- Scn, Dirci!U Cardoso, na 98' Sessão, cm 20 de junho , •.• , .. , . . . .. .

3247
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• OH2

QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA I 14' SESSÀO, EM 1• DE AGOSTO DE 1979
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.1.1- Mensaaens do Senhor Presidente da República

-Restituindo autógrafos de projetas de lei .sancionados:
N• 107 f79 (n• 200/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câ·
murn nY 28/79, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvi-

mento de Barcarena- CODEBAR, e dá outras providências. (Projeto
que se transformou na Lei n• 6.665, de 3 de julho de 1979.)
N• 108/79 (n• 201/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
10f79·CN, que dispõe sobre a contratação de pessoal, pela Fundação lns·
tituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica- IBGE, para realizar coleta
de dados. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.666, de 3 de julho de
1979.)
N• 109/79 (n• 202/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câ·
mura n9 7/79, que dâ nova redução ao capu1 do art. 843 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio
de 1943. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.667, de 3 de julho de
1979.)
N• li 0/79 (n• 203/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Cú·
mara n• 24/79, que concede pcnsilo especial a Darei da Silva, e dú outras
providêncius. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.669, de 4 de julho
de 1979.)
N• III /79 (n• 204/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n••
8/79-CN, que altera o art. 21 e seus parágrafos, do Decreto-lei n• 411, de
8·1·69, c dã outras providências. (Projeto que se transformou nu Lei n'
6.669, de 4 de julho de 1979,)
N• 112/79 (n• 205/79, na origem), de 4 de julho 61timo, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 53/78 (n• 4.694/78, na origem), que dispõe
sobre doação de lote à Organização das Nações Unidas- ONU, pela
Companhia Imobiliária de Brasllia - TERRACAP. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.670, de 4 de julho de 1979.)
N• 113/79 (n• 206/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câ·
mura n• 150f7g, que inclui no Plano Nacional de Viaçilo, aprovado pela
Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973, o Porto de TclC, localizado no
Municfpio de Tcl'é, Estudo do Amazonas. (Projeto que se trLmsformou nu
Lei n• 6.671, de 4 de julho de 1979.)
N• 114/79 (n• 207/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
9/79-CN, que cria cargos cm comissão no Ministério Público Federal, e
d6 outras providências. (Projeto que se transformou na Lei"' 6.672, de 5
de julho de 1979.)
N• 115/79 (n•l08/79, na origem), referente ao Projeto de Lei do Se·
nudo n• 136f79·DF, que fixa o cfetivo do Corpo de Bombeiros do Distri·

to Federal, c dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n• 6.673, de 5 de julho de 1979.)
N• 116/79 (n' 213/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câ·
mura n., 57 j78, que dispõe sobre a duração de mandatos dos representan·
tes classistas no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.675, de 9 de julho de
1979.)
N• 117/79 (n• 214/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da Ca·
mura n., 27 j79, que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tri·
bunal Regional Eleitoral do Piauí, c dá outras providências. (Projeto que
se transformou na Lei n• 6.676, de 9 de julho de 1979.)

- De agradecimento de comunicação
N• 118/79 (n• 199/79, na origem), referente à escolha do Sr. Marcelo
Miranda Soares para exercer o cargo de Governador do Estado de Mato
Grosso do Sul.
N• 119/79 (n• 217/79, na origem), referente aos Decretos Legislativos n•s 36 a 47, de 1979.
NY 120/79 (n., 223/79, na origem), referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens n•s 268, de 1978, c 76, 171 c 190, de 1979,
da Presidência da Rep6blica.
N• 121/79 (n• 224/79, na origem), referente à escolha do Sr. Alberto
Vasconcelos da Costa c Silva, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rc·
p6blica da Nigériu.
·
-Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
N• 122/79 (n• 220/79, na origem), referente à escolha do Sr. Fcrnan·
do Ramos de Alencar, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixndor do Brasil na Suíça.
N• 123/79 (n• 219/79, na origem), referente à escolha do Senhor José
Osvaldo de Meira Penna, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasii'junto à Rep6bli·
ca Popular Polonesa.
N• 124/79 (n• 216/79, na origem), referente à escolha do Sr. Carlos
Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Ministro de Primeira Classe, du
Carreira de Diplomata, para exercer n funçilo de Embaixador do Brasil
junto à Rcp6blica Argentina.
N• 125/79 (n• 215/79, na origem), referente à escolha do Sr. Fcrnan·
do Bclfort Bcthlcm, para exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto
à Rep6blica do Paraguai.
N• 126/79 (n• 225/79, na origem), referente à escolha do Sr. Murillo
Gurgcl Valente, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Cin·
gapuru.
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N•.> 127j79 (n~' 2~f:tj79, na origc:m), rdc:rente 11 escolha do Sr, M<lnucl
António ~1:~ria de l>imcntcl Hrandlu), Ministro de Primcin1 Cla~~c. da
Carrcim tlc Di['llornata, para exercer a função de Embaixador do Bmsil
.iunto i1 Jh:pllhli~.:a SlH:iillista d:1 Tchcco-Eslov:I(JUia.

1.1.1- Oficio do Senhor Prcsldenre do Supremo Tribunal Federal
N• S/16/19 (n' 37j79-PjMC. na origem), encaminhando au Senado
Federal cópi:~ do ac6rdlto proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
iUlhls do Recurso Extraordin:irio nY ~9.52~-l~do Município de Botucatu,
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionnlidadc dos arts.
172 c 173 da Lei nç 1.442, de 27-12-66.

-Recebimento da Mt:nsagcm

n~'

12Hj79, referente 11 propostu do Sr.

t-.linistro da htl'.cnd:t, p:mt que o Governo do Estado de San tu Catarina
po~s:t ultcrar a linalidade du aplicução do remanescente do cmpré~timo
ohtidu junto ii Cuixot Económica Federul, por conta do Fundo dc Apoio

ao

Dc:.~envolvimcnto

Social (FASJ.
-Convocação de sessão conjunta a rculizar·se hoje, às
minutos, com Ordem do Diu que designa.

I~

horas c 30

1.2.11 - Discurso do Expcdlcnlc
SENADOR JARDAS PASSARINHO, como L! der- Trabalhos que
~eriw

desenvolvidos pelo Congresso Nacional no período legislutivo que
h•.1jc se inicia.

1.2.3- Oficlo5 do Sr. JY-Secretário d11 Câmara dos Depurados
- Coi.'IWiiamdtJ

ti

aprtH'ar;ào da

.~eguinte

1.3- ORDEM DO DIA

matéria.·

NY J76j79, referente ao Projeto de Lei do Senado nY 194, de 1979,
que c~t:lhch:cc o tcto da pensão atribuída a ex-servidores as~ociados do
Instituto de Pn:vid~ncia dos Congressistas -IPC, c dil outras providéncio.~~. (Projeto enviado ii sanção, cm 3·7-79.)
jctos:

En~aminhando

à rcvisiio do Senado autógro.~fos dos !<.eguintes pro·

Projeto de Lei da Cilmafll n' 51/79 (n9 2.737 !76, na Casa de origem),
que inclui rcprcscntunu: do Ministério da Indústria c do Comércio no
Conselho Nacional de Trünsito,
Projeto de Lei da Câmara n' 52/79 (n• 2.55 I/76, na Casa de origem),
que dispõe sobre a designação de dependente do trabalhador rural, nos
termos da Lei Complementar n9 li, de 25 de maio de 1971.

1.1.4- A•lso do Mlnlsrro Chefe do Gablnere Cl•ll da Presldóncla da
República
N' 212/79, de 24 de julho último, restituindo os autógrafos do Proje.
to de Lei do Senado n' 194f79, que estabelece o teta da pensão atribuída
;1 ex-M:rvidorcs ussociados do Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, e d:i outras provid~ncius, visto que o Senhor Presidente daRepúhlica não se munifestou sobre o mesmo, no prazo estabelecido no~ 2'
do art. 59 da Constituição Federal.

1.1.5- Comunicação da Presidência
Providências adotadas pela
riormente lido.

M~:sa,

con1 relaçüo ao expediente ante-

1.1.6- A•lso do Sr. Mlnlsrro da lndú•lrla e do Comércio
N~" 293f79, solicitando lhe seja informado sobre a possibilidade de
seu comparecimento ao Senado, a efetivar-sc no próximo dia 16 do cor~
rente.
1.1.7- Rcquerlmenlo
N' 245/79, de autoria do Senador Aderbal Jurt'ma, soliciumdo u rc·
tirud:1 do Projeto de Lei do Senado n9 115/79, de sua autoria.

1.1.K- Lclrura de Projclos
Projeto de Lei do Senado nY 207/79, de autoria do Sr. Sen:~dor Jorge
1\ulumc, que autoriza o Ministério da Educação e Culturu, atruvi:s do
Cllnselho Feder:~! de Educnçi1o, u incluir nos currículos dos est:lbelcci·
mcntos de ensino dt: IQe 2Y graus e Superior, estudo sobre ns vidas dll Co·
ronel José Plúcido de Castro e do Marechul·do·Ar Eduardo Gomes.
Projcto de Lei do Senado nQ 208/79, que dispõe sobre :1 remuneração
prons~ionul mínima dos engenheiros, :uquitetos e engenheiros agrõno·
mos, c dú outra~ providéncias.
Pmjctu de Resolução n~' 46j79, de autoriu do Sr. Scnudor Orestes
Quérd.l, que institui Comissão de Inquérito para apurar se foi rcgul;tr 011
ni'to a :1quisiçilo do controle acionúrio da Light.
1.2.9- Comunlcu~iio du Lldcrunta du ARENA no Scnudo

De suhstituiçàn de membro em Comisslto Mista do
ciunal.

Con~rcsso

Na·

1.2.10- Comunlcuçôcs du Prcsidênciu
- DL· rect.•bimc:nt~l de cumunicu~·iw do Sr. Senudor S;dd!lnh;t Der li,

de que

~c

ausentou Uo Pais durante o

rccc~~u.

-Requerimento nY 203/79, do Sr. Sen:tdor Lourival Baptista, soli·
L'it<tndo a tr:tns~rição, nos Anuis do Sen.1do Federal, do discurso proferi~
do pelo General-de-Exército Samuel Alves Correu, durante a cerimônia
de suu posse como Ministro-Chefe do Estado-Maior dus Forçus Armu·
d:1s. Aprm'ado.
-Requerimento n' 215/79, do Sr. Senador Lourival Baptistu, soli·
citando a trunscrição, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida
pelo Sr. Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, n.1 Escola Superior de·
Guerra, cm 5 de junho de 1979. Aprovado.
- Requerimento n9 225/79, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicit:mdo o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 166/17. de autoria do Sr. Sen01dor Ollo Lehm01nn, que dispõe sobre o tombamento da
sede da fazenda Santa Mónica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro,
antiga propriedade do Barão de Ururaí, onde Duque de Caxias morou na
velhice, c viria a falecer, e dá outras providéncius. Aprovado.
-Requerimento n~' 226/79, do Sr. Senudor Dirceu Cardoso, solicitomdo o desarquivamento do Projeto de Lei do Senudo nQ 266/17, de autoriu do Sr. Senador Otto Lehmann, que altera dispositivos da Lei nY
3.071. de I' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n• 3.725, de I5 de janci·
rode 1919- Código Civil Brasileiro- modificada pela Lei n• 4.121, de
27 de agosto de 1962, c dá outras providências. Aprovado.
-Redução final do Projeto de Lei do Senado n' 106/79, do Sr. Senador Aloysio Chaves, que altera o urt. 134, inciso 11, do Cbdigo Civil
Rmsilciro. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado nQ 9/79, do Sr. Senador Orestes Quêr·
cia, que dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda para os proventos
da :1posentadoria c para us pensões, sob a condiçüo que especifica. (Apreciaçiw preliminar du constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.

1.4- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA
Sf.VA DOR GABRIEL HERMES- Compromissos assumidos pelo

Presidente Joito Figueiredo, quando da visitn de Sua Exccl~ncia, em fins
de julho prllxlmo passado, ao Estado do Purá.

SENA DOR M.~RCOS FREIRE- Aspectos discriminatórios do

rrojeto de anistin do Governo.
SENA DOR M.-1 URO BENEVIDF.S- Solicitação em fuvor da ma·
nutenç:10 de plano nssistencial prestado por órgãos federais :1 comunas do
Polígono das Secas.
SliNAIJOR f.tlZ.·IRO BARBOZA- Apelo 11 autoridades campo·
tc:nte~

no sentido de serem sunados problemas causadores de prcjui:ws
:tos ugricultorcs do Estado de Goiús.
Sf:'NADOR DIRCEU C.~ RDOSO- Apresentando rclutório da vi·
-.ita feita, por mcmhros da Comissão de Minas e Energiu do Scn:1do c da
CP! do Acordo Nucleur Brusii-Aiemunha, a centros nucleares europeus.
SliNAIJOR NELSON C.-IRN/iiRO- Renovando upclo cm fuvor
da aprovaçiio de projeto dc lei, de sua uutorla, que obrigu u lixuçi"lo de
piso salari:ll p<tra todas us prolissõcs, como medida fundamental para li·
mitur movimcntos grevistas,
SI:'N.-IIJOR GA.W.-iO MVI.I.F.R- Homenagem prestada, pelo
do PtJI'rJ, de Trés Lagoas- MG, uo Scnudor Filinto MUller,' por

.I~Jrnal

(l~·asii"!o

do

tran~curso

do sexto aniversltrio de seu fulccimcntn.

SI:"S,IJ)OU I.OUH/1"":11. /Jt!PTJS1t!- Congrutul:~nllo·.\C

cum o
( 1Mernu e cu mos Mini~tm~ 1\.arlos Rischhictcr, Múrio /\mlrcaua c Dei·
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fim Netto, pelas providências tomadas cm Recife, cm junho passado, visando imph:mentur divtrsos programas voltados para o desenvolvimento
da Região nordestina, Discurso proferido pelo Presidente João Figueiredo na reunião do Conselho Deliberativo da SU DENE, cm 29 de junho último.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÔXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Dinnrte Ma'riz. proferido na sessão de 29-6-79.
3- SECRETARIA-CERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de I' a 30 de junho de 1979.
4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
-Ata de reunião da Comissão Deliberntiva,

Qulnlll·felra 2 3303

5- TERMO ADITIVO No 1/79
-Ao Convênio celebrado em 14-9-77. entre o Senado Federal e a
Fundação Universidade de Brasília, com o objetivo de publicação dare·
vista Documentação t AlUa/idade Politica.
6- TERMO DE CONVtNIO
-Que entre si fazem o Senado Federal c a Fundação Universidade
de Brasília. para a conclusão dos trabalhos de indexação de textos das·
normas jurfdicus brasileiras, já iniciados em administrações anterior~
7- ATA DA 45• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO CEGRAF
8- ATA DA 46• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO CEGRAF
9- MESA DIRETORA
lO- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

li -COMPOSIÇÃO DAS COMISSl)ES PERMANENTES

ATA DA 114• SESSÃO, EM ]9 DE AGOSTO DE 1979
I' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GAST;\0 M'úLLER
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Alberto Silva- Bernardino
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Bcnevides- Dinarte
Mariz- Aderbal Jurcma- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela - Lourival Baptista - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Nelson
Carneiro - Tancrcdo Neves - Henrique Santillo - Lázaro Barboza Gastão MUller- Pedro Pedrossian- Saldanha Dcrzi- Affonso Camargo
- Leite Chaves - Evclásio Vieira - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. I'·Secrc:tário irá proceder h leitura do Expediente.
E lido o uguinle

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REP(JBLJCA
Restituindo autógraros de Projeto! de Lei !lanclonado!l
N• 107/79 (no 200/79, na origem), de 3 de julho último, referente ao
Projeto de Lei da Câmara no 28/79 (no 5.765/78, na Casa de origem), que
dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de BarcarcnaCODEBAR, c dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
no .6.665, de 3 de julho de 1979);
No 108/79 (no 201/79, nu origem), de 3 de julho último, referente ao
Projeto de Lei no 10, de 1979-CN, que dispõe sobre u contrataçho de pessoal, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia c Estat!stica -IBGE,
para realizar colctn de dados, (Projeto que se transformou na Lei n' 6.666.
de 3 de julho de 1979);
N• 109/79 (no 202/79, nu origem), de 3 de julho último, referente ao
Projeto de Lei du Cúmura no 7, de 1979 (n• 2.150/76, na Casa de origem),
que dâ nova redução ao raput do art. 843 da Consolidaçho das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de I• de maio de 1943. (Projeto
que se transformou nu Lei n• 6.667, de 3 de julho de 1979);
N• 110/79 (no 203/79, nu origem), de 3 de julho último, referente ao
Projeto de Lei du C:lmnru no 24/79 (no 5.796/78, na Casa de origem), que
concede pcnsilo cspcciul u Durei da Silva, c dá outras providências. (Projeto
que se transformou nu Lei n• 6.668, de 3 de julho de 1979);
No 111/79 (no 204/79, nu origem), de 4 de julho último, referente uo
Projeto de Lei n' H, de 1979-CN, que ultcru o urt. 21, c seus parfigrufos, do
Decreto-lei n"' 411, de Hde janeiro de 1969, c dá outras providências. (Projc..
to que se transformou nu Lei no 6.669, de 4 de julho de 1979);

No 112/19 (no 205/79, na origem), de 4 de julho último, referente ao
Projeto de Lei da Câmara no 53/78 (no 4.694/78, na origem), que dispõe
sobre doação de lote à Organização das Nações Unidas-ONU-pela
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. (Projeto que se transformou na Lei no 6.670, de 4 de julho de 1979);
No 113/79 (no 206/19, na origem), de 4 de julho último, referente ao
Projeto de Lei da Cúmara no 150/78 (n• 5.743/78, na Casa de origem), que
inclui no Plano Nacional de Viação. aprovado pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973, o Porto de Te fé, localizado no Municfpio de Tcfé, Est•do
do Amazonas. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.671. de 4 de julho de
19791;
No 114/19 (no 207/19, na origem), de 5 de julho último, referente ao
Projeto de Lei n' 9, de 1979-CN. que cria cargos em comissão no Ministério
PCJblico Federal, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei no 6.672, de 5 de julho de 1979);
No I t5/19 (no 208/19. na origem), de 5 de julho último, referente ~o
Projeto de Lei do Senado no 136/79-DF, que fixa o cfctivo do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei no 6.673, de 5 de julho de 1979);
No 116/79 (no 213/79, na origem), de 9·dcjulho último, r~fcrcnte ao
Projeto de Lei da Câmara no 57/78 (no 1.750/76, na Casa de origem), que
dispõe sobre a duraÇão de mandatos dos representantes classistas no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (Projeto que se
transformou na Lei no 6.675, de 9 de julho de 1979);
No 117/79 (no 214/19, na origem), de 9 de julho ~ltimo, referente ao
Projeto de Lei du Câmara no 27/79 (no 4.701/78, nu Casa de origem), que
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleito·
ral do Piauí, c dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
no 6.676, de 9 de julho de 1979).
De agradecimento de comunicatilo
No 118/79 (no 199/79, na origem), de 3 de julho último, referente h escolha do Senhor Marcelo Miranda Soares para exercer o cargo de Governa·
dor do Estudo de Mato Grosso do Sul;
No 119/79 (no 217/79, na origem), de 9 de julho último, referente aos
Decretos Legislativos n9s 36 a 47, de 1979;
No 120/79 (no 223/79, nu origem), de 19 de julho último, referente h
nprovuçào dus matérias constantes das Mensagens n's 268, de 1978, c 76,
171 c 190, de 1979, da Presidência du República;
No 121/79 (no 224/19, na origem), de 25 de julho último, referente h escolha do Senhor Alberto Vusconccllos da Costa c Silva, Ministro de Segun·
du Clusse, du Curreim de Diplomutn, pura exercer a runçftq de Embaixador
do Brasil junto i1 República da NigJ:rin.
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Missào Especial pura representar o Governo brasileiro nus cerimô·
nias oficiais de investidura no cargo de Presidente da República do
Paraguai, Assunção, 1978 (membro).
Grupo de Trabalho pura transferência de Orgãos Federais para
Brasília, 1958 (representante do Ministério das Relações Extcrio·
rcs).
Grupo de Trabalho para o Anteprojeto de Reforma do Ministêrio
das Relações Exteriores, 1958 (presidente).
Comissão pura o Plancjamcnto do Edificio do Ministério das Re·
laçõcs Exteriores cm Brasllia, 1958 (membro).
Primeiro Congresso Nacional dos Brasileiros Naturalizados,
Brasília, 1959 (representante do Presidente dn República).
Grupo de Trabalho para o Estudo de Formação c Apcrfciçoamen
to de Diplomatas, 1960 (presidente).
II Conferência lntcramericana Extraordinária, Rio de Janeiro,
1965 (delegado).
Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra, 1956.
Diretor do Curso de Mobilização Nacional da Escola Superior de
Guerra, 1956.
Presidente do Instituto Nacional de Imigração c Colonização,
1957.

MENSAGENS
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a t'Jcolha dt•
nomes indicados para cargos cujo provimemo depende de .ma pré~ia aquieMhl·
ciu:
MENSAGEM N• JZl, De 1979
(a• ml/79, na orlaem)

Excelent(ssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (iterri III), da Constituiçiío, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Fernando Ramos de Alencar, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para eJ~:ercer a função de Embaixador do Brasil
na Suíça (Confederação Hclvêtica), nos termos dos artigos 21 c 22 do Decrc·
to N• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Fernando Ramos de Alencar, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasllia, 19 de julho de 1979.- Joio B. de Flpelredo.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vllae:
Embaixador Fernando Ramos
de Alencar.
Nascido cm Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 29 de abril de 1919.
Mestrado cm Ciências Politicp.s e Sociais, ECPS, Universidade de
Ottawa.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1938.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 7 de dezembro de 1943.
Cônsul de Primeira Classe, merecimento, 30 de junho de 1948.
Conselheiro, merecimento, 28 de janeiro de 1953.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de novembro de 1953.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 5 de maio de 1959.
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral de Administração,
1946.
Chefe do Departamento Geral de Administração, 1958/59.
Sccretário·Geral, 1959/60.
Ministro de Estado, interino, 1959/60.
Baia Blanca, Vice·Cônsul, 1942/43.
Miami, Cônsui·Adjunto, 1944/46.
Miami, Encarregado do Consulado·Gcral, 1944/45.
Washington, OEA, Primciro.Secrctário, 1948/49.
Washington, OEA, Encarregado de Ncgó<ios, 1949.
Ottawa, Primeiro-Secretário, 1949/51.
Roma, Primciro·Secrctário, 195 I/53.
Roma, Conselheiro, 1953.
Roma, Ministro-Conselheiro, 1953/55.
Roma, Encarregado de Negócios, 1953, 1954 c 1955.
Santiago, Embai<ador, 1961/66.
Bonn, Embaixador, 1966/69.
Bogotá, Embaixador, 1970/72.
Assunção, Embaixador, 1973f79.
Comissão para u Organização da Conferência lnteramcricana paru
a Manutenção da Paz e da Segurança do Contint:ntt:, 1947
(membro).
Conft:rência lnteramcricuna para a Manutenção d:t Paz c du Segu·
rança do Continente, 1947 (assistente do subsccretário·gcrul).
Comissão ~obre método pura a Solução Pacifica dus Controvérsins,
1949 (delegado, substituto),
VI Sessão do Conselho do CIME, 1957 (chefe).
Missão Especial u Colômbia, 1958 (delegado).
Rcuniim do Comitê dos "Vinte de Um" do Conselho du OEA,
Buenos Aires, 1959 (delegado).
lnuuguraç:io d;1 EKposiçiio lntcrnucionul de Cur;tcus, 1960 (f,:hL'Il:).
Missi'to Espceiul, solenidades de posse do llrcsidcnte du Culómbia,
195H (membro).
Cclcbraçiw de Acordos entre o Urusil c o Chile, Suntiago, 1%~
(chefe lia Missim llo Brnsil du lnllústriu Automobilística),
~1issào Especiul, solcnilludcs de posse do Presidente do Chile, 1%4
{embaixador cxtruordinítrio),
Misst10 Especiul, "olenidullcs llc posse tio llrcsidcntc du Replthlicu
du

Para~uai,

J!J7l

O

Embaixador Fernando Ramos de Alencar se encontra nesta tlata no
de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República do Pa·

cJ~:ercício

raguai.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de de 1979. - Gui·
lherme Lalz Lelle Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
( Ã Comi.rsão de Re/açÕt!S Exteriort'.\'.}

MENSAGEM N• I:U, DE 1979
(n• 219/79, na oríaem)
Excelcntrssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a hon·
ra de submeter à aprovação de Vossas Exceltmcias a escolha, que desejo fa·
zer, do Senhor Josê Osvaldo de Meira .Pcnna, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popular Polonesa, nos termos dos arts. 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador José Osvaldo de Meira Pennu, que me indu·
ziram a cscolh~"-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 19 de julho de 1979.- Joio B. de Fíaueíredo.
INFORMAÇÃO
Currlc:ulam Vllae:
Embaixndor José Osvaldo de
Mcira Penna.
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de março de 1917.
Bacharel cm Ciências Jurldicas c Sociais, Faculdade Nacional de
Direito da Universidade do Brasil, 1939.
Curso de História, Universidade de Colúmbia, 1956.
Curso de Psicologia Analítica, "Jung Institui" Zurique, 1963.
Curso Superior de Guerra, 1965,
Cônsul de Terceira Clusse, concurso, 12 de fevereiro dt: 1938.
Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 7 de dezembro de 1943.
Primeiro-Secretário, antigUidade, 18 de junho de 1952.
Conselheiro, título, 29 de julho de 1955.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de maio dt: 1959.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de setembro de 196b.
Secretário da Seçt1o de Segurunçn Nucionul, 1950/51.
Chefe da Divisão Culturul, 1956/59.
Secr~:tilrio-Gerul-Adjunto, interino, puru o Pluncjumento Político,
1%5.
Secretário-Geral-Adjunto, puru Assuntos llu Europa Oriental, Ásia
c Oeeitnia, 1966/67,
Slmngai, Vicc-Cúnsul, 1941/4~.
1\nkura, Segundo·Scr.:retllrio, 1944/47.
Ank:1ru, Encarregado de Negócios, 1946,
Nun4uim, Scgundo-Secrct(lrio, 1947/49,
Nanquim, Enr.:urre~ado de Negócios, 1947 c 194H.
SiiU José, Em:arre~ado de Negócios, 1951 c JIJ5~.
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Ottawa, Primeiro-Secretório, 1952/53.
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1953.
Ncw York, Primciro-Sccretúrio, Missão junto à ONU, 1953/55.
Ncw York, Encarregado, Missão junto à ONU, 1954 c 1955.
New York, Conselheiro, Missão junto à ONU, 1955/56.
Zurique, Cônsui·Geral, 1960/63.
Lagos, Embaixador, 1963/65.
Tel-Aviv, Embaixador, 1967/70.
Chipre, Embaixador, cumulativamente, 1968/70.
Oslo, Embaixador, cumulativamente, 1974/17.
Rcykjavid, Embaixador, cumulativamente, 1974/77.
Quito, Embaixador, 1977/79.
VIII c IX Sessões da A!Scmbl~ia-Geral da ONU, New York, 1953 c
1954 (membro).
X Sessão da Comissão dos Dir...aos do Homem, ONU, Ncw York,
1954 (observador).
Conrcrência Plcnipotcnciâria para a Elaboração de Convenção
sobre o Estatuto do Apâtrida, New York, 1954 (membro).
XXII Sessão do ECOSOC, ONU, Genebra, 1956 (membro).
Comissão de Elaboração das Instruções à Delegação do Brasil à XI
Asscmbl~ia-Geral da ONU, 1956 (membro).
Comissão Permanente para a CTAP, 1957 (consultor-técnico).
11 Reunião dos Chefes da Divisão Cultural, UNESCO, Paris, 1958
(presidente).
Conferência da UNESCO, Paris, 1958 (membro).
Comissão Mista do Acordo Cultural com a Grã-Bretanha, 1959
(membro).
Comissão Mista Brasil-Hungria, Budapeste, 1966 (chefe da Seção
Brasileira).
À disposição da Missão Especial da China às solenidades da posse
do Presidente da Rep~blica do Brasil, 1951.
À disposição do Ministro da Educação e Cultura do Paraguai, na
visita do Presidente do Paraguai ao Brasil, 1957.
Diretoria Central do Conselho Nacional de Estatlstica, 1957 (representante do Ministério das Relações Exteriores).
À disposição do Sccretârio de Estado dos EUA, em visita ao Brasil,
1958.
À disposição do Ministro de Recunos Naturais de Honduras cm
visita ao Brasil, 1958.
Comissão de Selcçào de Filmes Brasileiros nos Festivais Internacionais de Cinema, 1959 (presidente).
Comissão Educacional dos EUA (Comissão Fulbright, no Brasil),
1959 (representante do Ministério das Relações Exteriores).
Comissão Nacional do Projeto Maior n• I, UNESCO, Sede do
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1959 (membro).
I Seminârio Latino-Americano sobre Voluntariado, 1966 (representante do Ministério das Relações Exteriores).
À disposição do Minist~rio da Educação c Cultura, 1970/73.
Presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, Ministério da
Educação c Cultura, 1970/71.
Representante do Ministério da Educação c Cultura na Comissão
Brasileira de Atividadcs Especiais, 1971.
Dirctor-Gcral da EMBRAFILME, 1971/72.
Presidente da Comissão de Investigações Sumárias, Ministério da
Educação c Cultura, 1972 c 1973.
Assessor Especial do Ministério da Educação c Cultura, 1972.
Publicações:
"Shangai, Aspectos Históricos da China Moderna", 1944.
"O Romance da História Japonesa", 1947.
"Quando Mudam as Capitais", IBGE, 1958.
"Política E:derna, Segurança c Desenvolvimento", AGIR, 1967.
"Psicologia do Subdesenvolvimento'\ APEC, 1972,
"Em Berço Esplêndido", José OHmpio, 1974.
Colaborador no Revistu Brasileiro de Estudos Politicas, Rcvistu de
Cultura do Ministério du Educação c Cultura, Cadernos Brasileiros, Caderno Espcciul do Jornal do Brusil.
Conferencista, Escola Superior de Guerra, 1950, 1958, 1965, 1966,
196K, 1969 c 1973.
Conferencista, "Jung Institui", Zurique, 1970, 1973, 1975 e 1976.
Ordem do Mérito, Pnruguui.
Ordem do Mérito, ltúliu.
Crul de Cristo, Portugal.
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Ordem do Sol, Peru.
"Arts et Lcttrcs", França.
Ordem de Leopoldo, Bélgica.
Estrela Brilhante, Grã-Cruz, China.
Ordem do Sol Nascente, Gril-Cruz, Japão.
Ordem do Mérito Militar.
Ordem do Rio-Branco, Grà-Cruz.
Medalha Lauro Muller.
Medalha Silvio Romero.
O Embaixador José Osvaldo de Mcira Penna se encontra nesta data no
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Rcp~blica do
Equador.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de
de
1979. - Guilherme Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM N• J:U, DE 1979
(n' 216/79, na orl1em)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Ministro d:
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai·
xador do Brasil junto à República Argentina, nos termos dos artigos 21 c 22
do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritoS' do Embaixador Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Ro·
cha, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
f\lnção, constam da anexa informação do Ministério das Relações Extcriores.
Brasllia, 9 de julho de 1979. -Joio B. de Fl)lllelredo.
INFORMAÇÀO:
Curriculum-Vltae:
Embaixador Carlos Frederico
Duarte Gonçalves da Ro:ha.
Nascido cm Resende, Rio de Janeiro, 6 de junho de 1920.
Bacharel cm Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Nacional de
Direito, Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1943.
Curso de Prática Consular, IRBr, 1945.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, li de dezembro de 1943.
Segundo Secretário, merecimento, 20 de junho de 1951.
Primciro-Sccretãrio, merecimento, 19 de janeiro de 1954.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de junho de 1971.
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral de Adril.inistração,
1952.
Chefe, substituto, da Divisão Politica, 1959.
Sccrctârio da Seção de Segurança Nacional, 1960,
Chefe, interino, do Departamento Cultural, 1961.
Chefe da Divisão da América Central, 1961.
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1961.
Auxiliar do Sccretúrio-Geral, 1966/67.
Chefe, interino, da Scção de Segurança Nacional, 1966.
Chefe do Departamento de Organismos RegiOnais Americanos,
1975/77.
Nova Iorque, Vice-Cônsul, 1946/5 I.
Nova Iorque, Missão junto à·ONU, Terceiro-Secretário, 1951.
Novu Iorque, Missão junto à ONU, Scgundo-Sccretúrio, 1951/52.
Roma, Cônsul, 1954/56.
Vuticuno, Primciro·Secretúrio, 1957/59.
Romu, Primciro·Sccretúrio, 1958/59.
Vicnu, Ministro·Conselhciro, 1962/64.
Vienu, Encarregado de Negócios, 1962 e 1964.
Suntiago, Ministro-Conselheiro, 1965/66,
Suntiugo, Encurrcgudo de Negócios, 1965.
l':mumá, Embui,udor, 1967/73.
1\ingston, Embaixudor, cumulutivumenlc, 1967/73.
Ottuwu, Embui,udor, 1973/74.
Bruxclus, Embuixudor, 1977/79.
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IV c VScssões du Assemblé:iu-Gerul du ONU, Nova Iorque, 1949 c
1950 (Membro),
X Sessi1o do ECOSOC/ONU, Novu Iorque, 1950 (Membro).
Conferência sobre Declaração de Mortos e Desaparccidos, Nov:~
Iorque, \950 (Delegado-Substituto).
Conselho de Administração do FISI, 1951 (representante, substituto).
X Conferência lnteramericanu, Caracas, 1954 (Membro).
Reunião da FAO, Roma, \958 (Membro).
Cerimônias da Coroação do Pa~a João XXIII, Roma, 1958
(Membro).
Negociações com a Polónia sobre Acordos de Pagamento e Comércio. \960 (Membro).
IV, VI e Vil Reuniões de Consulta dos Ministros das Relações Ex·
teriores dos Estados Americanos, San José, 1960 (Delegado).
Grupo de Trabalho para estudo da Agenda Provisória da XI Con·
ferénciu lntcramericunn, Quito, 1961 (Secretário).
VIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores
dos Estados Americanos, Punta dei Este, 1962 (Membro).
XI Sessão Ordinária da Conferência Geral da AIEA, 1962 (Delega·
do).
Conferência da ONU sobre Relações c Imunidades
Consulares, Viena, 1963 (Delegado).
XII Sessão Ordinária da Conferência Geral da AIEA, Viena, 1963
(Delegado).
XV Congresso da União Postal Universal, Viena, 1964 (chefe).
XXI Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1966 (Delegado·
Suplente).
XXIV Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1969
(Delegado).
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da Costa Ri·
ca, 1970 (Chefe).
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente c ViccPrcsidcntc do Panamá, 1972 (representante).
X Assembléia-Geral do Instituto Pan-Amcricano de Geografia e
História, XII Reunião Pan-Amcricana de Consulta sobre Cartografia, IX Reunião Pan-amcricanu sobre Geografia, VII ~euniào
Pan-Americana sobre História c III Reunião Pan·Amcricana de
Consulta sobre Ciências Gcofisicas, Panamá, 1973 (Chefe).
Missão Especial b.s comemorações da Independência das Bahamas,
Nassau, 1973.
Comitiva Presidencial à Rcp~blica Oriental do Uruguai, 1975
(Membro).
V Pcrlodo Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA,
Washington, 1975 (Delegado).
Conferência sobre o SELA, Panamá, 1975 (Chefe).
Reunião Ministerial para a constituição do SELA, Panamá, 1975
(representante especial plenipotcnciàrio).
VI Pcrlodo Ordinário de Sessões de Assembléia Geral da OEA.
Santiago, 1976 (Delegado).
11 Reunião Ordinária do Conselho Latino-Americano do SELA,
Caracas. 1976 (Chefe).
Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, 1945 (Secretário).
Comissão de Promoções, 1961 (Membro-Suplente).
Comissão de Elaboração do Antcprojcto de novo Regulamento de
Promoções da Carreira de Diplomata, 1966 (Membro).
O Embaixad\Jr Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha se encontra nesta data no exerclcio de suas funções de Embaixador do Brusil junto ao
Reino da Bélgica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 29 de junho de 1979.
- Carlo!l Alberto Pe!l50a Pardellas, Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exteriun•.f,)

MENSAGEM N• 125, DE 1979
(n' 215/79, na orlscm)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o urtigo 42 (item III) du Constituição, tenho u
honru de s11bmetcr à uprovuçl1o de Vossas Excelêncius a escolha, que desejo
futer, do Senhor Fernando Rclfort Bethh:m, Gcnerul-de·E.\êrcito, puru exercer u funçr1o de Embui.\udor do Un1sil junto h Repúblict1 do Puruguai, nos

termos do parí1grufo primeiro do artigo 22 do Decreto n11 71.534, de 12 de de·
Lcmhro de 1972.
Os méritos do General Fernando Belfort Bcthlem, que me induliram a
escolhê·lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informuçllo do Ministêrio das Relações Exteriores.
Brasilia, 9 de julho de 1979.- João B. de Flsuclredo.
INFORMAÇÀO
Currlculum Vllae:
General-de· Exêrcito
Fernando Belfort Bethlcm.
Nascido cm 6 de junho de 1914.
Aspirante a Oficial, 1934.
2• Tenente, 1935.
I• Tenente, 1937.
Capitão, 1943.
Major, antiguidade, 1951.
Tenente-Coronel, merecimento, 1954.
Coronel, merecimento, 1961.
General-de-Brigada, 1966.
General-de-Divisão, 1971.
General-de-Exército, 1976.
Transferência para a Reserva remunerada cm 25 de novembro de
1978.

Auxiliar de Instrução da Arma de Cavalaria no CPOR, Rio de Janeiro.
Auxiliar de Instrução no Centro de Instrução de Motorização c
Mecanização.
Estagiário do Exército norte-americano.
Adido ao Estado-Maior do Exército.
Auxiliar de Instrução de Cavalaria na Escola Militar de Reulengo.
Observador Militar, adido ao Quartel-General da I' Divisão de ln·
fantaria Expedicionária, Itália.
Comandante da 3• Companhia de Carros Médios.
Instrutor no Curso de Blindados, Escola de Estado-Maior.
Instrutor de Blindados c Tática Geral, Es09la de Estado-Maior.
Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra.
Comandante do 9' Regimento de Cavalaria.
Adjunto à Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai.
Subcomandante c Subdirctor de Ensino, Escola de Material Bélico.
Instrutor da Escola de Comando c Estado-Maior do Exército.
Comandante da Escola de Material Bélico,
Chefe do Estado-Maior da S• Rcgiilo Militar.
Chefe do Estado-Maior da I• Divisão de Infantaria.
Chefe do Estado-Maior do II Exército.
Comandante da Artilharia de Costa c Antiaérea.
Estagillrio da Escola Superior de Guerra.
Comandante da 2• Região Militar.
Subchefe do Estado-Maior do Exército.
Vicc·Chcfc do Departamento de Material Bélico.
Chefe de Gabinete do Ministro do Exército.
Chefe do Departamento-Geral do Pessoal.
Comandante do III Exército.
Ministro de Estudo do Exército, outubro de 1977.
Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, 29 de junho de 1979.(Carlos Alberto Pouoa Pardollu) Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal.
(Á Comissão de Relações Exteriores./

MENSAGEM N• 126, DE 1979
(n' 22Sj79, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidude com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho u
honra de submeter i1 uprovaçi\o de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fuzer, do Senhor Murillo Gurgel Valente, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, paru exercer a funçno de Embaixador do Brasil junto
à República de Cingapuru, nos termos dos urtigas 21 c 22 do Decreto
n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embuixudor Murillo Gurgel Valente, que me induziram a
escolhê-lo pum o desempenho dessn elevada funçl'to, constam du unexu infor·
muçi1o do Ministério dus Reluções Exteriores.
Hrasíliu, :!5 de julho de I971J.- Jono R. de Fl~uclrcdo.
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INFORMAÇÃO
Currlculum Vllae:
Emb;lixador Murillo Gurgc\ Valente
N;1scido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 03 de novembro de
l~n.

Curso de Preparação I1 C:1rrdr:J de Diplomata, Instituto RioBr:m~.:o, IC) 50.
Est:1gio nu Organi1ação das Nações Unidas, 1950.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio-Branco,
I'l5 I.
Bach:m:J cm Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Junciro,
I<J52.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra, 1967.

Ciclo de Extensão sobre Energia, Escola Superior de Guerra. 1975.
Cônsul de Terceira Classe, 19 dc janeiro de 1950.
Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 14 de outubro de 1955.
Prinu:iro Secretário, merecimento, 24 de outubro de !961.
Conselheiro, titulo, 13 de fevereiro de 1967.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de l%9.
Ministro de Primciru Classe. merecimento, 07 de maio de 1978.
Chefe du Divis~o de Transportes c Comunicações, 1Q6Hj69.
Ottawa, Terceiro Secretário, 1952/54.
Glasgow, Vicc·Cônsul, 1954/55.
Glasgow, Encarrogado do Consulado, 1954.
Glasgow, Cônsul, 1955/56.
Santiago, Segundo Secretário, 1956/58.
Madrid, Segundo-Secretário, 1960/61.
Madrid, Chefe, Substituto, do SERPRO, 1961.
Madrid, J>rimciro·Secretúrio, 1961/63.
Madrid, Chefe do SER PRO, 1962.
Tôquia, Primeiro-Secretário, !963j64.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1963 c 1%4.
Tóquio, Chefe do SER PRO, 1964.
Taipd, Primeiro-Secret!lrio, I%5/66.
Taipci, Enc:1rregado de Negócios, 1965 c JQ66.
B:mgkok, Encarregado de Negócios, 1965.
Genebru, Delegação Permanente, Ministro·Consdheiro, 1969 j71.
Los Angeles, Cónsul-Gcral, 1971/73.
Jeddah, Embai<ador, 1973/79.
Coveite, Embaix<:~dor, cumulativamente, 1973/74.
Abu-Dhabi, Embaixador, cumulativamente, 1'>75/76.
Catar, Embaixador, cumul<:~tivamcntc, 1975/76.
Man;Jma, Emb<~ixador, cumulativamente, 1975j76.
Mascate, Embaixador, cumulativamente, J975J76.
IV Periodo de Sessões do Comitê Económico, C EPAL, Santiago,
I'l5R (reprcscnt:mte),
Solcnidndcs de Inauguração da I Feira Ibero-Americana, Sevilha,
1961 (representante).
Seçào Brasileira ü Reunião da Comiss!io Mista Brasil-Chile, San·
tiago, I~SR (membro).
VIII Período de Sessões e II Período de Sessões do Comité de Co·
mércio, CEPAL. Paraná, 1959 (membro).
SeçUo Brasilr:ira du Comissão Mistn Brasil-Espanha, ~hdrid, 1962
(membro).
Misslio pam NegociaçUo do Acordo com o Japtlo sobre Escalona·
mento da Dívida Externa, 1<>64 (membro).
MissJo Especial às so\cnidndes de posse do Presidente da China,
1966 (membro).
XVI Assembléia da OACI, Buenos Aires, 1958 (delegado).
Reunião pam Regulamentaçi\o do Convênio sobre Transportes por
ltgua. da ALALC. Buenos Aires. 1%8 (delegado).
Negociuções para o Ajuste sobre Transportes Murftimos, Buenos
Aires, 1968 (subchefe).
Nt:gocinçõcs para o Aju.~te sobre Tmnsportes Marítimos com a Po·
lània, IIJfiX (subchefe).
.
Conversuções sobre Problemas Marftimos com os EUA e JnpJo,
1%9 (delegado).
IV Sessão do Comitê de Tmnsportcs Marítimos du Conferência da
ONU, puni o Com~rcio e Desenvolvimento, Genebru, 1970 {dele·
gado).
11 Reunião do Grupo de Trabnlho sobre Lcgishu;no Murltimuln·
ternacion:~l, UNCTAD, Gc:nehrn, 1'>70 (chefe),
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Conselho do GATT. 1~70 c 1971 (rcprcsentanle).
Rc:uni~o da IMCO sobre Transporte lntermodal, Londres, 1971
(chefe).
V Sc~si1o do Comitê de Transporte., Marítimos, UNCTAD, Gc·
nehr:1, 1~71 (chefe).
III Reunifw do Grupo de Trabalho sobre Legishtç~o Marftima ln·
tcrnacional, UNCTAD, Genebra, 1971 (chefe).
Reunião dlJ Comitê !>obre Restrições ã Importação por razões de
Aal:~,ço de Pagamentos, GATT, Genebra, 1971 (delegado).
Miss~o E~rcci:.!l do Governo brasileiro its exéquias de sua Majcsta·
de F.tiçal Boin ,\bdcl Aziz Bin Rahman Al-Faiçal AI Saud, 1975
(membro).
Oficial do Guhinctc: do Ministro da Justiça c Negócios Interiores,
195~.

Chefe do SC"tor de Recepção c Rcpresentac~o do Gubinctc do Mi·
nistn1 da Justiça, 1959/60.
Comissão de Estudos Relativos à Navcgaçi\o Aérea Internacional,
\%k (representante do Ministério das Relações Exteriores).
Conselho Nacional de Telecomunicações, \969 (representante do
t\.Iinistério das Relações Exteriores).
O Embaixador M urillo Gurgcl \';dente se encontra nesta data no exerci·
cio de suas funções de Embaixudor do Brasil junto ao Reino da Arábia Sau·
Jita.
Secrewria de Estado das Relações Exteriores, 16 de julho de 1979.r.uilhcrnu.• l.ui1. Leite Ribeiro, Cht:fc da Divisilo do Pessoal.

I À Comissão de Relações Exterlore.f. 1
~IENSAGEM

N• ll7, DE 1979
(N• 216/79, na origem)

E:otceicntíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a hon·
ru de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fa.
Ler, do Senhor Manuel António Maria de Pimcntel Brandão, Ministro de
Primei r:~ Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai·
>.ado r do Brasil junto à República Socialista da Techeco-Eslováquia, nos ter·
mos dos artigos 21 c 22 do Decreto n~ 71.534, de r2 de dezembro de 1972.
Os mt:ritos do Embaixudar Manuel António Maria de: Pimentcl Bran·
dilo, que me induLiram a escolhê-lo para o desempenho des,.;u elevada
funçi10, constum da <~nex:a informação do Ministério das Relações Exterio·
res.
Brasília, 25 de julho de 1979. - Joio B. de Fleuelrtdo.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vicae:
Embaixador Manuel António Muria
de Pimentel Brandão.
Bordi:us, França (brasileiro, de acordo com o urt. 69, inciso III, da
Constituição de 1891) 15 de agosto de 1918.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Nacional de
Direito da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1940.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 12 de fevereiro de 1938.
Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 7 de dezembro de 1943.
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de setembro de 1951.
Conselheiro, titulo, 29 de julho de 1955.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de janeiro de 1959.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de junho de 1966.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estudo, ·1938/40.
Chefe da Divisão do Pessoal, 1956/58.
Chefe, interino, do Departamento de Administração, 1958.
Secretário·Geral Adjunto para Assuntos Americllnos, 1966/67.
Buenos Aires, Vicc-Cõnsul, 1941/43.
Buenos Aires, Cônsui·Adjunto, 1943/44.
Buenos Aire~ Segundo Secretário, 1944/45.
Estocolmo, Segundo SecretArio, 1945/47.
Eslocolmo, Encarregado de Negbcios, 1945 e 1946.
Londres, Segundo Sccre16rio, 1950/51.
Londres, Primeiro Secrelário, 1951/53.
Roma, Primeiro Secretário, 1953/55.
Roma, Conselheiro, 1955/56.
Bru<elas, Conselheiro, 1958/59.
Bruxcl:1s, Ministro-Conselheiro, 1959.
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La Paz, Ministro-Conselheiro, 1959/62.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1959, 1960, 1961 c 1962.
Budapeste, Ministro Plcnipotcnci6rio, 1962/65.
Oslo, Embaixador, 1965/66.
Rcykjavik, Embaixador, cumulativamente, 1965/66.
Copenhague, Embaixador, 1967/70.
Lima, Embaixador, 1971/74.
Estocolmo, Embaixador, 1975/79.
IV Sessão do Conselho Internacional do Trigo c Conferência Rc·
gional do Estanho, Genebra, 1950 (membro).
Comitê Executivo do Conselho Internacional do Trigo, Londres,·
1950 c 1953 (delegado-suplente).
Comitê Especial do Conselho Internacional do Açúcar, Londres,
1950 (delegado),
III, V, VI, VIII, IX, X c XII Sessões do Conselho Internacional do
Trigo, Londres, 1951, 1952 c 1953 (delegado).
VII Sessão do Conselho Internacional do Trigo, Lisboa, 1951 (dele·
. gado).
Reunião do Conselho Internacional do Açúcar, Londres, 1951 e
1952 (delegado),
VI Sessão da Asscmblóia -Geral da ONU, Paris, 1951 (membro).
Conferência das Olvidas Alemãs, Londres, 1952 (delegado),
IV Sessão da Comissão Internacional da Pesca da Baleia, Londres,
1952 (observador).
V Reunião do Grupo Internacional de Estudos sobre a Lã, Lon·
dres, 1952 (observador).
XXIII e XXIV Sessões do Comitê de Produtos Essenciais, FAO,
Roma, 1954 (delegado).
XX Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1954 (observador).
CXXVII Sessão do Conselho de Administração, OIT, Roma, 1954
(observador).
VIII Sessão da Conferência da FAO, Roma, 1955 (delegado).
XXV Reunião do Comitê de Produtos Essenciais, FAO, Roma,
1955 (delegado-suplente).
XXI Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1955 (observador).
Comitiva do Ministro de Estado cm visita ao Peru, 1957 (membro).
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da Bolívia,
1960 (chefe).
Festejos do IV Centenário de Santa Cruz de La Sicrra, 1961 (representante do Ministério das Relações Exteriores).
XXI Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1966 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado cm visita ao Chile, Bolívia, Argc:n·
tina, Uruguai, Peru c Equador, 1966 (membro).
Grupo de Trabalho para a elaboração de Bases da Participação do
Brasil na III CIE, 1966 (presidente).
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Montevidéu, 1966
(membro).
Comissão Especial Brasileiro-Argentina de Coordcnaçào, 1966 c
1967 (membro da Scção Brasileira).
Comissão de Estudos relativos à Bacia do Prta, 1967 (membro).
Grupo Técnico Exploratório a Caracas, 1967 (chefe).
VI Conferência da Agricultura, Lima, 1971 (chefe).
Missão Especial do Governo brasileiro hs cerimônias de celebração
do Sesquicentenário da Batalha de Ayacucho c de Convocatória do
Congresso do Panamá, Lima, 1974 (membro).
À disposição do Pr{ncipc dos Pafscs Baixos cm visita oncial ;10 Bru·
sil, 1950.
A disposição do Ministro de Estado das Relações Exteriores do Pa·
ruguai cm visita ao Brasil, 1957,
Adisposição do Chefe do Cerimonial da Presidência da República
ltuliunu nu visita do Presidente da Itália ao Brasil, 1958.
Adisposição do Ministro das Relações Exteriores do Peru, na visi·
ta do Presidente do Peru ao Brasil, 1961.
A disposição do Cardeal Cicognnni, Sccretllrio de Estudo du Santa
Sé, cm visita uo Brasil, 1967.
Ordem do Rio Branco, Grü Cruz, Brasil.
Medalha Rio Branco, Brasil.
Medalha do Cinquentenário du República, Brusil.
Mcdulhu Laura MUller, Brasil.
Medalha Rui Bnrbosu, Brasil.
Ordem do Sol, Gri\ Cruz, Peru.
Ordem do Mérito, Grii Cruz, Peru.

A~:o!ltode

1979

'"'
Ordem de Silo Silvestre, Gril Cruz, Santa Sé.
Ordem de Boyacá, Grã Cruz, Colômbia.
Ordem do Mérito, Gril Cruz, Equador.
Ordem do Condor dos Andes, Grü Cruz, Bollvin.
Ordem de Mnyo, Gri\ Cruz, Argentina.
Ordem do Mérito, Grü Cruz, Chile.
Ordem "Pro Mérito Melitense'\ Grà Cruz, Malta.
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Itúlia.
Ordem do Cedro, Comendador, Lfbano.
Ordem de RU:bcm Dario, Comendador, Nicarágua
Ordem do Mérito, ComcndaC1or, Paraguai.
Ordem C1e Oran8e Nassau, Ollcial, Pa(ses Baixos.
Ordem da Estrela Polar, Oficial, Suécia.
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Itália.
Medalha da Coroação, Grü Bretanha.
O Embaixador Manuel Antônio Maria de Pimentel Brandão se encon·
tra nesta d'ata no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Suécia.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
de
de 1979.(Guilherme Lulz Leite Ribeiro), Chefe da Divisii~ do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exteriores.)

OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N<S/ 16/79 (n• 37 /79-PMC, na origem), de 29 de junho de 1979, cncami·
nhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tri·
bunal federal nos autos do Recurso Extraordinário n'~ 89.528·1, do Municí·
pio de Botucatu, Estudo de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalida·
de dos urts. 172 c 173 da Lei n• 1.442, de 27·12·66.
(Ã ComisSão de Constituição e Justiça.)

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETARIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
N• 376/79, de 3 de julho último, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n• 194, de 1979 (n• 1.298/79, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Henrique de La Rocque, que estabelece o teta da pcn·
são atribuidu a ex-servidores associados do Instituto de Prcvidi:ncia dos
Congressistas- I PC e dá outras providi:ncias. (Projeto enviado à sanção cm
3-7-79).

O FI CIOS
Do Sr. JP.Secretdrio da Câmara dos Depurados, encaminhando à revi.l"iio
do SenadlJ autógrafoJ doJ seguintes projeros:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 51, DE 1979
( n• 2;737 /76, na Casa de origem)
Inclui representante do Ministério da lndú!itrla e do Comér..
elo no Conselho Nacional de Trân!llto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 4• da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, Código
Nacional de: Trânsito, com u rcdaç3o dada pelo Decreto-lei n~' 237, de 23 de
fevereiro de 1967, lica acrescido da seguinte atrncn:
"Art.4Y ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, .. ,,,,,, .. ,,,,,,,
um representante do Ministério da Indústria c do Comér·
cio."
o)

Art.

~'~

Art. JY

Est:1 lei cntrar!t cm vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições cm contrário.
LEG/SI.tl ÇÀ O CITA DA
LEI N9 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nncionut de Trânsito.
CAPITULO 11
ll11 Admlnlslrlltiio do Tninsltu

Art. 4Y O Conselho Nacional de Trimsito, com sede no Distrito Fede·
rui, subordinado dirctumcnte uo Ministro du Justiça c Negócios Interiores, é

lli;\RIO 1>0 CO~GRFSSO NACIONAI.iS•çio IIJ

o org<~o max1mo normatiVO da caordenução da política c do sistema nacio·
na I Uc; tninsito c comror-sc-á dos seguintes ruem bras, tecnicamente capacita·

dos cm <.1ssuntos de trúnsito:

ul um presidente, de rifvcl universitário, de livre escolha do Presidente
da República:
h) do Dirctor-Gcral do Departamento Nacionul de Trânsito;
e) um representante do Departamento Nacional de Estradas de Roda·
gem:
d) um representante do Estado-Maior do Exército;
c) um representante do Departamento Federal de Segurança PC.blica:
n um representante do Ministério da Educação e Cultura;
g) um representante das Relações Exteriores;
h) um representante da Confederação Brasileira de Automobilismo;
i) um representante da Confederação Nacional de Transportes Terres·
tres (categoria dos trabalhadores cm transportes rodoviários);
j) um representante do Touring Club do Brasil;
I) um representante do órgão mflximo nacional de Transporte Rodo·
viário de Carga:
m) um representante do órgão máximo de Transporte Rodoviàrio de
P:tssagei ros.
§ \9 O mandato dos membros do Conselho Nacional de Trânsito será
de 2 (dois) anos, admitida a recondução.
§ 211 Os representantes das entidades referidas nas alfncas "h", .. i", "j"
c "I", deste artigo, serão escolhidos pelo Presidente da República, dentre os
nomes indicados por elas, cm lista trfplice.
§ 31' Os membros do Conselho Nacional de Trânsito deverão ter rcsi·
dência na Distrito Federal.
Art, 59 Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, além do que dis·
põem outros artigos deste Código:
I -Sugerir modincações à legislação sobre trânsito;
I 1- Zc\ar pela unidade do Sistema Nacional de Trânsito c pela obser·
vância da respectiva legislação:
III - Resolver sobre consultas dos Conselhos de Trânsito dos Estados,
Territórios e Distrito Federal, de autoridades e de particulares relativas à
aplicação de leis de trânsito:
IV -Conhecer c julgar os recursos contra decisões dos Conselhos de
Trânsito dos Estados, Territórios c Distrito Federal;
V- Elaborar normasapadrão c zelar pela sua execução;
VI -Coordenar as atividadcs dos Conselhos de Trânsito dos Estados,
Território c Distrito Federal;

Vil -Colaborar nas articulações das atividadcs das repartições públi·
case empresas de serviços públicos c particulares cm beneficio da regula rida·
de do trânsito;
VIII- Estudar c propor medidas administrativas, técnicas e lcgislati·
vas que se relacionem com a exploração dos serviços de transportes tcrrcs·
trcs, seleção de condutores de vc{culos e segurança do trânsito, cm geral;
IX - Opinor sobre os assuntos pertinentes ao trãnsito interestadual c
internacional;
X- Promover c coordenar campanhas educativas de trânsito;
XI- Fixar, mediante resoluções, os volumes e freqUências mflximas de
sons ou ruídos admitidos para buzinas, aparelhos de alarma e motores de
veículos;
XII- Editar normas e estabelecer exigências para instalaçno c funcio·
namcnto das escolas de aprendizagem;
XIII- Fixur normas c requisitos pura a realização de provas de auto·
mobilismo;
XIV- Determinar o uso de aparelhos que diminuam ou impeçam a
poluição do ar.

. ... . ........ .. ...... ........ .......................... . .......
'

'
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§ 39 Os atuais documentos de registro ou propriedade, adotudos no
Paio;;, deverão ~cr substitui dos por Certificado de Registro, no prazo de três
anos, a contar da data da publicação desta Lei.
§ 411 O disposto neste artigo c nos parágrafos anteriores aplica-se aos
reboques, carretas e similares.
§ 59 O disposto nc:ste artigo não se aplica às viaturas militares.

CAPITULO XII
Do Julaamenlo das Penalidades e seus Rte:ursos
Art. 113. Das decisões que impuserem penalidade, por infraçào prc·
vista neste Código, cabcrà recurso para aJunta Administrativa de RccursÔs
de lnfrações que funcionarl!. junto a cada repartição de trânsito.
~ 111 Cada Junta scrà composta de três membros, sendo:
a) um presidente, indicado pelo Conselho de Trânsito do Estado, do
Território ou do Distrito Federal;
b} um representante da repartição local de trânsito;
c} um representante dos condutores de veiculas indicado por entidade
lixada no Regulamento deste código. ~
§ 211 As Juntas criadas para runcionar junto ao órgão rodoviário fede·
ral terão presidente indicado pelo Conselho Nacional de Trânsito.
§ )1' Quando e onde for ncccssl!.rio, a União; os Estados, os Territórios
c o Distrito Federal poderão criar mais de uma junta.

DECRETO N• 62.127, DE 16 DE JANEIRO DE !968
Apro•o o Roaulomonlo do Códlao Nocional d• Trânsito.
Roaulomonto do Códlao Nocloool do Trânsito

.................................................................
CAPITULO XI
Dlspoolçõos Gorais o Trusl16riu
Art. 226. As repartições de trânsito c as encarregadas de perícia de aci~
dentes utiliznrão, para relatório de estat!stica de acidentes, o modclo·padrào
aprovado pelo DETRAN.
Art, 243. As entidades patronais c profissionais a que se referem os ara
tigos 6• c 14 deste Regulamento são aquelas reconhecidas pelo Ministério ao
Trabalho e Previdência Social como representantes das respectivas catego~
rias.

.......................................................·......... .
LEI N• 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Replo o Exorclclo du ProR..aa de EllaoDIJI,;,, Arqaltoto e
Euaonholro-Aarõaomo, o ü oatru pro•ldiaclu.

TITULO I
Do Exerclclo ProllulDIIII do Eapaborta, do Arqultoturo
odaA&nHIOIIIIa
CAPITULO I

CAPITULO VIl
Do Roalslro do Vola&loa

Ou od•ldodn prollullllllla

Art. 52. Nenhum veiculo nutomotor poderll circular nus vias terrestres
do Pit!s, sem o respectivo Certificado de Registro, expedido de acordo com
este Código e seu Rcgulnmcnto,
~ IQ O Certificado de Registro scrll expedido peJas repartições de trün·
.'iho, mediante documentuçilo inicial de propriedade e de ucordo com o Re~
guiamento deste Código.
§ 29 O Certificudo de Registro deverll conter curucter!sticus c con·
diç(u.'.'i de invulncrubilidudc à fulsificuçiio e à udultcrnçào.

Caracterização e Exerc!cio das Profissões

SEÇÀO I
Art. 19 As profissões de cngcnh~iro, arquitcto c engenheiro agrõnomo.
:-.Uo caracterizadas pclus realizações de interesse social c humano que impera
tem nu realizuçilo dos seguintes empreendimentos:
a) aproveitamento e utilizaçi!.o de recursos naturais;
b) meios de locomoçi!.o e comup.icações;

DI;\ RIO llO CONGRESSO ~ACIClN AI. (Sl•çiln III

1\J.:n.,tn de 1'17'1

--------------------------------------J

TITULO 11

Art. Jl' São hcncficiitrios do Progmma de Assistência instituido ne:-.1:1
Lei Complement:lr o trabalhador rural e seus dependentes.

Da FlscaliLRçiio do Exercicio das Profissi1cs

*

CAI'ITULO V

21• Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da
l•rcvidi:ncia Soci:.al c legislação posterior em relação aos segurados do Siste·
mu Geral de J>rcvidênciu Social.

Generalidades
Art. 52. O exercício da função de membro dos Const!lhos por

CSJ'IU~l)

lh: tempo ni'io inferior a dois terços do respectivo manduto scrú considcr;.ulo

LEGISLAÇi\0 PERTINENTE

relevante prest:ldo i1 Naçii.o.
li' O Conselho Federal conccderú aos que se acharem nas condições
deste arligo o ccrtilicado de serviço relevante, independentcmcntc de rcqucrimcnto do interessado dentro de 12 (doze) meses contndos a partir du comunic:lçi'!o dos Conselhos.
21' Scrú considerado como serviço público efctivo, paru efeito dc aposenuadoria c disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou ConselheirQ, vedada, porém, a contagem cumulativa com tempo exercido cm curgo
público.
.~crviço

*

LEI N• J.H07, DE 28 DE AGOSTO DE 1960

Com as modificações Introduzidas pela legislação posterior.
LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL

*

TITULO 11

Dos Segurados, dos Dependentes e da lnscrlçüo

CAPITULO 11

DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Adminl!itraçiio Federal, estabelece dlretrlzes para a Reforma AdmlnistratiYa, c dá outras providências.
TITULO Vil

Dos Ministérios e Respectivas Áreas de Competência

Art. 39. Os assuntos que constituem a área dc competência de c;.1da
Ministério são, a seguir, espccilicados:
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMtRCIO

I - descnvolvimento industrial c comercial;
li -comércio cxterior;
III - seguros privados c capitalização;
IV- propriedade industrial, registro do comércio, legislaçào.mctrológic:1;

V...:.. turismo;
VI- pesquisa c experimentação tecnológica.
'

.................................................. ······· ..... ,.
(À Comi.uào d~ Transporlr?.f, Comunicaçõ~.r e Obras Púhlica.r.}

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• Sl, DE 1979
(N• l.SSI/76, no Cou de orlaem)
Dispõe sobre o deslanaçio de dependente do lrabalhador rural,
nos lermos da Lei Complemenlar n• 11, delS de maio de 1971.

O Congrcsso Nacional decreta:
Art. i' A designação de dependente do trubulhudor rurul, de que truta
21' do art. 39 da Lei Complementar n~' 11, de 25 de maio de 1971, prescinde
de formalidade especial e far·se-á mediante documento fornecido por sindicato de trubalhador ou de empregador rural.
Parágrafo único. Onde não houver sindicato de uma ou de outra cate·
goria, o documento referido neste urtigo será fornecido pelo juiz de direito
ou pelo promotor público da comarca, mediante atestado de ciência própria
ou por justilicaçào sumária.
Art. 21' EstH Lei entrará cm vigor nu data de sua publieuçüo,
Art. 31' Revogam-se as disposições cm contrúrio.
o~

Dos Dependentes

Art. 11. Consideram-se dependentes dos segurados, para efeito desta
Lei:
1 - a espo!ia, o marido inválido, a companheira, mantida há mais de 5
(cinco) :mos, os li lhos de qualquer condiçUo menores de 18 (dezoito) anos ou
inválidos, c as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte c
um) :.anos ou invúlidas.
11- a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá ser me·
nor de 1M (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.
III- o pai inválido c a mãe;
IV- os irmnos de qualquer condição menores de 18 (dezoito} anos ou
invúlidos e as irmns soltcims de qualquer condição menores de 21 (vinte e
um) anos ou inválidas.
I~' A existência de dependentes de qualquer das classes enumeradas
nos itens deste artigo exclui do direito às prestações os dependentes enumerados nos itens subseqUentes, ressalvado o disposto nos §§ 3\\ 4~' e 51•
§ 2~' Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no item I,
mediante declaração escrita do segurado:
a) o enteado;
b) o menor que, por determinação judicial, se ache sob sua guarda;
c) o menor que se ache sob sua tutela c não possuu bens suficientes para
o próprio sustento c educação.
§ 39 lncxistindo esposa, ou marido inválido, com direito às prestações,
a pcssoa designada podccá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos deste,
§ 4~' Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se-li tacitamente designada a pessoa com que se tenha casado segundo rito religioso,
presumindo-se feita a declaração prevista no parágrafo anterior.
§ 5• (Revogado.)
Art. 12. A existência de dependentes de quaisquer das classes enumeradas nos itens 1c 11 do art. I I, exclui do direito à prestação todos os outros
das classes subseqUentes.
Parúgrafo único. Mediante declaração escrita do segurado, os depen·
dentes indicados no item III do art. li, poderão concorrer com a esposa, a
companheira ou marido invúlido, ou com a pessoa designada na forma do ~
411 do mesmo urtigo, salvo se existirem filhos com direito à prestação,
Art. 13. A dependência econõmicu das pessoas indicadas no item I do
urtigo li é presumida, c a das demais deve ser comprovada.
Art. 14. Nito terá direito à prestaçüo o cônjuge desquitado, ao qual
nUo tenha sido assegurada 11 percepção de ulimcntos nem o que volunturiumente tenha abandonado o lar hú mais de cinco anos, ou que, mesmo por
lemro inferior, se encontre nus condições do urtigo 234 do Código Civil.

*

LEGISLAÇÃO CITAD1I

LEI Nv 5.M90, DE 8 DE JUNHO DE 1973

LEI COMPLEMENTAR N• li, DE 25 DE MAIO DE 1971

lnstllul o Progrum11 de As!llstêncla uo Trabalhador Rural, c dú.
outras providências.

Altera a lcglslaçiio de Previdência Social, e dú outra's providências,

lll,\1~ li) DO CO'\(;H ESSO \i ,\('lO 'i AI. (Sl•çlio III

()uinlll-fl'lru

J.lll

----------------------------------J

~---------------------------------------Art. :!J. i~ lícita a dc~ignaci'lo, pelo ~cgur;1do, da ~.:ornpanhciru que vtV<I
f.' lido 11 .\l'.r,:llil/11'
na ~ua JcrcndCnciól cconómic;t, mesmo nàn exclusiva, quando :t vida cm t..:oREQ!IERI:>!E:-<TO ~· 245, DE 1979
mum ultr:trn.~.'ic cinco ;mos, dcvid:m11:ntc comprovado~.
~ 1'1 s;-10 provas de vida cm comum o mesmo domidli(l, as conta~ han·
Scnhllf l'rc~Jllcntc;
citria~ conjunws, as procurações ou fianças reciprocamente outorgadas, ~~~
Em vinudc: J01 criação do Conselho Nacional do Al~ool, solicitou rcticncargo~ domêsticos c;videntcs, os registras conslllntes de ~~~~ociaçllC'I l.h:
ralla do m~u Projeto de Lei n~ 115/79, que ~c encontra no1 Comissão de Miqualquer natureza, onde figure a companheira como dcpcnr.lcntc, ou ~ju:ti~· na .. c: Encrgw, uma Vel que pn:tcndo aprc~entar uma versão m:tis atualizada.
quer outras que possam formar elementos de convicção.
1\proYcito lia oportunidade p<!ra renovar a Vos!!a Excelência os meu!-.
prulcstos de estima c dbtinta consideração. - Senador Aderbal Jurema
~ 2Y A existência de li lhos cm comum suprirú toLias as conLI1çllcs Llc Uc·
sign:JçiJo c de pmzo.
O SR, PRESIDENTE (Luiz ViumtJ- O rr:qucrimcnto que: vcm de ser
~ )í' A dcsignação de companheira é ato da vontade do scgurado c ni'10
lido "'crú puhlicado c incluído cm Ordem do Dia nos tcrmo~ rcgimentais,
poJe scr suprida.
Sohrc a mcs;J, projetas de lei que serão lidos pclo Sr. 19·Sccrct:'irio
4Q A dcsignação so poderá ser reconhccida puJt mortt•m mcdi:mtc: um
Silo /itloJ tn .ft'J:Uintes
conjunto Jc provas que reúna, pdo menos. três das condições citadas no~ IY
dcstc artigo, especialmente a do domicílio comum, cvidcnci;mdo a c:x1st~ncia
PROJETO DE LEI DO SENADO N• %07, DE 1979
de uma ~odcdade ou comunhão nos Jtos da vida civil.
Autoriza o Ministro da Educatào e Cultura, através do Con~
5'·' A companheira designada concorrcrf1 com os filho!~ menores havilho Federal de Educatão, 1 incluir nos currículos dos estabelecimendos cm t..:omum com o segurado. salvo se houver deste: expressa maniJ'cstaçito
tos de ensino de Jf e 21 Graus e Superior estudo sobre as vidas do Cocm contrilrio.
ronl'l José Plácido de Castro c do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes.

*

*

1;1 Comissão tlt• Lt·~islurtio Soâul.!

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai il puhli·
c:u;iio.
Sohrc a mc:!-.lt, expediente: que será lido pelo Sr. 111-Sccrctário.

E lido o scguintc
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDI':NCIA DA REP(JBLICI
N~

212/79, de 24 de julho último, restituindo os autógrafos do Projcto dc
Lci do Senado n' 194, de 1979, do Senador Henrique de La Rocquc, que: cst:Jbclccc o tcto da pensão atribuída a ex-servidores associados do Instituto de
Previdência dos Congressistas -IPC, c dá outras providências, visto que o
Scnhor Prcsidcnte da República não se manifestou sobre: o mcsmo, no prazo
estabclccido no parágrafo 2' do artigo 59 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com referencia ao expediente
quc vem de: scr lido comunico ao Plenário que, nos termos do disposto no
art. 59,§ 5', dos Constituição Federal, esta Presidência promulgou a referida
lci uma vez que o Senhor Presidente da República não se manifestou sobre a
matéria no prazo Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, a~iso que má lido
pelo Sr. 1~'-Sccretário.
E lido o st•guinte
· A Sua Excelência o Senhor
Senador Luiz Viann

DD. Presidente do Senado Federal
Em 3 de julho de 1979
Av. (li) N• 293
Senhor Presidente,
Em atençUo ao Aviso SM/394, enviado por Vossa ExcciCncia, sohrc o
Requerimento n' 143, de 1979, do ilustre Sc:n?~~r J:uhas :assa~inho,
solicito·lhc a gtntileza de informar-me sobrc a possJbilld:idc de mmh:1s mfor·
mações e cxplicuçõc:s a respeito dn estratégia do Governo nu {m:a deste Mi·
nisti:rio, desestatizaçi1o dns empresas de cconomiu mista c seus rcnex.os nu
ccon~1rnia brusilcira e sobre a situação utual c pcrsrectivas imediat:ts do Pro·
grama Nacional Álcool- PROÀLCOOL, u cfctiv~tr-sc nn dia 16 de :tgosto
próximo, i1 partir das 15:00 homs.
V:liho·mc: du oportunidude puru rcnovur n Vossa Exccli:nciu meus pru·
tcstol! de apreço c consideriiÇ:Io, - Joi\o Cllmllo Pennu.
O SR. PRESIDENTE (Lui;t Viana)- Estando a Prcsidi:nciu llc acordo
cnm u cxpcllicntc que: w.:uba de ser lido,licu o Plc:núrio cicntilicudu de que o
Sr. Ministro Joi1o Camilo flennu comparccc:rfl uo Scnudo, utcndcndll it t..:onvncaçüo feita ollruvês Jo Requerimento NY 143, llc 1979, no llia 1tt llo cor·
rente, ;'ts quinze hnras.
O SR. PRESIDENTE (Luil Yiuna)- Sobre u mesa, requerimento que
serú lillo pcln Sr, I~-sccrctúrio.

O Congresso Nacionul decreta:
Art. I~' Fica o Conselho Fedem! de Educação autorizado a incluir no
núcleo comum obrigatório, cm flmbito nacional, nos cst<lbclecimentos de ensino Jc IY c 2Y Graus c Superior estudo sobre as vidas do Coronel José Plúci·
do dr: Castro c do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes.
Art.
A rl.

~~~

)Y

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

O presente projeto visa à preencher lacuna no ensino de nossa História.
Referir-roc-ei inicialmente sobre Plácido de Castro para esclarecer que
quando Prcsidente da República, o Excelentíssimo Senhor General Emílio
Garrastazu Médici, Sua Excelência o homenageou, através do Decreto
n9 71.355, de: 10·11-72, criando a .. Comissão Nacional para programar c
coordenar as comemorações do Centenário de José Plácido de Castro c dá
outras providências".
Consubstanciando a apresentação do projeto não poderíamos debtar
dca.crescentar,nu justificativa da proposição, a integra do texto de autoria de
P. J. Mallet Joubin, constante da obra de Castilhos Goycochea, intitulada
"O Espirita Militar na Questão Acrcana"; porque, mesmo considerando-se
a síntcse como registrou os dados sobre a vida de José Plácido de Castro,
.achd que a sua transcrição of:rece subsidio para um melhor julgamento por
parte dos eminentes Senhores Senadores acerca dessa personalidade marcante da nossa história e lamentavelmente ignorado por muitos brasileiros.
Mallet Joubin ressalta no texto sobre o Centenário de Nascimento de:
Plácido de Castro, Libertador do Acre:
"0 Governo c povo brasileiros comemoram, na. corrente: ano,
o Centenário do nascimento de Plãcido de Castro, Cibertador do
Acre, magnífico exemplo de lealdade e bravura, pcrsevcrança e de·
sinteresse a serviço de um nobre ideal patriótico,"
"Nascido no extremo meridional da Pátria, este ínclito riograndcnsc: exerceu nos descampados sulinos a arte da Guerra c as
virtudes varonis de sua gente. Transplantada para a selva umazónicu, sun muação polítiCl1-militur. llc homem de fronteira, renctiu a
mesma vocação de unidade do povo brasileiro, apanilgio de todos
os construtorc!1t da nacionalidade,"
··o chcJ'c da Revolução Acrcana, que teve início a 6 de agosto
de 1902, nasceu na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, a
12 de dclcmbro de 1873, scndo scus pais o Cupit~o Prudente du
Fonseca Castro, vcteruno das Cumpanhas do Uruguai c do P~1ra·
gu:1i, c Do nu Zcfcrinu de Olivcirn Castro."
"De: asccndc::ntc:s paulisl!ls corria cm su;1s veias o sunguc bandciruntc, \..'Orno o dos famosos Domingue.", Capitilcs-mores c c:~pi
ti\cs de b;andr:ir:t, que ujud;uam :1 dilatar os horizontes da Pfttria,
cm :111dazcs incursõcs nos sertões ignotos de Goiâs c Mato Grosso,
Guuint c Rio Grnndc, nus séculos XVII e XVIII."
"Um de scus hisuvús, Jouquim Josê: Domingucs, foi compunhc:iro de Borge.~ do Canto nu conquista das Missõcs, cm IH01,
quando este: território foi incorporado Ucomunhi1o bra!-.ilcira, alar·
gando a fronteira sul·rio·grnndcnsc:.''
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~~-------------------------------"Rcccbcu nu pia batismal, como herança c mcnsugcm, o
nome do heróico avô, o Major José Plácido de Castro, paulista de
velha cepa luso-espanhola, que tomou parte nus Campanha!'! Ci~·
platin:ts, r:tdicando·se, depois, no Rio Grande do Sul."
"Desde a meninice, Plácido de Castro revelou raras quulid:~dcs
t.lt: carútcr, inteligência c vontade. Sua personalidade, rucco~.:c,
como que o predestinava ao desempenho de pape\ preeminente na
socicd:tdc ~:m qu~: nascera."
"A dccidida vocação militar levou-o a ass~:ntar pnu;tt de Cad~:·
te, cm dezembro de 1889, no )\I Rcgim~:nto de Artilha riu de Campanha, o famoso "Boi de Botas", com sede cm sua cidudc natul."
"Mutriculou-sc, após, na Escola Militar do Rio Pardo, onde
concluiu o curso preparatório çom notas plenas, muito se distin·
guindo no estudo d;t Matemática, da Geografiu c da História. Em
1H93, pussou u freqUentar a Escola Militar de Porto Alcgrc, estabelecimento este que foi fechado em setembro dess~: mesmo uno, por
C>~ usa da Rcvoluçlto Fcdcrali!lta."
"0 Cadete Plítcido de Cnstro, nc1 a suas convicções polític:t.;,
incorporou-se üs tropus rcvolucionftria.s do General Joca Tnv:trcs,
com a~ quais teve o sc:u batismo dt: fogo no sangrento ..::omhatc do
RiLl Negro onde, a par de intrepidez, revelou extrema generosidade
pant com os vencidos. Depois, no cerco de Bag.é, cm dcs•.cmida in·
cursào noturna plantou uma bandcirn juntoU trincheira principal
das forças sitiadas,"
"Serviu U causa f~:deralist:l com bravura c constantc Ucvota·
mcnto, atingindo o posto de mujor, aos 21 anos dt: idadc."
"Qu:mdo, em 1896, foi assinada a paz, Plácido d~: Ca~tro ni1u
act:itou a unistia concedida pelo Governo Federal. Nl1o retornou ü
Escola Militar para terminar o seu curso. Obteve baixa das lilcira~
do Exército c transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde excrccu
tcmpomriamcntc as funções dc lnspetor de Alunos do Colcgio Militar, funções estas que lhe possibilitavam o estudo para ingres~ar
na Escola Politécnica. Em maio de 1898, pediu demissão desse cm·
prego c foi trabalhar. por pouco tempo, como Ajudante de Fiel de
Arm:~z.ém das Docas de Santos."
"Em 26 dt: fevereiro de 1899, traslada-se Plúcido dc Castro
pura a Amazónia com o nm de trabalhar comoagrimcnsor. De Ma·
naus, sobre o rio Amazonas, 1: interna-se nos rios Purüs e Acre, cm
trabalhos da sua nova prolissão, para a qual estav;.\ provisionado
com a respectiva Carta, Em julho de 1902, já se achava no Alto·
Acre, demarcando o Seringal "Vitória"."
"J:i. haviam fracassado trés movimentos revolucionürios, em
l!l99 c 1900, que pretendiam tornar o Acre Independente. Apesar
disso, o irrcdcntismo continuava a imperar na consciénda do~
acrl.!';tnos, que lirrnumm o direito do uripoJ.IüÜ•ri.r nJ tem1 'lu~ h<~
viam desbravado e ocupado. Agrnvou-s.e uindu mais o dcs~osto do~
scringuciros c seringalist:.ls qu:mdo o gov~:rno boliviano l!fetuou o
i.lrrcnd:tmcnto do Acre: num sindicato c:mangciro, yuc viria c~plu·
r>tr toda a indústria c:xtrativa du borrncha,"
"Plácido de Castro, presente no t~:atro desses acontecimcntus,
estava talhado pura n situação que se apresentava, Espírito lücido c
perscrutador, já conhecia cm todos os seus detalhe:, os aspectos in·
tcrn:~cionais, económicos c militmes du qucsti'to acrcana. Possuidor
de acentuada formação militar, haurida na caserna e nus I!SI,:olas do
Exército, u sua honorubilidude e rígida têmpem de: ~old:.tdo, upcn:l!'!
encoberta pclu simples blusa de sertunistu, tornaram-no o homcm
providcnchtl, o chefe nato, aclumado por todos, cupaz de inspirur
connança, reunir todos os recursos, conglomerar todas as cncrgia~
para o grande esforço de lib~:rtaçào do Acre,"
"Em plena Amazônia, como que se dá o encontro do homem
com o seu destino, no exalo momento histórico."
"A 6 d~: agosto de 1902, o jovem rio-grandcns~:, de upcnas 28
unos de. idudc, deu inicio li Revolução. com o utaque u Xapuri, c a
proclamuçi1o, no dia seguinte, do Estudo Independente do Acre.
Poucos dh1s depois, Ufrente de pequeno cfetivo, tem um encontro
com umu coluna do exército regular boliviano, un mando do Cnrund Rojas, com tropas três vezes muis numerosas, cmboscudns cm
posiçi10 vuntujo:m."
"Reorgnnizundo sua tropa, com mui ores efetivo:i, rccrutadm
entre os scringudros, Plácido de Custro reassumiu u ofcmiva. De
vitória cm vitóriu, usando de todu sua ver.~(ttil cupucidadc miliwr,
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nas murchus c surpresas, nt1s guerrilhas nu sclvu c na guerra de
sítio, libertou todo o território."
"Os combates de Telheiro, Bom Destino c Suntu Rosa; os us·
si:dios c capitulações de Volta da Empresa c Porto Acre, dcr:tm uo
inc;msável Campeador o domínio completo do Acre."
"No linul da campanha, o exército acreuno, numeroso c disciplinado, utuava como um só homem, conduzido pela vontad~: fér·
rcu c pela forte personalidade de seu chefe."
"Depois de assinado o honroso "modus vivendi" entre os go·
vernos do Brasil c da Bolívia, a 21 de março de 1903, Plá~.:ido de
C~stro, patrioticamente desmobilizou as suas forças c entregou o
controle da região cm lit[gio às tropas de ocupação do Exército
brasileiro."
"Reconhecendo a beligerfmcia do "Estado Independente do
Acre", proclamado por Plácido de Castro, o governo brasileiro,
pela :~ção do Barão do Rio Bmnco, negociou com a Bolfviu o Tratudo de Putrópolis, que incorporou definitivamente o Acre ao nosso território."
"Magnúnimo c cavalheiresco, Plácido di! Castro, uinda cm vi·
da, encontrou no dcpoimcnto de seus udvcrsários d:1 véspcr<t, ii
cnnsagração d~.: um julgamento que o honra tanto qu:tnto :tos valuntc~ soldudos bolivianos aos quais foi obrigado u combater."
"Por toda parte onde andou, quando veio ao Rio de J:.tnciro,
01pós u pacincaçào do Acre, foi aclamado como auténtico herói nacional. "Pai do Acre", "libertador do Acre", "Fundador do
Acre", foram alguns dos muitos t[tulos que o povo c ii imprensa lhe
dcrum ncssa ocnsia."
"A nçào militar do "libertador do Acre" c a obra dirlomâtica
do insigne Rio Branco incorporaram ao território nucionul uma
área de cerca de 153.000 km: de terra~ totalmente desbravadas c
povoadas por brasileiros, c que, por um determinismo geopolítico
sempre devium pertencer ao Brasil, como pertencem, constituindo
o atual Estado do Acre,"
Marechal-do-ar Eduardo Gomes

Figura legendária que com indesmentido patriotismo sempre foi um nel
servidor d:t P~tria brasileira visando apenas o bcm~estar nacional. Sempre
preocupudo com os problemas que anigiam o povo brasileiro procurou por
todos os meios uo seu alcance, senão solucionar pelo menos minimizar c o
fez através dt.: audúcia criudora ou indo ao encontro dos seus patrícios nos
lugares mais recuudos da Pútria através dos aviões do Correio Aéreo Nacional, que :~judou a criar c foi um dos seus mais accndrados animadores desde
quundn ~ur~iu o Correio Aéreo Militar.
Transcreverei trechos de meu pronunciamento do dia 12 de junho deste
ano, na Tribuna do Senado pela oportunidad~: de minhas paluvras sobre cssc
brasileiro que se engmndeceu com o passar dos tempos.
Merece citaç!10 especial seu destemor pclu causa dcmocrútica que
ahr:u;ou desde os ulborcs de sua mocidade: ao participar dos I~ do Forte de
Cupacabana c seu insurgimento ao Estado Novo de 1937 c corno prova d~1
sua co~:r~ncia de utitudc que lhe era c t: inata.
"Correio Aéreo Militar e Correio Aéreo Nacional, fundir:tm·
se dclinitivu e majestosum~:nte no Correio Aéreo Nacional, hoje o
populurmcnte conhecido CAN, que teve u animú-lo, cncorujft-lo,
matcrializ.il·lo, como seu verdadeiro condutor, a fibra impu r e bra~
va de Eduardo Gomes! Seu esforço foi de tnl magnitude cm prol
desse Serviço, sua obstinação de tul profundidade que conscguiu
supcr:u os incrédulos, os pessimistas, e mantê-lo altaneiro. incx·
pugnávcl, triunfante c gigantesco a cada dia que passu. Tulvez. o
CAN jú cstivcssc sot~:rrado, com história triste, se não fom u energia hercúlea de Eduardo Gomes- alma do Correio Aéreo Nucio·
nal!"
"José Garcia de Souza, tambt:m um dos entusiast:1s do CAN,
registrou com justiça; "Há, no Brasil, entre muitus coisas de que
nos podemos orgulhar", umu, sem par no mundo: O Correio Aéreo
Nacionul,''
"0 CA N teve, desde u suu criação, os muis dignos c briosos
oliciais que se transformarum nos giguntcs que chunturam os pri·
mciros murcos da verdadeira cpopéiu, destacudumente '•'Eduurdo
Gomes", :1pi:lstolo dn "credo" do Corrdo Aéreo Nacionul é, hoje,
o sacc::rdote du religião du Aviuçi1o,"
"Todos os úrgi1os dos muis vuriudos Ministérios Civis,
servir>~m·sc c servem-se doCA N pclu suu eficiénr.:iu dcsdL'II sua im·
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pl;~ntaçrto.

O s:nu.loso Ministro J.l'. Salgado Filho

rc~.:nnheci;tquc

"I: no CORREIO AI:REO que se inicia o conhecimento Uo Bntsil
pelos brasileiros: Ucvemos todos nós, u esses patriot<~s e!ttóico!t,
umu granUc gr:ttillào que nito se pugurli nuncu, a não .~er ~.:om o
mesmo sentimento de brasilidude c de patriotbmo que todos ele!!
!tentem c só por ele vivem, pelo bem da J>~tria."
Complcmcntando

n justifi~o:;ttiva

dil proposição, cnfutizamos o mrriru·

/um l'ifUt• do honrado Marechal-do-Ar Eduardo Gomes:
f)mu dt• 1/U.I'Cintl'ltto: 20-sct-1896,

Art, 2~> Ao Ministério da Educ<~çrto c Cultura competirú a llcsignuç~o
membro!! da Comi~sào a que se refere c~tc Decreto.
Art. 3~> Este Dccrcto entrmit em vigor n<~ data de sua publicução, revo~wU:t.~ <t.~ di.~posiçàc.~ cm contrário.
Bmsili:~, lO de novembro de 1972: 15\Y da lndcpcndéncia e 84"' daRepública.
EM(UO G. M~:DICI.
do~

Jarbas G. l,assarinho.

1;1.1· Comi.tl'lit•s dt• Consliluiçiio ,. Ju.\'fiçu

t•

dt• Educação

t•

Cu/l/Ira,)

Nawrulitfadt•: Rio de Janeiro.

PROJETO OE LEI DO SENADO N' 208, DE 1979

Fifiaçtio: Luiz Gomes Pereira c Jenny de Oliveira Gomes.
Dma de praça: 13-ahr-1916.
Promoç,it•J: Aspirante- Dcc, de 11-dez-1918: 2"'·Tt:ncnte- Dcc. de
JO-dez-1919: 1"'-Tenentc::- Dec. de 5-jan-1921: Capitão- Dcc. de 15-nov1930; Major- Dec. de 20-nov-1930: Tenente-Coronel- Dec. de 16-jun·
1933; Coronel- Dcc. de 3-mai-193~; Brigadeiro-do-Ar- D<'C. de lO-dez·
\941: Mujor-Brigadciro- Dec. de I"'·Set-1944: Tenente:- Brigadeiro- Dcc.
de J-out-1946; Marechal-do-Ar- Dcc. de 22-sct-1960.
Cur.ws: Artilharia. Observador de Aviação. Engenheiro. Aperft:içoa·
menta de Oliciais Aviadores. Estado-Maior do Exército. Escol<~ Superior de
Guerru. Comando c Estado-Maior em "Command and General St<~ff School
- Fort Leavenworth- K<1nsas- USA". "ScniorOrticcr'' em ''AAF Spe·
cial Staff School" - Orlando - Flórida - USA.
Principais Ftm\iit•s: Adjunto do Departamento de Pessoal do Minis·
tério d<i Guerm: Comand<~nte Interino do Grupo Misto de Aviaçtlo: Chefe
de Divis1io na Diretoria de Aviação: Cht:fc de Divisão na Diretoria de
Avhtção Militar: Comandante Interino do i"' Regimento de Aviação: Chefe
do Serviço de Rotas e Bases Aéreas na Diretoria de Aviação Militar: Co·
mand<~nte das I• e 2• ZonaS Aéreas: Diretor·Gcral de Rotas Aéreas: Presi·
dente da Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos; Ministro da Acre·
n~utiéa por duas vezes: Mcmbro da Comissão de Promoções da Aeronúuti·
C<l,

Medulha.'i Condecorações e Diplomas: Ordem c Mérito Militar com aluis
insígnias do "A ir Corps" dos USA. Militar de Prata com passadeira de pra·
ta. Condecoração deGrau de Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronúu·
tico, Medalha Cruz de Aviação, Grão-Mestre da Ordcm do Mérito Miliwr
no Grau de: Comendador. Comendador da Legião de Honra da República
Francesa. Medalha de Campanha no Atlântico Sul. Medalha do Pacificador.
Diploma de Curso de Estado-Maior e Supervisor de Comando. Diploma do.
Curso d<i Escol<~ Superior de Guerra, Diploma de Oficial Superior realizudo
na Flórida- USA. Comendador da Legião do Mórito dos USA. Grau de
Oficial du Ordem Nacional do Mérito da Rc:públic<~ do Par<~guai. Com<~n·
dante Honorúrio da Divisão Milit<~r do Império Britúnico. Grande Ofici<~l
d:t Ordem do Mérito Nav<~l. Comandante Piloto Honorúrio da Força Aérea
Equatoriana.
Elogio.\· e Loumre.\'.' Contam 41 (quarenta e um) elogios individuais c 5
(cinco) louvores.
Oh.IW\'UÇào: 1. Transferido para a R/R por Decreto de 22 de setembro
de 1960, no posto de Marechal-do·Ar, por contar mais de 25 (vinte e :in~o)
unos de serviços e por ter cumprido missões de patrulhamento ~o ~tl~n,uco
Sul: 2. Reformado por Decreto de 6 de julho de 1965, por ter utmg1do a 1da·
de limite de pcrmanênci:1 nu Reserva Remunerada.

Certo de que nosso projc:to se enquadra nos objetivos do Governo Fede·
ral, em homen<~gear os grandes vultos de nossa história, esperamos contur
com o apoio dos emincntes membros do Congresso Nucionul, pois a aprovação dc:stc Projeto rcprescnturil mais um serviço do Legislutivo l1 História
do Bmsil.
SuJa dus Sessões, I"' de agosto de 1979. Jorge Kalumc.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N' 71.355 - DE lO DE NOVEMBRO DE 1972
Cria Comlssüo Nllclonal para programar e coordcnur IIS comcmorat~s do Centenlirlo de José Plácido de Custro, e dá outr11s provld~nclas.

O l)residcnte da República, usnndo da utribuiçào que lhe confere o urti·
!,lO HI. item III, du Constituiçilo, decreta:
Art,Jv Fica crindu Comissão Nucionul puru progrumur c coordenur as
conH:moraçik!i do Ccntcnúrin de Josí: JlJúcido de Cnstro,

l>lspõe ~brc 11 remuneração pronssional mínima dos engenhci·
ros, arqulcetos e engenheiros 11grõnomos, e dá outras providencia!..

O Congresso Naciom1l

decret<~:

Art. i"' A remuner<~ção mensal mínima dos profissionais em engenhu·
ria, arquitetura e agronomia, diplomados em cursos regulares superiores c
subordinados ao rcgimc: da Consolid<~çào das Leis do Trabalho, obedecerá ii
seguinte tubclu:
I - Paru os profissionais habilitados cm cursos com menos de 4 (qu<~·
tro) <~nos de duração:
a) por uma jornada diúria de até 6 (seis) horas, 8 (oito) salários mini·
mos:
b) por uma jornada de tmbalho de mais de 6 (seis) horas e no mliximo
de 8 (oito}, lO (llez) salúrios mínimos,
11- Pum os profissionais habilitados em cursos com 4 (quatro) anos ou
m<~is:

a)

por um<~ jornada diúria de até 6 (seis) horas, 10 (dez) salários míni·

mos:
b) por um<~ jorn<~da diúria de mais de 6 (seis) horas e T•o máximo de 8
(oito) horas, 12 (doze) sal~rios mínimos:
~i"' O sulúrio mínimo básico, de que trata este artigo, corresponde ao
maior salúrio mínimo vigente no País.
~ 2., Tado profissionul de engcnharia, arquitetura e <~gronomüt que
contar 2 (dois) ou mais anos de exercício da profissão n<~ execução de obras
vinculadas à sua especialidade ou que contar mais de 10 (dez) <~no~ de
atuaçào profissional, terá direito a um acréscimo mínimo de 20% (vinte por
cento) em seus s:1lúrios.
~ Jv A comprovaçiio !.las condições indicad<~s no parágraro <Interior se·
rá feita mediante udcquada anotação nos Consc:lhos Regionais de Engc:nhu·
ria, t\rquitetura e Agronomiu,

Art, 2"' E permitido aos profissionais abrangidos por esta lei possuir
dois vínculos empregatícios, cujo total mínimo de salários é lix<~do eftl 13
(treze) a \6 (de;r.esseis) s;~\ários mínimos, par<~ os cursos de menos de qu<~tro
:mos ou m<~is, respectiv:tmcnte, de acordo com a tabela ab<~ixo ejornadu de
trabalho que totaliza 8 (oito) horas:
I - Para os cursos com menos de 4 (quutro) anos:
a) jornada de I (uma) hom, 4 (qu<~tro) salllrios mínimos:
b) jornud:1 de 2 (duas) hor<~s, 4,5 (quatro e meio) salários mínimo~;
c) jornad<~ de 3 (trés) horus, 5,5 (cinco c meio) salários mínimos:
d) jornada de 4 (quatro) horas, 6,5 (seis e meio) salários mínimos:
e) jornada de 5 (cinco) horas, 7,5 (sete c meio) salúrios mínimos:
O jornada de 6 (seis) horas, 8,5 (oito e meio) salários mínimos:
g) jornada de 7 (.~etc) homs, 9 (nove) suJ[~rios mínimos:
h) jornada de R (oito) hor<~s, \0 (dez) s:llários .mini mos.
11- Para os cursos com 4 (quatro) anos ou mais:
11) jornada de I (uma) hora, 5 (cinco) salários mínimos:
b) jorn<~da de ~ (duas) horas, 6 (seis) salários mínimos:
c) jornada de 3 {trés) horas, 7 {sete) sulários mínimos:
d) jornuda de 4 (quatro) horas, 8 (oito) salários mínimos:
e) jorn.::1du de 5 (cinco) horas, 9 (nove) sul!trios minimos;
O jornadu de 6 (seis) horus, 10 (dez) saU1rios mfnimos:
~) jornada de 7 (sete) homs, \I (onze) snlários mínimos;
h) jornada lle H (oito) horas, 12 (doze) salários mlnimos.
Art. 3~> O profissional que exerce atividude uutônomu terú os seus
hnnorúrios mínimos por servi,.o cm gemi c nu cluboruçüo c execução de projetas lhudos pelas tabcl<~s de suas respectivus entidades sindicais.
Art. 4~> Todil iltivid;tdc re!i:rentc i1 cngenhuriu, nrquitetura c agrono·
mia, deverá ter a particip:1çào real c efctivu de profissionullegalmentc hubili-
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tudo cm suus fases de: estudos, rm.>jcto, exccuçiio ou outros serviços concernentes.
Pt1rágrufo único A inobservüncin do disposto neste artigo sujeitará os
rcsponsávds às rc:nulidades cabíveis, pela prática de ucobCrtamento, relas
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitcturu e Agronomia.
Art. 5~' Todos os casos de utividude no exercício das prolissõcs ubmngidas por estalei, quer autonomamente ou com vinculo emprt:gatício, inclusive :~tividades no campo da engenharia legal c avaliações, devem sc:r anot:l·
das nos respectivos Conselhos Regionais.
Art. 6~' Esta Lei entra em vigor na data de sua pub\icaçr1o.
Art. 7"' Revogam-se as disposições cm cOntrário, especialmente as Leis
n•s. 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e 5. 194, de 24 de dezembro de 1966, nus
punes cm que forem con11itantes com esta lei.

JustiOcaçio

A notícia relativa !1 aquisição da compm da Light estourou tul umu
hornba- JSD milhões de dólares, sem incluir juros e as dividas da empresa,
l'oi o preço :llardeado por toda 11 imprensa, a nacional e a estr:mgcirn.
E em dc:fesu de tão csdrúxula uquisiçilo, apressou-se o entr1o Ministro
das Mi nus e Energia cm declarar que, para o Governo, constituiu uma qucs·
tilo de segurança.
Falou, argumentou, avançou conceitos, rc:cuou cm face de contra·
argumentos opostos quanto ao cabimento c procc:déncia da compra o Ministro Shigcaki Ueki, ma.~ u operuçiao se viu ultimada, c até: hoje niio tem o povo
cxplicuçr10 convincente para tão ousado ato governamental.
Alegou o citudo Ministro que a decisão era fundamental para garantir o
perfeito serviço de distribuição de energia elétrica da região Rio-São Paulo,
a mais industrializada do País. O que, por si só, asseguraria o êxito da com·
JusliOcaçio
pra, e traduzia bencncios inescondívcis para o País, àtimo negócio para os
Nosso objetivo fundamental é assegurar aos engenheiros, arquitctos c
br.1silciros! E ao mesmo tempo, no Canadá, os dirigentes do grupo Brascan,
;1grõnomos remuneração condigna com a dignidade: e a relevância d:~s
que controla a Light, consideraram- cm meio a alegria geral -que a mefunçõe~ exercidas por esses Profissionais.
dida atendc:u aos altos interesses de seus acionistas. E adiantou que a proposEm verdade, as Leis n•s 4.950-A, de 22 de abril de 1966 c 5. 194, de 24 de
ta do governo brasileiro foi imediatamente aceita, sem que houvesse tempo
dc:zembro de 1966, que dispuseram sobre a matéria, encontram-se literal·
dt• .l'llhmt•rer a propo.rição a 14ma a.rsemb/Çia de acionistas.
mente dcsatualizadas, cm face não só da innaçào, que vem devorando a rc:·
O oferecimento, então, partiu do Brasil. E a compra constituiu ótimo
muneração dos assalariados, como também dos próprios níveis salariais hoje
negócio para a Brascan. Sc:riio, agora, os usuários desses serviços da Light
atribuídos aos profissionais de nível superior.
que irão pagar os lucros com que foram contemplados os acionistas do rc:fc:·
A medida que ora preconizamos não configura nenhuma inovação, pois
rido grupo financeiro alienígena?
são vários os diplomas legais que têm por objctivo a fixação de salário mini·
Estas e tantas outras perguntas, veiculadas pela imprensa, continuam
mo profissional, como, por exemplo, a Lei n~ 3.999, de IS de dezembro de
1961 (Médicos) c as Leis que já mencionamos. Buscamos, tão-somente, atua· sem resposta,
Os termos cm que processada a operação, e q_s verdadeiros motivos que
lizar as normas vigentes sobre a matéria, procurando atribuir rc:muneruçüo
a ditaram, até hoje prosseguem desconhecidos pelo público,
condigna aos prolissionais de Engenharia, Arquitcturu c Agronomia.
Quais foram, realmente, as autoridades brasileiras que se beneficiaram
Ressalte-se, por derradeiro, que a propositura inspirou-se em sugestão
com
a aquisição da Light?
que nos foi oferecida pela Federação Nacional dos Engenheiros.
Ou isso não ocorrc:u?
Sala das Sessões, I• de agosto de 1979. Nelson Carneiro
Por que, então, o Governo não esclareceu devidamente essa compra
suspeita?
LEG/SLAÇÀO CITADA
De: nosso conhc:cimcnto, foi a primeira vez que uma empresa c:stmngeira
LEI N' 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966
estatizada celebrou a oficialização do ato como estrondosa vitória, como sucesso cconômico de seus acionistas.
Dispõe sobre a remuneraçio de profissionais diplomados cm En~
Releva acentuar- pois o fato reforça a necessidade de se apurar os fagenharla, Qufmlca, Arqultetura, Agronomia c Velerlmiria.
tos rc:lativos a essa malfadada compra- que divergências surgiram entre
autoridadc:s brasileiras ligadas ao sctor, quanto à procedência da atitude governamental inarrcdável. O Correio Bra:iliense, de 29-12-78, publicou que o
Presidente da ELETROBRÃS, Arnaldo Burbulho, além dos Di retores Luís
Curlos Mc:ncsc:s, José Gelásio da Rocha e Coronel Mauro Moreira, além do
LEI N' 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Diretor·Gcral do Departamento Nacional de Águas c Energia Elétrica, OsRegula o exerciclo das profissões de Engenheiro, Arquilcto c Engenheiro- car Pimentc:l, apenas cumpriram suas respectivas tarefas de encaminhamento
Agrônomo, e dá outras providências.
burocr~tico do problema da Light. Na verdade, cm conversas particulares,
mostravam-se totalmente conrrários à aquisição da empresa canadense, segundo fonte credenciada li8ada ao selar. Mantinham rcserv"s a respeito da
compra da Light o Presidente da Companhia Energética de Süo Paulo, Luís
Cláudio Marcelo Moreira, e o du CEMIG, Francisco Afonso Noronha, Este
Ãs Comissões de Con.rlituição e Justiça, de LegiJ/açào Social t' último, ligado à orientação politica no setor, do Vicc-Presidentc Aurcliano
de Finança.f.
Chaves, cru partidário da cstatizaçi'lo, mas sem indeni:açào.
Que autoridades da área se perlilarum ao ludo do Ministro das Minas c
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas que vêm de ser lidos
Energia?
ierão publicados e remetidos às comissões competentes.
Todas essas indagações permanecem no ar, irrespondidas, incxplicadas.
Sobre: a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1~'-Secrc:t~rio.
Urge, então, se agilize, quanto antes, o funcionamento da Comissão de
E lido o .reguinte
Inquérito em questão, pura que sejam apurados esses fatos levantados pela
imprensa de todo o País, c verifiquemos se ocorreram irregularidades no
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 46, DE 1979
processamc:nto dessa compra, a lim de que todos os responsllveis venham a
Institui Comlssio de Inquérito para apurar se foi resular ou não se defender, c o julgamento linal os absolva, ou os condene u responder por
a aqul•lçio do eontrolo adonárlo da Llsht.
seus erros,
Não nos cumpre prejulgar.
O Senado Fc:deral resolve:
Que a ora criada Comissão de Inquérito atinja plenamente sua finalidaArt. I~' 1:. instituída uma Comissão de Inquérito para apurar se houve: de, upurando devidamente tais fatos, com vistas a melhor proteger o patri~
ou niio irregularidade: na aquisiçi'lo do controle ucionúrio da Light pelo Go· mónio nacional da desatenção de certas autoridades, às quais cumpre
vcrno brusilc:iro, nos termos do Regimento Interno, art. 170, b, c sc:u ~ 3~', c concc:ntrurem-sc mais rundamentc na guarda e protcção dos bens e valores
dcmuis disposições constantes do Cupltulo XIV do Titulo VI.
públicos, que lhes si10 confiados.
Art. 2~" A ComissUo de Inquérito refcridu no urtigo precedc:ntc serit
Suln das Sessões, I~' de ngosto de 1979,- Orestes Quércia. ,
composta Uc nove membros, observado o disposto no art. 30, parllgrufo lmi·
~:n, h.:tr:t u, du Constituiçi1o (mi. H3 do RI).
Art. Jv Scri1 de cento c vinte dias o pra:t.o purn que u Comis~i10 de ln·
qttérito prmcda ;, upuraçito dos futns pertinentes 1t compra da Light.
O SR, PRESIDENTE (l..ui:t. Viana)- O projeto lido ~cr[L puhli., 1do c
1\rt. ·lY A presente Rcsoluçiu1 entra cm vigor ii da\:1 em que puhlicmla.
rctm·tido ii~ w'lllhsi:Jc~ compctcutcs.
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Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.

!~'·Secretário.

E lida a .reguinte

Brasllia, I• de agosto de 1979.
Senhor Presidente,
Nos lermos 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 do nobre Sr. Senador Henrique de La Rocquc, pelo
nobre Sr. Senador Jorge Kulume, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n~' 14, de 1979-CN, que "concede anistia, c dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
c distinta consideração.- Saldanha Denl, Vicc-Lfdcr da Maioria, no exerci·
cio da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serfl feita a substituiçüo solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Durante o recesso u Presidênciu
recebeu comunicação do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, de que se ausentará
do Pais para breve viagem ao estrangeiro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -A Presidência recebeu u Mensagem n• 128, de 1979 (n• 218/79, nu origem), de li de julho do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no artigo 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado proposta do Sr. Mi·
nistro de Estado da Fazenda para que o Governo do Est:ado de Santa Cata ri·
na possa alterar a finalidade da aplicação do remanescente - no valor de
CrS 66.655.000,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos c cinqUenta c cinco mil
cruzeiros)- do empréstimo no valor de CrS 100.000.000,00 (cem milhões
de cruzeiros), obtido junto à Caixa Económica Federal, por conta do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), nos termos da autorização do
Senado Federal através da Resolução n• 28, de 30 de junho de 1977.
A matéria ~erá despachada às Comissões de Economia c de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência convoca scssüo
conjunta a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos, no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à leitura da proposta da Delegaçüo Legislativa n' 02, de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Li·
der, Senador Jarbus Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PA. Líder da Maioria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Reabrem-se os trabalhos do Senado Federal cm circunstâncias que cu
reputo altamente interessantes, no que tange à possibilidade de um semestre
muito frutuoso. I: evidente que alguns temas serão polémicos- c já o sãoCserão, naturalmente, analisados segundo o ângulo da Oposição c segundo o
úngulo da Maioria, em curá ter de conflito de pensamento. Mas deposito for·
tcs esperanças de que, mesmo esses temas que não conseguem u união da
Oposição c da Maioria, tenham um resultado, votado pelo Congresso Nacional, que seja benéfico u esta Nação.
De plano, teremos a oportunidade de votar a Mensagem Presidencial
q•J.: propõe a extinção do Dccrcto·lei n9 477 e do Decreto-lei n~'228. Reputo
que cstu Mensagem, que amanhã estará sendo objcto da sua primciru discus·
são, é um desdobramento c uma conseqUência natural da Emcndu Conslitu·
ciomal n~' 1I, uma vez que o Decreto-lei n~'477 tinha no seu preümbulo, como
citaçUo, o Ato Institucional n~' 5, portanto, ele cru uma decorrência de um
:.~to de cxccçUo, de instrumento de urbttrio que, derrubado u partir de janeiro
dt:;tc ano, automaticamente, levaria também ao término da vigénciu do
Decreto-lei n~t 477.
Por outro ludo, o 477 impunha-se quanto ii sua rcvoguçào, porque ele
foi um instrumento de rcspostu a uma atividudc de natureza subvcrsivu, relu·
cionudu com a guerra rcvolucionllria.
Particulurmente, nos unos da Presidência Mêdici, o Decreto-lei n"' 477
foi aplicudo, entre novembro de 1969 a dezembro de 1973, 38 vezes c anuiudo muis de umn centenu de vezes. E, nus vezes cm que foi aplicado, ele incidiu sobre pcssons provudamentc envolvidus numa dus fases du chumadu
guerra rcvolucionáriu. l1ortunto, cru pcrfcitumcnlc nuturul, sob o climu
utuul, que esse decreto viesse u ser rcvogudo.
O relator da mutériu é o nosso nobre companheiro Scnudor Aloysio
Chuvcs. Mu~nlfico Reitor dn Universidudc Fedcrul do Purlt que foi, num rei·
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torudo muito frutuoso, tinha c tem as condições de bem analisur esse problema.
Já relativamente ao Decreto-lei nQ 228, a sua derrubada significará atender :1 um reclamo que figurava até nos projetas prioritários do Ministério da
Educação, que era o da formação plena para o exercício da cidadania democrática.
O Decreto-lei n' 228 estabelecia a transformação dos antigos diretórios
académicos cm instituições exclusivamente recreativas, culturuis c assistcnciais. A Mcnsugcm Presidencial que já está relatada pelo nobre Senador
Aloysio Chaves e já foi objcto de apreciação pela Comissão Mista, recomcn·
da que a restauração dos diretórios acadêmicos c dos dirctórios centrais de
estudantes seja feita, de tal modo que a organização de cúpula se limite pela
existência da Universidade; vale dizer que não prevê as organizações esta·
duais c nacional.
Esse, naturalmente, será um ponto polémico no Congresso c fará parte
daquilo que disse no inicio deste discurso, polémica que admito venha cm
benefício de uma solução favorável para o Pars.
A desvantagem da politização excessiva da Uni'lersidade é clara c, naturalmente, será objcto de discussão, quando o Congresso se reunir, amanhã,
para este fim. Quero apenas chamar a atenção dos meus ilustres pares para
um fato que li, na primeira vez, de John Galbraith. Ele chamava a Universidade de oligárquica, c dizia que, na "crdadc, a Universidade deveria ser uma
oligarquia dos professores, c caracterizava um país da América Latina, da
área do Pacífico, que usava, a título de mostrar o seu grande descnvol'limen·
to democrático, fazer eleições dirctas para o Reitor. Neste pais, o Partido
Comunista, o Partido Socialista, o Democrata Cristão c o Partido Radical
apresentavam candidatos para as eleições. O Reitor era, portanto, um candidato dos partidos políticos c somente eles poderiam registrar essa candidatura. O colégio eleitoral era sul generis: composto por professores, estudantes c
funcionários da Universidade. Como os estudantes eram cm maior número,
o resultado era obtido por forma de média ponderada c não média aritméti·
ca, O voto do professor tinha um peso maior, o voto do estudante tinha um
peso menor c o voto do funcioi1ário tinha um peso menor do que o do estudante. As conseqUências disto, ao invés de terem levado à abertura dcmocrá·
tica da Universidade, levaram, por exemplo, na ocasião em que o Partido
Democrata Cristão teve o seu candidato vitorioso, um tumulto produzido
pelo grupo mais à esquerda, que não uccitou as eleições c invadiu c ocupou a
Universidade.
Eu creio que um assunto dessa natureza será objeto de debate entre nós:
até que ponto as instituições de cúpula nacional têm ou não têm um papel rc·
levante nesta formação, para o exercício pleno da cidadania? E até onde o
exercício politico, por parte dos jovens, pode ser feito sem a necessidade das
organizações de cúpula nacional ou estadual?
Apreciaremos, em seguida, uma proposta do Senhor Presidente da Re·
pública que tem tido, como não poderia deixar de ser, a maior repercussão
na Imprensa brasileira c na comunidade nacional que é a proposta de Anistia.
Essa Anistia ampla, conquanto não irrcstrita, obteve um maciço apoio
da populaç5o brasileira, através de publicações feitas cm jornais, baseadas
por seu turno cm entidades que merecem todo o crédito, porque são especializadas cm obter informações atra'lés de pesquisas populares.
Esse projeto marca, Srs. Senadores, o fim de um ciclo du Revolução de
64 - o fim do ciclo punitivo da Revolução de 64. Lideranças irão
reincorporar-se à vida nacional. Algumas que foram capuzes de resistir à
erosão do tempo c às vicissitudes do exílio, voltarão a este País na plenitude
dos seus direitos políticos e dos seus direitos civis. Esperamos, sincerumcntc,
que o sofrimento do exílio niio tenha levado o seu amargor a obstruir a capacid:tdc de receber, filtrar, criticar c decidir, afinal, sobre aS teses politicas que
esses homens viram con\'ivcndo cm países democráticos estáveis.
1:: forte a esperança nossa de que essa mutação intelectual, a qual deve ter
tambi:m conduzido a uma mutação politica, nilo repita nu conduta c na pula·
vr:1 desses lideres aquilo que cru ti1o comum cm 1963: utilizur, por exemplo, a
luta de clusscs como único motor da história; utilizar u in'lasito c a dcprc·
dação du propriedade rural como sendo umu forma 11dcquadu de reivindicação de justiça; utilizar a cizãnia paru separar irmüos de urmus, c dentro
Ucstu técnica, lunç:1r subordinados contra superiores, na tcntutivu du dcstruiçtto dos pilares básicos de quulqucr força armada respeitltvcl, que süo a
hier:trquiu e u disciplina.
Oxulú esse retorno uo País se fuça com us pessoas que forum utingillus
por este illO de violência rcvolucionúriu, tendo tirudo 11 melhor conclusito do
seu cxp~:rimcnto, cspclhundo-sc nu vida dos puises dcmocrltticos estáveis, repito, em que é posslvcl umu convivênciu civilizmla, cm proveito do povo, entre Oposição c Govcrnn.
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prnjcltl, por scu turno, nf111 sc c."<:turc cm si mesmo. Ainda hú dias,
numa cntn.:\'ista \.!orh.:cdida a urna revista hra:-. i lcira, n Pre:-.idcntc da Rcpúhli\.!a Jcdilhlll :a] ui ln ~JUC me ;nlloritou a di1.cr desta tribuna. qu:tndoliz a lcitu·
ra J:r Mcnsa~cm de Sua b.ccll:nciit: trata-se do primeiro passo de uma pri·
mcir:r fase. E respondeu muis, que neste camro, como cm todos os demais,
ele queria ser ~raJual.
1•llf isSLl, Srs. Scrwdnres, tenho a lirmc impressão de que minha palavr:t
nrLLl scj:1 mal comprccndiJu, que ninguém lhe ponhot nL!cntos que não dou,
que ninguém lht: dê intcrprctaçlJt:S que cu nwsmo nào us tenho,
Repito: minha imprcss(to é de que nenhum tipo de pressões vohudas
para alto CLmteúdo emm:ional. poderá modili~:tr, no fundamento, a Proposta que c;rhc a nós, homens deste Congresso. analisar c, piuticularmcnte a
nós, homens lia Maioria, otprovur,
Jú o i.tpcrfciçoamento do projeto, nUa, este será ohjcto dói noss;.r prcocupaçi"m, nas Juas Casas, na Liderança da M~tioria, c o nosso compomhciro
Adcrh:d J urcm:r, t(ru rrnntll se instale :1 ComissUo, est:trá aprc~cnt:mdo uma
emenda de su:1 :rutori;.t, que modilic;t o art. ]I' da Mcns:tg.cm da Anistht, para
dur maior ;~brangênci<l <tO pcriodtJ do tempo cm que esta Anistia irá st:r vowd;t. E cm vc/., port:tntn, de e\;1 vir de \96\ até 31 de dc1.cmbro de 1978, pc\;.1
cmcnJ:1 apresentada pelo Senador Adcrbal J urcma nós furemos com que u
data rel.!uaJ:t sc:j;~ a rncsmu, a de: \961,c: a Jala mais aproximada seja ólquc\a
d;,t vigi:nciu du lei c não a do marco de 31 de março de 1964.
Outr:~s cmendiis dcvcrrto ser analisadas. Uma delas. por exemplo, rclal.!ionada com os dirc:itos que já eswvam assegumdos antes de as pessoas se·
rem punidiiS, Rcliru·me a casos de militares, um caso específico em que o militar fom do quartel- c antes de 1964 não havia limitação dos dois anos máximos para roder fic;u fora da atividade militar- estava o militar habilita·
do it promOt.;ihJ pam 11 Rcserv:t, pelo número de: anos que já servira à sua
Forçil, mas <tpanh:.tdo pc\a sanção punitiva, não recebeu essa promoção. Eis
ai um caso que devemos analisar se convém explicitar isso ou se a análise do
projeto d:1 Anistia já de si, será sulicientemente clara para que casos dessa
nuturcza não mereçam interpretações equivocadas do uplicador,
1\ public;~çi"to feita por jornais brasileiros mostrava, se não estou cquivoc;,~do, um apoio de mais de 80% da opinião pública ao Presidente da Repúb\i~o:a pc\ll ..:nvio dc:ssa Mensugcm nos termos em que o fez. E, a mim me parece,
que itgor;t, qut: se pretende fazer uma tcnwtiva de arregimcntação, com con·
vitc.:s insistentes para que us guh:rias do Senado c da Câmara, ou seja, do
Congresso Nttciomtl, se cnchum c liqucm repletas de pessoas para pratica·
rem <~qui um tipo de pressão nutural, ainda assim, a nós caberá analisar esse
primeiro passo como um primeiro passo c n:to uma proposta como dcliniti·
Vit, neste c;tmpo.
Por outro lado, creio que as promessas do candidato que foi o General
Jorro B. de Figueiredo c é hoje o Presidente da República, vllo se tornando
fatos concretos. Nrto somente através desses que aqui falei, que indicam um:t
Jiber:tliziu;im do regime e uma luta à busca- que oxalá um dia atinjamosZt busc:1 do1 Dcmocmcia plena c c.-;távcl no P:tfs: além dessas medidas a que
me referi. vamos una lisa r, Jcntro de poucos dias, algumus que cstào ielacio·
mtd;,ts com velhos pleitos do funcionalismo público da Uniào. Reliro·mc às
medidas que prevêem u correção dos níveis saluriuis de aposentado:o, em rc·
l:tçüu ltquclcs mesmos níveis que são remunerados de maneira diferente da·
quclcs que cstt10 na :ltividadc,
Ainda tt:rcmos, rclativamcntt: a isto, uma mensagem que manda corri·
gir, Jcsde Jogo, um:t diswrçrto que se deve a um projeto recenlc que, pratica·
mente, eliminou d;1s refcrênciitS iniciais os números 1, 2, 3 c 4 e colocou toJus os inidais de carreir:t dc Serviço Público no níveiS. 0'-'orrc que.: há ttpo·
sentados com nível I c nivel 2 c todos que licaram na imllividudc do Serviço
Plthli~.:u Federal p:tssaram a ter as promoções asseguradas de maneira a começar nu nivcl 5. Esta proposta também está sendo apresentada à considc·
r;rçàu dos Srs. Congressist:1s, para que todos liquem no nível 5.
E :.o l:tlln llissll, aind:t um:t mensagem do Senhor Presidente da Repúhlica :!Iterando, para :.ttUillil:tr, os valores do saUtrio-f:tmilia.
Resistir[!, contudo, o Governo :t tcntativus de politica putcrnulística,
sobretudo :tqudas que prevêem medidas üs CUlittts do erllrio federal, \c:v:tndo
ii um certo Jistrihutivisrno prc~:occ como, por cxcmp\o, :IS :tposcntadoriw;
que se prevêem p:rra dt:tcrminado número de unos bem abaixo daqueles prc·
vistos na lcgislaçrto atual. Tt:mns que estar atentos ao que uconteceu com
pabcs que estilo hcm perto de nós c que :tdotaram mcdid:.1s como esta da
aposcntalloria prci.!Llce c depois passuram a ter um duplo serviço de pessoal:
o serviço Jc pcssnal na ativa c o serviço Uc pessoal aposcntudo, que se upo·
scnt:tva n:1 altura dus 4tl ;r nos de idnJc, Esse distributivismo, que é-muita~ vetes um ;m~cin natttnd c é particularmcntt: um anseio muito justificado de
vúrias prnli~~llt:S, h:m lJUC ser mcllidn por nós, sohrctuJo os homcn~ da
Maioria, 1111111 vc1. que 'cria demais pedir que a Oposição sc.:jun tlls~c n nú~ nu

anúli'c t.:arncltl~<l de uma proptlsta de~sa n:tturcta. Tem que ser- repito;tn:lli:-.ado pnr nll~. humcn~ da Mainria, 1.!0111 n cuidado de quem serve ma i~
illl fut\ITll dtl ~jUC lJUCill serve llll prc~cnte imediato.
No campo d:1s relações de tr:.th:tlho, o Governo buscu :t pa1. ~oci:t\, que
tem L:OIIHl prcssupostn ujustiç:1 soci:tl. Distingue mesmo entre os pleitos justos c excessivos. Nfto importu, é da rcgr:t do jogo dcmocrlttico que ~cjam l"ei·
tos pelos sinllicatos cm si, sobretudo pelos sindicatos dos tmballwd_orc:-.,
M:1s, há de se fa1.er unm distinção maior ainda entre esses tipus de ple1tos c
aquele que nüo p:tssa de mera provoc:1çüo. A provocuç;IO lle quem está JispllSto 11 ~crm um impasse na vida brasileira, de quem está disposto u tornm
impossivel, insusceptível de ser evitado um conllito entre as forçus que sttu
preparadas, que têm u tarcfu da defesa da ordem interna c uquclas quere·
v..:m 01 título de pleito dos tr:tbalhadorcs, incendiar automóveis, asrcdir trans..:untcs, investir dunosamcntc contra a propriedade privaJa urbana.
Neste sentido, Sr, Presidente, Srs. Senadores, todos nós fomo~ espan·
c<tdos hü dois di:ts pelas ocorrêncius lastimáveis, profundamente dcplorúvci~
dc Helu HorilOnte. O s:1ldo desse tipo de provocaçf1o é sempre func:sto c não
intcrcssu, seguramente não intcressu à Oposição brasilciru. sem dúvilltt. Mus
não interessa t:tmhl:m ~tos trotbalhadorcs, utravl:s dos scus pre.~identcs de sin·
dicaws c de :-.cus líderes, porque leva em geral a resultados opostos. E do ha·
l:.tnço que pudemos fazer hoje, temos um operário morto c um bombeiro
que, ~c ntto Clitivcr morto, Deus me perdoe, seria preferível que cstivc~sc.
porque :ts perspectivas de sobrevivência levam à amputação de amba~ 01s co·
xa~. c provável paralisia delinitiva numa paraplegia.

O Sr. Lellc Cha>e> (M DB- PR)- Senador, V, Ex• pormitc um apar·
te'!
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço V. Ex•, Se·

n:tdor Leite Chaves.

O Sr. Lelle Chaves (MDB- PR)- Em razão do silôncio com que a
Casa ouve V. Ex• c dada a eloqUência com que V, Ex• se está havendo na
leitum. na prol:1çào do seu discurso, nbs nos deparamos com uma situação
semelhante llquelu de um mestre·escola, que diz o seguinte: hoje cu vou per·
mitir que vocês sniam mais cedo, mas tCm que se comportar dessa forma por·
que, do contrário, cu eliminarei a concessão prometida. V, Ex• está proce·
dendo como se o Governo lizesse uma concessão, como se ele pudesse negar
a essa altura. ou mesmo já hú muito tempo a concessão da :mistia, pudesse
negar. E V. Ex• procura inclusive mostrar, ao Pais c a esta Casa, que é uma
concesstto realmente lle Jiberdttde, mas no caso do 477, antes de a rcvogaçito
vir a cst:.t Casa ou dela se cogitar, os estatutos internos das universidades já
haviam transcrito os seus termos. Hã uma promessa de reintegraçtio daqueles
que cxcrccr:tm funções c que hoje estão no exterior, no exílio, mas não hit
prome!;sa de amparo devido llquclcs que, não tendo emprego, terão quere·
começar a vida, sem amparo, sem orientação. Então, que justiçu é ess<~'! Que
sentimcnto de justiça é esse? De forma, Senador, que o Pais hoje está ncceslii·
t;mdo de uma outr:t anistia: é a anistiu da fome e da miséria. Vim do meu Estado agora :tpavor:tdo com os limites de miserabilidade em que se encontr:t o
País. Estu é a unistiu de que se carece de umu forma urgente! E para que huja
cstu anistia teril que haver reformulações estrutur:tis, porque, do contrário,
mesmo que este Congresso reformule a consolidação, nem por isso os traba·
lha dores deixarrtl' de reclamar direitos. Quero dizer a V, Ex• que u situuçito
L:conómica c socittl i: extremamente grave, E o Governo mostru-se tüo scnsi~
vc\ que, considerando a situação s~melhantc h que existia na N icarágua,vio.:,
lentou indusivc norm:~s de direito intcrnncional, c, ao invés de romper rcl;lçõcs com u Nicurí1gua, determinou a sua interrupção, apenas puru que, us
populuçõcs brasileiras nito se idcntilicussem com uquelc cuso em tudo simi·
lar. Rtspeito V, Ex•, que é um Senudor altumentc qualificado nestu Cilsu, é
um grimde Lidcr do Governo, Mas u nossa impressi\o, sobretudo vindo do
interior do Pufs, somando ansiedades é esta: de que se fuz uindu umu promcs·
s:t, uma conccssito, quanllo realmente, depois de 14 anos, uliás nito sei de
4uantos anos de exercido urbitrilrio do poder, o Governo procede uindu
como lie u sua prepotência se pudesse eternizur no tempo. Com todo respeito
:1 V. Ex•, Senador, no que pese a durezu dessa manifestaçno, não sito senti·
mcntos upcn:ts pessoais, sito frustr:tçôes sociais que recolhi uo longo desses
JO Jias Jc pcrmuni:nciu no meu Estudo e cm alguns Estudos vi1.inhos,
O SI!. JARDAS I'ASSARINHO (AliENA- I' A)- Como cu previu c
Uis~c.

os :tssuntus ~crUa polémicos, Mus it proporção que o nobre Scnmlur
pelo Pamnú fulava c cu acompunhuvu o seu jogo cénico carrcgudo de llrumaticiUadc, cu me ncrJ.tuntnva u mim mesmo se eJootcjovcm purhunentur, urn di:.1
l(nverno, puUessc usm com tu\ forçu de comundo uquilo {\UC ele us:1 como
fon.·a de vo1., o que !'!Criu Ue nós se de Governo pus.'iÍIS!'!Cmo .., u Opo~i~.;i1ll'.'

,.\J!n~lll dt•
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S. Ex• <.lcclara, por c:xt:mplo, que estamos com prepoténciu, C!lli.lmos
f:tlundo com um;1 linguagem de ofens;1, de acusuçõcs c de dureza, cheguei u
ter dUvidas se olpt:si.lr dc todas as minhas advertências alguém ainda pudcs~t:
intcrprctilr, n:.~ minh:t palavm serena, um tipo de amcdrontumento c p>tfit
issll me precatei c pedi, desde Jogo, que se compreendesse que nós cstftv~1mos
f~tlanUu cm nome do benefício deste Pais. E nem atribuí ii Oposh;t10 o mt:nor
interesse t: que estivesse por trás deste ou daquele, fazendo coi~as como esta ..
que o O L\lmlo d1• S. Ptmlo publicou ontem pura a ilustruç5o de todo!-i. Que a
tclt:visUo hrasilcira trou."te a todos, a todos os olhos que a ... ~cm, os conro~
dcrruh.u.Jos, u inc~ndiu das viatums, a violência usando tudo qut: csti\'csst: ils
m:'tos: pt:dra. pcd:u.;o de ferro, o yuc houvesse, contr:J um corpo poti~.:ial que
t: .. tava, n:1 medida cm que o.flw-h da televisão passou, at~ acuado. p:1ra Jepnis repelir. Mas é scmprc cstu mesma história.
Ontem. aind.1 !1 noite, o Presidente Jo Sindicuto da Construçi'1o Ch ii dt:
Belo llnriLuntc dili:1: "l·lá infiltraçUo. Nós sabemos que h{• inliltraç~to n(l
nm~o mm imt:ntu. :"Jr10 somos nós, os trabulh<tdorcs, os intt:rt:ssado~ neste
tipo llc llcprc.:daçiw, de violéncia c de provocação. Cabe à polici:1 <ttu•tr".
,\lJUi, Uit o nuhrc.: c gentil Scnudor pelo Paraná que, ao contrário. s~: nús chamamo-; :1 :llt:nçi'w d~: que isto~ aquilo que dcvemüs distinguir llo pleito ~.:urre:·
to, .~nmus nós que estamos dizc.:ndo que o limite da liberdade~ :tquclc qut:
ni1s lh:nnos c:, ai deles, se derem um passo além. O que: levaria, cm conlrapo·
.. içrto. :t Jizt:r que o pensamento de S. Ex• é aquele tamhém qut: JCha, do pontll tlc vista de Oposiçi'to c de S. Ex• pessoalmente, que o Governo é linc de
faLe r tudo aquilo que a OposiçUo consente. Ewmb~m uma formtl de liberdade. i: também uma form:1 de devolver uma núlisc que me parece extrt:mamcnte sctorit:1d:1 no ángulo global a quc t:U me referi.
O yut: t:stou f:.~lanllo, nobre Scnudor Leitc Chave-;, í: algo que n1'1ll mt:
p:trt:I.:C dt:\trutívt:l pt:la p:llavra de V, Ex•. aliás. brilhante. E nrwmc parCi.:t:,
porljuc creio que V. Ex• contra·<lt:tcou no momento menos alado c menu~
llportuno. Eu :1cahav<1 de mostrar que a proposta :1parecc, que :~lcgblaç~o st:
mmlific:t c que Ll Congresso terá um grande pupel no segundo scmc .. trc, que i:
aLjut:lt: papel de uperfciçoar a legislação, mas não querer, cvidcntt:mt:ntt:, esgotar todos os fatos num simples projcto dr: lei. Mas vejam, agora, por f;Lvor.
o .. meu .. nohrc:s colegas dt: bancada- se :tlin;LI nU o li cassem npcnas uns pou·
Clls afastados da mt:did:1 de abrangência da anistia. como vão !icar. c t:ltl fos~c total. u que !criamo~ pela frente'! A palavra do nosso ardente Scnallor pclo
l':m1nft, que, ntlluralmente, mistura as ardénci<~s da Paraíba com a sua >~cul
lllfaçtwllus frios llo norte do Paran{L. Sua Excclénciu disse logo: "O que intt:·
rcs~a ~ :t :tnisti:.t cuntr:t a fome e contra a miséria." Se tivésst:mos dado a anis·
tia a tnllos os prisioneiros politicas de qualquer i:ircun!ltflncitt, terrori~ws ou
ni'w. t:stariamos ouvindo :~qui um aparte cm que se di riu outra \'cl que cr;t
uma l':trsa este lipo de anistia, porqut: pn:cisamo!'> eliminar :t fome c t1 mi~~ ri:•.
Jil vi pt:~Stl:ls de v{1rias filiuçõcs ideológic:1s utilinrcm este mt:smo tipn
de raciocínio e vi, sohrc:tud(l, quanto os democrutas se defendiam nos :111os
ncgrns do fascismo c d1.1 comunismo, nos anos negros cm que :1 umjo\'cm du
minha idudc ~ú cu hia ser hipolarizt1do entre Luiz Carlos Prestes c o Sr. Plínio
S:tlgado dos tri:s um1ui:s nela Chefe Nncionnl.
r\ m~:sm;.l história: "a democracia é formal e o p<~ís é real: e a democraci:L que existe sem que eliminemos a pobrc1.:1, sem que garantamos o direito
de uma sobrevivénciu digna, css;1 democracia também não merece esse no·
mt:", E, plH Ci.IUSa Jisso, milhões de pt:ssoas morreram. E, por ~a usa disso, ;1
nwior lh1ude destes !'>éculo foi mostmda ti nu: primeiro, quanllo Hitler foi
dcrruhudo, segundo, '-luando Kruchtchuv teve :1 com1l.em, ;1 bravur:1 de pronuncim n seu discurso no ~(}ll Congresso do P<~rtido C-omunista na Unit10 Sn·
vii:tic:t, t:m 1956, c f:ilou nos 30 anos de terror stalinisttl.
Prt:lirolcmbrar·mc dos meus tempos de jovem cstudantc civil, no mt:u
Estallo do Parú, t: pernwnccer dentro do mesmo ponto de vista: injust:t, a~~.,.
l'it:dadt: é- tenh:1mus a corug:cm de reconhecê-lo. E tcnh:1mos, mais quc a
l.'nragcm de rc.:conhcccr. :t cur:1g:cm de tcnt:lr mudf1·l:1. nws nl10 mudú-!a t' cm
Ju~ar de 11111:1 :-.o~.:it:d:tdc dcsunmntl introdulir um outro si~tcmtl inumuno, po·
li~.:i:d. \'iolt:ntn. tirúnico, cm nome d:1 libt:rdude dos homens.
Sei, ~..·onw dis~c o Presidente Ja l~epL1hlica, que qualquer pwJelll de
ani~ti:1 qut: en\'ias~c a e:-.1:1 C:i'i:t st:ria considerado por alguns, pelo menos. Uc
um litdn ou de nutro, comu falho, faccioso, como jú chamaram, monstruos11
~.·~~mn Lllllrm 11 ~·h amam, c nús no~ pert-:untarnos ·~c a rcsponsabiliJadc d,1
l're,idt:nte da Kcpúhh~..·a, nc.,tc pruccs~o aind:1 deli~.:~tdo nu \id;1 brasileir:1.
rnpll!ldc 1111 n:lll ii e~sc tipo de adjt:tivaçúc~ f:'tccis qut: i1s \"eles t:~cnnd!!lll
l'l•lllJ'tlT!amcnto., dith:cis.
ll Sr. l.l•ltc Chun~s (~1 DB- PR)- Senador .larba~ l':•s~aritlbtl, se\'
\. 1.\' me pcrrmtto,sc cu me contcrwma~.:orn uutrn a pane. c tal\·~t..:nrnrlt··
l.l"l.' 11 lllCU
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O SR. JARDAS l'ASSARINHO (ARENA ~om

PA)- Ouço V, Exa.

muit:l honra.
O Sr. Leite Ch11ves (M DB- PR) Eu vi a entrevista de S. Exu. o Senhor

Prc:-.iúcntc da República na Vt~ia de unteonu:m, c creio que: S. Exu. revelou
gr;mdc !linccrido.tdc. Acn:dito que foi um:.~ peça positiva como rcvehtção de

scntimcn!Os c de atitude política. Mas S. Ex•, constante c frcqUcntcm~;:ntc, se
~urprccmJc úizcndo que ele não éjuristti c por isso procede: desta ou daquela
lúrma. A anistia nfto é um inMfumcnto jurídico, é muis rolítico; ~a socicda·
de 4uc .~c reconhece culpada c se perdoa a si própria; mas ela não pode sc rc·
-:unhc~·cr culpad:t cm parte c cm parte inocente e a tranqUilidade só se d{t
quando a anistia é completa c total. Osjurisla:,, a qut: S. Ex• o Prcsidt:ntc da
RcpUhlka se refere, cstão corretos quttndo reclamam que a anbtia deva st:r
abr:lllgcntc, poryuc do con1rário, a própria conccssiio trará em si um vicio de
urigcrn, yuanlln u sociedade se julga culpada em parte e certa cm outra purtc.
llavcri:t cntt10 o dever de faLer uma declaração de posicionamcnto qui.lntu
:111 r.:crto c qut.tnto ao errado. De forma que a paz nacional tem que ser completu cnm a volta mesmo llaqueles que se exageraram, porque estamos com
t:ul!fa~ s~rias pela frente, que são uquc:las a que cu me referi antes. Sei que V.
E.~•. corno outros ilustres purlamcntiues desta Cusa, têm mantido duras lu·
t:ts contra o comunismo como regime de violência h liberdade coletiva ou in·
llividual, o que ninguém contesta. Mas, ucho que V. Ex• c seus ilustres coleg:~s bem furiam :to País se:, ao invés de condenarem o comunismo ou c:sst:s rcgirnt:s apt:nas forrnulmt:nte, ctmdenussem as causas ou atentassem para i.ls
caustt., qut: d:hl origt:m ;, sm1 formução. Então, quais foram as causus que
l,,'llllCOrrt:ram paru u formaçtto desses n::gimes? Por que nno atentar para as
c.tus:ts c, sim, apcna!l pura os seus efeitos? Então, eu acho que V. Exa. dõ~ria
:tl) Pais a maior contribuição t.lo seu talt:nto c do seu esforço, se m usassl!
para dlh:iUa~;ào Jas ~.:ausas determinantes. Quai.>t são t:S!)i.l!l causas?
O SR. JARDAS PASSARI:'iHO (ARENA- PA)- Nob" Senador.

agradct;o a \', E.\' Se aind:1 h{t pouco V, Ex• nos dizia corno deveria ser u
antstia, agor;1, V. E.'' se rermitc me d:tr um conselho que cu farei o melhor
do mt:u t:sfurço pura acompunh:Jr c st:guir V, Ex• mc t:nsina aquilo 4uc cu
devo t':tlcr de melhor para o meu Pais, e não licur fazendo cslc pobre discurSll yuc estou a falcr. Eu agradt:ço :1 V. Ex• porque lhe tenho um gri.lnllc respeito de mc~trc: - tenho um gr;~ndc respeito ...
O Sr. Leite Chaves (M DB -

PR) -

E um

brilhante discursü.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Creia V. Ex• que

lcv:trei :1 sério 01 recomc:ndaçUo quc V. Ex• faz para que eu dé um outro tom
ao meu discurso c me volte para as causas e não p:1rn os efeito~ ... Eu pensei,
:dtú:-., qut: c.~tava trat<lndo de causas e, apcn:1s, incidentemente. de efeitos~
Mas, t:is que o nohrc Senador pelo P<~ranú me faz uma revcluçrto que ti.llveL
nenhum de nús tivesse atentado pura ela, talvez até por falta de pt:rcuciénci:t
intc:lci.!tual. S. E.\' disse e eu anotei: "Afirmo que a situuçào cconômi.;;1 é' ex·
trc:m:1mcntt: grave", E disse com um~t voz repassada dessa tonicidadc dr~má
tic:l.
Or:t, j{t lico eu fc:liz porque nessa p<trtc seguinte do mc:u discurso, S. Ex'
11~10 poderá discordar de mim. Ele dcscobriu que a situaçUo ecoriómica é gTi.l·
vc, alirmou l.:l)m a responsabilidade que tem c eu vou, humildemente, acom·
r;tnh<~r no mesmo raciocínio que eu iu apenas anorur cm dúvida. m<~s >lgora,
jú n f:1ço tranqUilo com a companhia que possuo ...
Ortt, nós diríamos, apenas para concluir a primeira parlt:, qut: cssas pro·
vocuçilcs ni'lo interessam a nós c, para fazer o julgamento final, Sr. Prc:sidt:n·
te, cu at~ tenturia identific:tr css:1s provocações numa dc:tr:rmin:Ldu corrente
ic.lt:olll!,!ica ine."tprcssivu, que: está dcsespe:-ad;:1 com os g:mhos que o Presidente Ja Rt:pública tem tido, nr1o cm termos dr: popularidüdc, mas de idcntilicaçi"tú com as :~spiwçõcs nucionais e, entre elas, a pacilicaçr10 J:1 família br<L·
silt:ir:t, aind:1 que;: de fnrrna gradual c segura. Ora, desesperados por isso, p:1s·
sam par;t o tipo tlt: ataque que Belo Horizonte, i.lntcontem, ontem c nrto sei St:
hnje sofrt:u, ao ponto Jt: se pedir :10 seu povo, ordeiro COffill ~. yuc nr1o s;.tissc
:1s ruas, porque amunhi1 \criamos novos cadávcrcs c esses novos cudávcrcs
pl)dcri:un ser irnput<ldos, imclllat:lmc:ntc, h violência policial. cumo antcon·
tem, an rt:sp\Hldcr :1 um jurn:tlista, t..'SIC me dizia: dois mortos, um Uclcs um
opcrúriu í.lllt: o ~.:arrn t.ln Cmpl) de Bombeiros p:tssou por cim:t t: o matou.
.-\inda lhe pcrg.untei: "E~t;, seguro da \t:l'sftu'"! tum rapal s~rio, cmrt:to, um
n:púrtcr re~ponS:tvcl, estou absolul:1mente !'ll!guro. c de quem rccchi csl:t in·
furm;lo,;:lll. Cinco minutll~ <h:poi .. estava cm Pal[tciu t: sahta que quem fi..::1ra
dch;uw d:1~ ruda~. d.1 r.:Mro do Cnrpo de !lomhciros tinh:t sido um bnrnbciw,
i.llll~ l'\lil ;"l IHdrlC, Cl.ll\ltl rcf•:ri thl inicio Jc~lOl hrt:Vt: tCrttativa de I.:JialllôlrllCIIlll
:"1 '~~mak·t 1ft i"ur.l, t.: n:lll .1q11t dentro.
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Ora. jú agun1 cscullado no eminente Seno.1dor pelo Pamnú, pos~o Ui1.cr no~ btadm Unido~ Ja Améri~a. teve seus livros traduzillos cm n edições, cm
nf1o tcmu~ ilu~õcs quanto l1 gwvid;~dc Jo prohlema c~o:o· diferentes linguas: tcheco, húngaro, romeno, russo, c era saudado como uma
númico ncstt: ll:ds. Tcmpos prcst:ntcs c tempo~ futuros imcdi:ltos siio Uifícci~. U:1~ nwinrc~ ligur:1s J:t lit~:ratura norte-americana. No diu cm que abjurou a
A ..:rist: cncrg~ti~:il mundial, Srs. Senadores, é de tal ordem qut:, no úhi· crenç:~ comunista, porqUt: era judeu c começou a sentir o anti·sionismo dcn·
mo diii de tr:tbalho neste plenário, antt:!> do recesso de julho, me referia a tro dn União Soviética, u rartir dui nenhuma truduçào mais foi feitu do seu
umu cntrcvi.~w dadu pelo Chuncclcr Ja República Fedt:ral da Alcmanh;~ a livro.
Por isso que digo a V. Ex<l. quc: os livros de('ledcm lam bém do~ interesses
um<~ revista qut: o nobre Senador Ldtc Chaves lê no original, pois dominu
perfeitamente o inglês, a revista Timt•. No din li de junho o Chanceler ale· grupais. E vou dizer mais u V. Ex• ...
m~o falava cm guerra, "se os preços do pt:tróleo continuassem a aumentar
O Sr. Puuln Rro~!<.urd (MDB- RS)- Por isso que me referi aos clr1ssi·
de m:mcira absolutamente descabida, e sem uma regra c um crilé:rio, c se", Cl)S que v:1riam conforme as edições das enciclopédias.
muito mais, dizia ele, "não tivéssemos a garantia de suprimentos deste bem
O SR. JARDAS rASSARINHO (ARENA - PAI- Nobre Senador
húsico para a continuação do processo cconômico alemão".
Jlass:lm-se os meses. Nesses nwses vimos, rejubilados, a queda d'a ditil· Jlaulo Brossard, cometi um crime contra a litt:ratura de ficção: escrevi um ro·
Uura de Somoza na Nicarágua. Mais rejubilados ainda vimos que aqueles munce. Di1. um adversário meu, no Pará, que ganhei em primeiro lugar por·
quc: tentaram, por algumas palavras insidiosas, envolver o Governo brusilci· que, ta\vc1, só houvesse dois concorrentes. Não sei se é verdade. (risos.) De·
ro como sendo aliado do ditador, enviando-lhe armas e pessoas, sob o nome pois, o livro se esgotou numa edição regional. Até peço a bencmeréncio1 e o1
de cncrgúmcnos, que tivessem sido incorporadas ao seu exército, o que vj. bcncvolênci:t do nosso Presidente, Membro da Academia Brasileira de Lc·
r:tm? .Terminada, vitorias:~, a rcvoluçilo, com o auxílio dos Estados Unidos trus. Posteriormente, era governador. ~verdade que não houve edição alguda Ami:rica, não se descobriu um armamento brasileiro, não se descobriu nm nessa época, mas dizem que o livro melhorou de cotação. Quando che·
guci a Ministro, foi bt•.r~-Jeller. Vendi mais quatro edições (risos.), nunca, en·
um brasileiro.
Aliás. rctinco. Descobriu-se brasih:iro. Descobriu-se um brasileiro, que tretanto, sob os auspícios do Ministério. Até tive uma tradução: o meu livro
:1 Folha th• S. Paulo, por duas vezes, ouviu c com ele fez uma rcport.::lgem. 1: foi traduzido pura o Português, isto é, foi editado cm Portugal. (risos,)
um banido, um desses banidos que estão sendo bcnelidado~ n:~ hora cm que
O Sr.l'uulo Drossord (M DB- RS)- Era o que ia dizer, com uma tra·
votarmo~ a anistia no Br.:tsil. É L'Ombatt:nte d<lS forças sandinistas, comba· ducào cm Portugal.
tente arm:~do. Saiu da Costa Rica c: entrou n01 Nicarúguu cam:~nd:mdo apc·
O SR ..IARD,\S NSS,\RINHO (ARENA- PA)- E digo traduzin·
nas ~etc homens, e agora comanda cinqUenta c seis homens. Vui ser oficiul do
do
para
o Português, porque, p:~ril ser editado cm Portugal, tive que concor·
novo Exército de Libertação da Nicarágua. Lá está o brasilciw LJUC lut:~v;.1.
Uar com u exigêncià do editor para que, por exemplo, onde cu c:screvia "fa.
o~ mercenários que falarum do lado de di, ningu~m provou. No t:nt:lnto, se
to", se escrevesse ''facto". Tive que concordar com isso.
insinuou fartamente, até nestas duas Cusas do Congresso, Mais aind:~, o
Enti1o, nesse fato veja V. Ex• como são as coisas.
Chefe montoncro, especial guerrilheiro da Argentina, cru outro dos lideres
O nobre: Senador Leite Chaves parece que quer ir à trép\ica.
de tropas, exercendo a guerrilha c a lutn armada dentro da Ni.:urúgu:t.
O Sr. l.l'ilc Chaves (MDB- PR)- Nào, volto a uma parte anterior do
O Sr. Lelle Chans (MDB- PR)- Permite V. Ex• um uparte?
discurso de V. Ex.•, onde dizia que está havendo uma reacào nacional a esta
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI-Já ouvirei V. Ex•, gr:mde popularidade do Presidente da República, c que determinados movi~
pum g[wdio meu.
mcntos estão-se filiando a esses movimentos que desejam frustar Sua Ex.ce·
Te mos a alegria de vcrilicar que, na hora em que essas pessoas estilo ca· li:nci01 no seu gmnde ...
racterizando lirmcmentc uma internacionalização da luta contra Somoza.. O SR.JARDASPASSARINHO(ARENA- PAI- Perdão. Só para 0
c com que alegria revejo, neste plenário, meu ilustre colcgu Luiz Cavalcante
nos~o entendimento. Refc:n-me especificamente ao caso de Belo Horizonte,
-pediria :1 S. Ex.• que ouvisse apenas est:~s pobres pitlavras de seu colega: c nao a este.
4uem que aprenderia tiros de morteiro, 81 apenas d<~ noite para o dia? Quem
O Sr. Leite Chaves (MDB-PRI- Quero dizer a V. Ex• que, pelo me·
po~.:ri:~ faLcr enquadramento de tiro? Um guerrilheiro que o toma~sc no pri·
melro momento, assaltasse umu :irea de nrmamcnto t: dt: c.:stoque de muni~v·iio n~h. o MDB nl10 se lilia a esse posicionamento. Estamos muito tranqUilos
c passasse a atir:tr com desenvoltura? Ni10. Aquilo requer• t~cnica de tiro. que Su:~ Exccléncia di: essil pacilicação politica, com essas apresentações de
t\t& direi aos Srs. Scn<~dorcs que: um entiio jovem capittlo do Exi:rcito gmnde rentabilidade. Ficamos felizes quando Suu Excelência dá um cav:~lo a
hrusi!eiro cscn:vc:u uma obra que ficou clássica sobre isto: O Tiro dl· MoriC'i· umu criança que lhe escrevera uma carta, c desejamos que outras I b milhões
Uc criuncas, qu.: nem s:~hem escrever cartas, possam receber de Sua Excelên·
ro. Essc: cupilt10 chamava-se Go!bery do Couto c Silva.
ci:~ um c:lv:llo. Milhões de crianças, hoje, aguardam de Sua Excclt:ncia um
Então, o tiro de morteiro tem té:cnicu, merece até livro.
c:tvalo,
Ni~o t: um Sandinista que, no momento cm que ocupa o arsenal, pode
sair Uc I~ atirando.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PAI- Se não ganharem
um cavalo, podem ganhar uma bicicleta, um velocípede, uma bolsa de cstu·
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Vcjasú u importünciu do mortci- do.
ro.
O Sr. Leite Chaves (MDB-PR)- Há 18 milhões de criançus esperanO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E diria duplu, do por este presente.
nobre Senador: u importüncia do morteiro c a importância do escritor que
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PAI- Chcgurcmos li•.
escreveu sobre o morteiro, porque nem todos conseguiram um livro clássico
sobre essa pcçu fundamental da guerra, inclusive du guerra modcrnu, que Levarei o recado de V, Ex• 110 Presidente.
Aliás, n~o subiu que o Presidente havia dado um cavalo. Sabi01 que o
mostrou uma capacidade de previsüo intercssunte.
Governo havia dado umu cusa u um pugilista brioso, que apanhou como
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS)- Um livro clássico ou tornar-se
leão c manteve-se de pé, o que, até certo ponto, é a curactcrísticu dos repre·
um cll1ssico'!
senlantes do Governo - apun hum como leUo, mus mantêm-se de pé.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAI- Os livros se transO Sr, Lázaro Barboza (MDB-GO}- Está u1, eminente Senador Jarformam cm clássicos conforme certas conveniências.
hus Puss:trinho, umu mtc dincil de se gunhur medulhus.
H!1 clússicos que si~o clássicos, independente de qualquer tipo de pressão
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Perdão, não tinhu
g:rupnl; há clássicos que só o süo rnediunte pressões grupais. V, Ex' fariltulli·
ouvido
o pedido de aparte de: V. Ex•, por isso perdi o que dis~c.
ferenc:1.
Concedo o :~parte u V. Ex.•
O Sr. Puuln Brnssurd (M DB- RS)- São aqueles qut: mudam conforme us edições dus enciclop~dias'!
O Sr. LAzoro Darboza (MDB-GOI- Muito obrigado. V. Ex• cstavn
O SR ..IARIIAS I'ASSARINilO (ARENA- I' AI- V.Exu. tu\vclfalc fulundo no pugilista. Estf1 uí umu formu difícil, e rculmcntc suudu, lle ~c gu·
num hemisfério e cu, cm outro. Por exemplo, no momt:nto cm que V, Ex• fez nhar mcdulhl\s,
estn intervcnc;io- que, tenho certeza, ni'lo houve nenhumu mullcia envolta
O SR. JARDAS rASSARINHO (ARENA-PA)- Rcu\mcnte.
ncln- cu me lernhwva de Howura Fa:.;t, que escreveu um livro que li qUilO·
Nobre St:nudor Lílwro Oarbozu, hf1 formas muis dinceis, e nem sempre
do nwjor - O I>1'JI.Ç ,v,;. E ele citava que, militunte do Partido Comunista rccchcrn mcdulhas.
!:Uill mui~ ~.:mugem:
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Srs. Sr.:nudort:s, as dificuldades que temos pela frente, independentemente de Oposiçi10 e de Governo, ou seja, de Brasil, estão caractcrizudus cspcdahnente nestes números: 7 c meio bilhões de dólares para p;1gar 960 mil
harri., dr.: petróleo irnport:~dos por diu. Em contraposiçi1o, KOO milbt1es Uc
dólares norte-americanos p:ua pagar HOO mil burris por di;1 cm 197): para
um aumento de 160 mil barris, uma diferença entre HOO milhões de dúlures c
7,5 bilhtles de dólares.
I-Ili apaixon:1dos que declaram que isto é uma explicação, um bode expiatório que o Governo utiliza para c:sconder a sua incapacidade.
Lide~ Uo Governo há pouc~s mesc:s, responde: por ele e acho que qual·
quer pessoa cm sã consciência não pode deix:~r de fazer c:sta imagem.
Coloque-se de: um lado da balança de pagamentos todo o café que: produzi·
mos, somc:-sc neste mesmo prato da balançu toda soja que produzimos c:
some-se: quuse todo o minério de ferro que exportamos, para fazer equilibrio
no outro prato da balança com os 7,5 bilhões de dólares pagos pelo petróleo:
se isto ni10 uhula uma economia que não é tradicionalmente forte, que sofre,
sempre: sofreu o fator exógeno, então, não sei mais distinguir us coisas. E
neste ponto, medidas crescentes de dificuldades vào surgir. Eu ni1o quero
:alertar u Naçi1o, porque nào é meu papel; ao contrário, gosturia que o finul
do meu discurso ficasse bastante claro. Pelo menos, aqueles que cstào dor·
mindo acordem para ouvir o linal do meu discurso, porque quero dizer que
ur.:rcJito que sairemos todos bem deste episódio, não, entretanto, sem imcns:~
diliouldode.
O

Sr. Evelisio Vieira ( MDB-SC)- Permite V. E."<• um upartc'!

creto diiquilo que vimm, para que mc:lhor nos orientemos nó:-. com a rcspon·
~ahilidade de conduzir as bancadas na continuação da análise do programu
nuclear brasileiro. O que a nós interessa, e dissemos várias Vc:les isso na C o·
mbs~o c dizemos agora com a responsabilidade de Líder Uesta bancada, o
que a nós interessu, repito, i: chegar a uma conclusão daquilo que for o me:·
lho r para o Brasil, E se esse melhor paru o Brasil é a manutenção do programa, cht:garemos por consenso, com certeza: se for a sua reformulação por
consenso, lá chcguremos, também.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, saúdo de meu dever a todos os meus
pares nesta Casa c saúdo, em especial, à nobre Oposiçào ...
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Que retribui a saudação com a
efusão merecida por V. Ex•

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito obrigado.
Certos de que teremos um semestre que cu diria frutuoso, Ele me fascina
pelus dificuldades que vamos enfrentar; ele me estimula por aquilo que vamos discutir. Mas, eu gostaria que a palavra do Governo a que represento
neste instante não fosse <~penas aquela dt: dizer - mal interpretada pelo
nobre Senador Leite Chaves- que é seu dever, sem violéncia, resgutar ares·
ponsabilidade que tem com a manutcnçào da ordem interna- sim, sem dú·
vida- par:~ gnrantir a trunqUilidudc da família brasileir<~. Mas, í: muito muis
prazcroso dever: muito mais gratilicante devei licã·r firme, inabalável, na
convicçào de que <1 sua marcha à busca da conquista definitiva, de um c:stado
de direito democrático é: o seu mais alto prémio c a maior importância da
missão que pode ter.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Ouço o nobre Se·
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas. O orador i:
por Sanl<l Catarina.
efusivamente cumprimentado.)
O Sr. Evehísio Vieira (MDB-SC)- 7 bilhões de: dólarc:s pura pctrólt:o.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Para :1s exportações, no mínimo, IS bilhões de dólares: sobram oito.
Josi: Guiomard- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Jessé Frei·
O SR. ,1,\RBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Para os expor· re- Cunh:~ Limn- Humberto Lucena- Gilvan Rocha- Dirceu Cardotuçõcs. A li ás, já estou me rejubilando de conhecer bem os meus companhc:i· so- Joi10 Calmon- Amam! Peixoto- Itamar Franco- Murilo Badaró
ros depois de quatro c meio anos de contacto. Posso asseverar-lhes, sem ne· - Franco Montara - Orestes Quércia -José Richa - Lcnoir Vargas.
nhum tipo de basólia, que esperava, nesta linha, o seu aparte. Realmente,
O SR. PRF.SIIJF.:-o:TF. (Luil Viana)- Passa-se à
nobre Senador Evelásio Vicir:~, se chegarmos a IS bilhões de dólares nus exportações, devemos considerar um êxito retumbante; quatorze já será um
enorme esforço, porque o que está acontecendo agora nas decisões trilateORDEM DO DIA
rais. c:m Tóquio, é que nào apenas haverá uma tendência forte paru conter o
Item 1:
r.:onsumo interno - c alinal também os Estados Unidos descobriram que
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 203, de 1979,
gastam em demasia -como, sofrendo uma pequena recessão, essc:s pequedo Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais
nos países nào absorverão excedentes externos cm importações com a mes·
m:~ facilidnde com que absorviam antes, E o que acontece, agora'! Diminuido Senado Federal, do discurso proferido pelo General-de-Exército
Samuel Alves Correu. durante a cerimônia de sua posse como
rão suas compras nos mercados tradicionais, inclusive de alimc:ntos, mas vão
Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
ter dinheiro fácil, ilvre, em plena liquidez que está marcada pelo mercudo de
capituis internacionais neste momento, inclusive pela rcaplicaçào na chamaEm votação o requerimento.
da reciclagem dos petrodólares, c vão tentar oferecer aos países em dilicul·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paudades mais dinheiro sob a forma de empréstimos e jamais sob forma de in· Si!.)
'vestimentos de risco; esta é u di!iculdadc que todos nõs correremos, Opo·
Aprovado.
siçào c Governo.
Será feita a transcrição solicitada.
O Sr. Paulo Dro•sard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um oporte'?
E o Jt'J:uime o discurso c14}a transcrição é solicitada:
n:~dor

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço com prom
o nobre Lfder, Senador Paulo Brossurd.

o Sr. Paulo Dro•md (MDB- RS)- Apenas puro informar que este
assunto, o problema relacionado com o consumo de combustível, dentro do
problema geral energético, será objcto de vários pronunciamentos da OposiçiiO, ainda neste semestre.
O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E eu serei utente,
r.:omo é do meu dever; mus, mais do que do meu dever, eu serei pruzerosa·
mente atento Us declarações, aos discursos c, com certeza, às teses que a
Oposi!;i1o trará como ultcrnativus.
Concluirei este ponto do meu discurso, jú perto do fim, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dizendo que acho que temos um exemplo nestu Casa, de
uma Comissão Parlumentur de Inquérito funcionando suprupartiduriumen·
te, Deposito fortes esperunças de que os Senadores que estiveram nu Alemu·
nhu ol't:rc:çum aos seus lideres, ao Scnndor !)nulo Brossnrd eu mim, se S. Ex•
ni1o se sente incomodudo com u companhia ...

o Sr.

J,uuln Urmi"illrtl (MDB- RS)- Muito honrado.

O SR. JARDAS PASSAIUNHO (ARENA- PA)- Muito obrigado.
Ol'ercçum o resultudo du experiência que tiverum, dêem-nos um quadro con-

"Empenhava-me em cumprir fascinante missão no Estado-Maior do
Exército, quando fui distinguido pela honrosa convocaç3o do Ex.cclentfssimo Senhor Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo
p:~ra :1, nào menos empolgante, de chefiar o Estado-Maior das Forças Armad:~s.

Desvanecido e sensibilir.ado, agradeço a Sua Excelência, de público, a
confiunçtl em mim depositada, que porfiarei cm aumentar c sublimar a cada
di:~ com os mais puros e sinceros sentimentos e ideais que nos irmanam e
unem.
Bem sei que chefes militares dos mais eminentes dedicaram sua expe·
riência, sabedoria c competência prolissional pura o maior prestígio desta
orgnnizaçüo, conquistando-lhe merecidos galurdàos, o que me aumenta a
rc:sponsubilidade c ufaniu.
Rejubilu-me, ademais, a oportunidade de me reencontrar e passar a ter
convivência diuturna e prazerosa com meus irmãos de armas da Marinha e
du t\cronúutica, com quem sintonizarei minhas crenças e convicções muis ur·
raig:~das c renovarei os luços de camaradagem e amizade tecidos, de modo
especial, nas duus ocasiões em que, na década de sessenta, tive a satisfação de
servir ncstu casa.
MeUito sobre minha nova mb:sào neste alto órglo de assessoramento
presidencial c me relembro que consiste, cssc:ncialmente, cm proceder aos cs·
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tudos para u lixaçi\o da Politica, da Estratégia e da Doutrina Militares, bem
como cm elaborar c coordenar os planos c programas decorrentes, o que vale
diler, cm síntese, que compete a este Estado-Maior propor ao Com:mdantc
Supremo da~ Forças Armadas, que i: o Presidente da República, os objetivos
das mesmas, o preparo c o emprego dos seus meios pura atingi-los e o~
princípios c normas que sistematizam e coordenam suas íltividudes no cum·
primcnto de suas missões, Saliente-se que essa atuação deve se processar sob
a insrirução permanente do texto constitucional, cm que as Forças Armadas
têm ror base a hierarquia c a disciplina, são essenciais à execução da Politica
de Segumnçu Nacional c se destinam à defesa da Pátria c à garantiu dos po·
deres constituídos, da lei e du ordem.
São esses, cm seus traços mais largos. os rarâmctros da atuação do
Estado-Maior das Forças Armadas, sobre os quais muito rodcríumos discorrer, se inadequado não fosse fazê-lo nesta cerimônia.
Por importante, todavia, ulirme-sc que se traduzem cm expressivo c di·
nãmico cotidiano, em que são estudados, entre outros:
-os assuntos de interesse comum às Forças Singulares, cm que sobre·
levam a logística, a mobilização, as informações estratégicas, as comunicações, a informática c a pesquisa cicntílicu e tecnológica;
-os planos para o emprego coordenado de elementos, de mais de uma
Força Armada, em uções militares de qualquer natureza;
-as normas relativas ao Serviço Militar, fator decisivo do aprimoramento das instituições militares:
-as operações importantes de uerolevantamento do território nacio·
nal;
-os problemas relevantes pertinentes a órgãos colegiados como, cn·
tre outros, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais que, com
seriedade e determinação, vem dando passos seguros para acelerar a
integração c o progresso do Brasil através da conquista pacifica do
espaço;
-os tratados c acordos internacionais que sejam de interesse militar:
-as repercussões no campo militar das atividadcs relacionadas com o
Desenvolvimento Nacional.
Acresçam-se, por seu destaque, algumas das atribuições do Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas:
- participar das reuniões do Conselho de Segurança Nacional que, presidido pelo Presidente da República, é constituido do Vicc·
Presidente, dos Ministros civis c militares c dos Chefes de Estados·
Maiores das Forças Singulares; c tem a missno prccipua de assesso·
rar, diretamente, o Chefe de Estado na formulação c na execução da
Politica de Segurança Nacional;
-integrar o Alto Comando das Forças Armadas, também presidido
pelo Presidente da República c constituido dos Ministros Militares c
seus Chefes de Estado-Maior c do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República; sua missão é assessorar o Comandante Supre·
mo nas decisões relativas à política militar e à coordenação dos as·
suntos pertinentes às Forças Armadas;
-presidir" C;nsclho de Chefes de Estado-Maior, que reúne prestigiosos, capazes e esclarecidos chefes militares para a aprecisaçào dos as·
suntos que sejam do interesse comum a mais de uma Força Singular:
- participar de reuniões ministeriais, quando convocado;
-orientar c coordenar, entre outros, os seguintes brgaos:
- u Escola Superior de Guerra, tradicional e consagrado Instituto de
Altos Estudos, onde civis c militares se encontram para trocar refie·
xõcs, experiências profissionais c culturais da maior valia visando ao
aprimoramento de uma doutrina bAsica, que bem corresponda aos
mais elevados interesses nacionais, c à análise profunda dos problc·
mas brasileiros fundamentais;
-o Hospital das Forças Armadas, que tantos c meritórios serviços
presta à familia militar;
-a Junta lnteramericano. de Defesa, conhecida como a "Casa do Sol·
dado", onde chefes militares de pa1ses das três Américas se reúnem,
soberana c fraternalmente, para estudar c preparar a defesa colctivo.
do continente americano contra a agressao;
-O Escritório do Conselho lntcramericano do Desporto Militar para
u América do Sul, qwtem por fina1idadc estimular o descnvolvimen·
to dos esportes militares c as relações de amizade entre os povos ame·
ricunos.
Delineado o amplo campo de atuuçno do Estado-Maior das Forças Ar·
madns, quero dizei' que cxC:rcercl minhas lltividadcs com o maior entusius·
mo, dedicuçho c vontade de uccrtar, sob o signo de Continuidade e Aper·
fciço!tmcnto, csforct~ndo·me uo múximo por obter o indispcnsúvcl consenso
dos intcgruntcs das três Forçus no equacionamento c nn so\uçno dos problc·

mot.,, Hgindo sempre com toda a sinr.:cridade, fr;lnquc;<:a,lea\dade c rurcza de
intenções, de modo li inspirar integral conlinnça aos meus co\uhorudorcs c
perseverando, com dcterminuçào inaba\úvel, p:tra que as missõe!Õ sejam cum·
J'ITÍdas cm IOdU ii SUôl plenitude.
Como todas tiS idéias, expressas até o presente momento, té:m Intima
corrdaçl'JO com a Scgurunça Nacional, ou mesmo dela fazem pnrtc, tenciono
l.:'~timu\ar, quunto po.~sívc\, o interesse dos meus concidadUos cm conhecêlas, estudá-las, debatê\as, c até arrcscntar sugestões 4uc lhes sejam conccr~
m:ntcs, visando a.~sim :1 tornar mais cfetivu sua participação e rc:sponsabili·
dadc consagradas pela Carta Mugnu.
Adcmoli.~. isto rossibilitnrú que se difundam conhecimentos sobre as
nossas Forças Armo1dus c ~ejam corrigidas deformações de suo1 imagem.

Deste modo, nossos compatriotas lirmarão, cada vez muis, a convicção
de que suas Forçus Armadas:
- gurantcm à Nnção, com açõcs preventivas antes que repressivas, não
somente as condições de tranqUilidade c ordem imprcscindfveis ao
trabalho criador c fecundo, fundamental pura o progresso individual
c o desenvolvimento coletivo, como também o clima apropriado
para a realização e a consolidaçãO' das transformações institucionais
em que se empenham os órgãos governamentais no sentido de im·
plantar a opção que vem das origens da Revolução de 3I de Março, a
democrática;
-dedicam-se exemplarmente a seu nobre, árduo e muitas vezes anõnimo mister de instruir o Soldado para a guerra e preparar o Cidadão
para a paz, propiciando-lhes o aumento da.higidcz fisica c o aprimoramento do intelecto, bem como incutind~lhcs os valores morais c
espirituais indispensáveis à sua personalidade;
- proporcionam a milhares de jovens que, a cada ano, convergem para
os nossos navios, quartéis c bases aéreas, memorável e duradoura
lição de democracia, entendida cm seu sentido mais efctivo, qual seja
o de liberdade com responsabilidade, igualdade com respeito mútuo
c sem discriminação de qualquer espécie e natureza, c fraternidade
sob a forma da mais sadia camaradagem e amizade;
-comungam com os ideais dos nossos concidadãos, o que as leva a
transpor os muros das casernas para se integrarem, solidárias e ami·
gas, com as comunidades que as acolhem com tanta simpatia e csti·
ma, passando u compartilhar das alegrias c ang~stias da convivência
cm comum, além de realizarem, em seu beneficio, admiráveis trabalhos c açõcs meritórias:
-fazem-se presentes, com desinteresse e patriotismo invulgares, cm
momentos históricos e decisivos, quando conclamadas pela nacionalidade para ampará-la e defendê-la cm suas aflições e temores;
-agem com senso de justiça e de legalidade, com prudência, eqUanimi·
dade c tolerância, o que niiocxclul, antes cxigc,aaplicnção, com fir·
mcza c na devida oportunidade, das sanções indispensáveis ao im·
pério da disciplina, da hierarquia e de seu~ fundamentos essenciais;
-preservam, cm cOnsonância com os sentimentos generosos do nosso
povo, de nossa história c tradições, a dignidade, inerente b pessoa humana, de seus integrantes c dos nossos concidadãos;
- empenham·se em apoiar, estimular c amparar 11 ind~stria nacional de
material bélico capaz de atender bs reais necessidades do pala, sem
que o Brasil figure entre os campeões do lltmamentlimo mundial c
nem se coloque entre as falsas vestais de um desarmamento fantasio·
so, que scrâ utópico enquanto os homens não se aperfeiçoarem a tal
ponto que consigam dirimir seus connitos de interesses ou animosi·
dadc pelos meios pacUicos, cm vez de fazô..lo pela guerra cruel e aba·
minávcl:
-c bem compreendem as novas rclllidadcs nacionais e estilo conscien·
tcs das necessidades imperativas de serem compreensivas c terem se·
renidadc c bom senso p11ra que o empolgante desafio seja. vencido,
mantendo-se unidas c coesas pelos seus compromissos sagrados para
com u PAtriu.
Assumo a Chefia do Estado· Maior das Forças Armadas cm condições
que muito. me penalizam c que nunca. esper11va acontecesse, substituindo
pranteado amigo c ilustre chefe militar de tradicional estirpe, o General-de·
Exército José Muria de Andrada Serpa, cujas notbrias qualidades c cx.emplos, us gcruçàes que o sucedem consideram um legado udmir4vcl do dever
cumrrido com honra, probidade, espirita de lutn, pcrtin~cill c patriotismo.
Certo estou que contarei com o upa io imprcscindlvcl do Excelentíssimo
Senhor Presidente d11 República, a coop_cru.çi\o dos mais altos Poderes du
Unii'lo c dos ilustres Ministros de Estado, de-modo espcciltl os que utuam no
camro militar: com o trnbalho dedicado de todos quanto intcgrum este br-

UIÃKIO IJO CO~GRESSO Jlli,\('10~,\l. (Scçiínlll
o~ oficiai~ c o pc~wal civil de muis alto nível - suas viguru~\.1~ mola.'>
propulsoras -, \.IS praças gwduadas c os servidores civis de nível intermc·
diário- tios indi~pcnsávcis da cadeia de comando- cus dcmui~ prw.;:t~ c
~crviUon.:~ civis que, cm seu diuturno afà, conosco coopcr:tm de.: nwnc.:irit

g,iw:

O no~!'io Puís, como muitos outros paíse3 do mundo cm descnvolvimen·
lu, foi pcg{) um pouco de surpresa cm 1973, quando o preço do barril de pe-

tróleo ~c elcvou substancialmente. E, talvez o Brasil, que construiu a sua industrialização com base no petróleo a um dólar, tenha !lofrido mais que o~
mu~nílica.
outro~. Tivemo!! então uma época, talvez uma das poucas de nossa histúriu,
Agrur.leÇl1 01 prescnç:t de todo!! os que ussim prcSligiam cstt: ato de rolinit cm que começamos a refletir sobre a viabilidade do País. Mas creio que ugomiliwr: os conspícuos integrante!! do Poder Lcgislutivo, Poder Executivo c ra, com mais de cinco anos da crise do petróleo, nós podemos estar confianPuder Judiciário, que: rcscrvuwm e~ te tempo para conosco conviver; os cm i· tes que saberemos sempre contornar crises, como essa que surgiu. O que é
ncntcs dignatários das comunidades eclesiais; os upreciudo~ rcprc~cntantcs preciso neste: começo de ano de 1979 é termos realmente conscii:nciu da~ difid:.ts Nuçõcs Amigas, Iii hos de outras Pátrias, que conosco comungam m sen· culdades, olhur de frente para elas c sermos solidários. Não sei se precisamo3
timcnto.'i de amizade fraterna e solidária c de comprecnsão nu construção de de um novo pacto social, mas creio que ele já está sendo contruído nesses prinosso!! próprios destinos; os diletos umigos, scm c com fardi!, obtidos, pura meiros doi!'i mescs c meio - quase três meses- da administraçüo do Presipnw:r no.~.'io, durante a caminhada: os parentes c fumiliarcs dos mab qucri· dente I=igueiredo. Tivemos crises que hã anos não víamos, e greves que: nos
assustaram. Mas creio que se provou, nesses dois meses e pouco, que o apelo
dos c as damas que orn11m esta cerimônia castrense:.
Tenho 11: em Deus de que, juntando os nossos eSforços, cumpriremos a à responsabilidade encontrou uma resposta muito rápida no País. Creio que
missão cm toda a sua plenitude!
o País se não está adulto, está próximo de sé·lo. Isso é uma mudança substancial na história do nosso Pais. Ser adulto significa ser responsável. SerresO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item l:
ponsável significa refletir, cada um de nós, sobre o que podemos fazer para
Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 2\5, de 1979, tornar essa sociedade cada vez mais aberta c responsável.
Estamos num pais capitalista. Chegou a hora de abandonar um pouco
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anab
do Senado Federal, da palestra proferida pelo Senhor Ministro da do que existe de capitalismo selvagem c pensar no capitalismo social. A resFazenda, Karlas· Rischbieter, na Escola Superior de Guerra, em 5 ponsabilidade é de cada empresa, de cada patrão, de cada operário, de cada
empregado em construir o capitalismo social, com a firme convicção que o
de junho de 1979,
capitalismo social é realmente a forma que mais convém a um país como o
Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
nosso e, porque não dizer, que mais convém à sociedade que afirmam ser
permanecer sentados, (Pausa.)
aberta.
Aprovado.
Este é um pais com um dos maiores potenciais do Ocidente, com um fu.
Será feita a transcrição.
turo promissor, apesar das dificuldades momentâneas por que passamos.
E a scguinte a pelestra cuja transcriçüo é solicitada:
Colocaríamos em risco o nosso futuro, se perdêssemos a confiança cm
nbs mesmos, na nossa cri&tividade, no nosso potencial económico c na nossa
PALESTRA PROFERIDA PELO EXCELENTlSSlMO SE· capacidade de absorver positivamente as lições de uma crise. E aos senhores
NHOR MINISTRO DA FAZENDA, DR. KARLOS RISCHBIE· aqui presentes cabe uma parcela importante na ordenação c na busca de soluções.
TER, NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, EM 5·6·19.
Se apreciarmos o extraordinário potencial de que dispomos, se comSr. Almirante·dc·Esquadra Carlos Henrique Rczcndc de Noronha, Srs.
preendermos a natureza das mudanças que ocorrem no mundo c se agirmos
convidados, minhas senhoras, meus senhores, meus companheiros do Minis·
eficazmente cm conjunto, para moldar c adaptar o nosso modelo de desentério. Esta é a terceira vez que venho a ESG. A primeira foi em S de setembro
volvimento aos novos tempos, temos todos os motivos para confiar no nosso
de 1977, a segunda cm 26 de maio de do ano passado. Nas duas vezes cm que
futuro.
aqui estive, defendi a necessidade de melhor aproveitar o sctor rural do nos·
O Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, do qual Caço parte
so País.
com
muita honra, tem dado mostras de uma disposição inabalável de consLembro·mc de que, em 1977,1iz referência ao sistema que o Brasil tinha
truir uma Nação capaz de superar esta crise, por suas próprias forcas c po·
adotado de conceder crédito barato c o critiquei abertamente, Foi levantada,
tcncialidades.
a partir disso, uma série de reflexões. E com muita satisfação que vejo, hoje,
Este governo tem demonstrado o desejo de que toda a população brasique aquelas idé.ias que nbs debatemos cm setembro de 1977 foram absorvileira participe efctivamentc do processo de desenvolvimento do País, a fim
das e as nossas conclusões estão implantadas agora, no governo do Presidende que possamos implantar aqui uma sociedade politicamente responsável,
te Figueiredo. Acredito, sinceramente, que uma agricultura mais racional
economicamente rica c socialmente aberta, na qual o capital c o trabalho
dará ao nosso Pais condições de ocupar o papel que todos alrpejamos que ele
possam conviver pacifica c harmoniosamente.
ocupe
A nós governo, creio cu, não cabe ditar regras patcrnalisticamcnte, mas
Eu disse, semana passada, na Jamaica, numa reunião no Banco lntcraagir de acordo com os anseios da sociedade c dirigir todo o seu potencial cm
mcricano de Desenvolvimento, que o povo brasileiro i: um povo otimista.
favor do bem comum.
•
Sempre fomos.
Quando o Presidente Figueiredo indicou as diretrizes de seu governo, o
Lembro-me de uma visita de jornalistas franceses ao Brasil, hú uns dois
Ministro da Fazenda recebeu oito, que poderemos chamar políticas básicas
anos. Percorreram o Brasil. A um jornalista do Figaro, integrante do grupo,
do
Ministério da Fazenda: Monctilria c Crcditícia; Cambial c de Olvida Ex·
perguntei que impressões havia tirado daqueles dez dias do Brasil. Ele disse o
terna; de Comércio Exterior; Tributâria; de Controle de Preços; de Seguros;
seguinte: "uma coisa curiosa, nbs falamos com cmprcsllrios, com o governo,
Mercado de Capitais; Administrativa. Vou fazer uma ligeira nntilise dessas
procurei falar com gente simples c encontrei um traço comum cm todos vooito
politicas c de como nós pretendemos agir no Ministério da Fazenda.
cês: essa tranqUilidade absoluta quanto ao futuro do Brasil".
I. Na árta monttciria e crtditlcia, a dirctriz btisica consiste na con·
Realmente, no Brasil hll um povo absolutamente confiante no futuro. E
duçào da economia, dentro do ritmo almcjad.o de crescimento, com os meios
nbs devemos continuar tendo essa confiança. Estamos numa época dificil no
de pagamento expandido-se cm nivcis compattvcis com a polltica de comba·
quadro internacional.
te à inflação.
Estamos vivendo, agora, um momento da histbria marcada por profun·
Tais objctivos implicam na necessidade de introduç3o de mudanças insdas e rápidas mudanças. A civilização do petr6lco estA prestes a encerrar seu
ciclo. A energia abundante e barata estA no fim. H ti dúvidas quanto ao pra· titucionais no papel das autoridades monctârias, bem como no aperfeiçoazo. Fala-se em trinta ou cm cinqUentn anos, mas não há dúvid11s de que ela mento da formulaçiio c administração do Orçamento Monctllrio.
A politica Monetária c a politica crediltcia sil.o instrumentos da política
está se encerrando.
Temos consciência de que a mudança cm andamento é bem mais pro· cconômica. Nilo são como certos monetaristas querem, isto é, que a poHuca
funda do que muitos imaginam. No seu bojo, ela podcrti trazer sérias canse· econômica se submeta à poUtica monettiria. E muito importante frisur isso:
qUências poltticas. As tensões sociais tendem a se alastrar pelo mundo, se 11 ela é apenas um dos instrumentos de politica econõmica. V6rias modifi·
cuções dcvcrilo ser feitas ao longo do tempo, talvez a principal delas, u que
natureza c a profundidade da crise nil.o for compreendida a tempo.
Vamos entrar numu era de cscusscz. A comprovuçilo disto é o que cst!t mais ufeta a estrutura do sistema financeiro, é a sepuraçilo dos irmãos siameacontecendo no pais mais rico do Ocidente, os Estudos Unidos. Af16s séculos ses, Banco do Brusil c Banco Central. Quando foi criado, cm fins de 1964, o
de prosperidade, que sedimcntaram umu economia de despcrdlcio, aquele novo sistema financeiro, optou-se no Brasil pelo o modelo de Banco Central
misto, Parte das funciXs do Bunco do Brasil paMUram a ser absorvidM pelo
puls é obrigado u enfrentar u escassez c uma inflação ascendente,
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Central. Dcpt1i~ de 14 anns, poremos fim :1 csw:unhigllidaJe. Ou ~cj;1:
a cxistênci<~ de dob B:tncos fow:mlo :1 mesmo1 coisa.
Cum u clahnr:u;i'1o Je um projeto de lt:i, que irú permitir a ~epawçi'w do~
dois han~.:tlS, o B;mco Central pussarú a ser um b<~nco clússico Uc t.:ontrole Uc
moedas, de controle Jc càmhio, Uc controle das Jividas interna c cxh.:rna. O
Banco do Brasil st:rú o grande agente do governo no fin:mciamcnto rural, do
C omércin E:o;tcrior c de politicas sctoriais ou regionais do Governo. An:dist:i
~~~o tlurantt: todo o tt:rnpo que cstivc no B:mco do Brasil. Em convcrs:~s, inclusive com hanquciros, souhe qual a melhor soluçi10 pum rcsolvcr essa t.Juulidadc.
Cremos que cMa scpar:tçi.Io permitir!! realnlcntc 110 Bunco Ccntrul exercer seu papel c fortulcccr o B:mco Uo Bmsil. t\ Caixa Econõmicu Fedem!
dt:vc rcforc;ur o seu papel Ue Banco Sociul. Ainda ontem assinumos aqui no
Rio um convénio com o Estado do Rio de Jant:iro, para a inswlaçi'io tlc ulguns centros sociais urbanos, Crdo que a Caixa pode aprofundar cssc caminho e ser além de seu tradicional papel de habitação e hipotcc:~, de administrudor dus lotcriais, c de penhor, ser cuda vez m&lis um b<~nco social, um bunco que, com o FAS, finuncia escolas, hospitais, ambulatórios c centros sociais c urbunos. Poderú fin:mciar também, cada vez mais, a pcqucnu cu mi~
croemprcsus.
O Bunco Central, como já disse, deve, realmente, se conccntmr na politi cu monetúria c crcditícia. Também deixará seu p:~pel de liscalizador a uma
superintcndénciu Uc liscaliz:~ção. Ela dcvcrú ser proposta no :imbito dcss:1
lei.
Nas dirctrizcs do Ministério do Pluncjnmento está previst:l tumhém :1
tr:lnsiCrénci:l :10 Orçamento du Unii'10 a obrigação de pagar os suhsíJios, a
p:1rccl:t suhsidiadu do crédito que hoje é :1 maior purtc do créJito rural.
Aind;l na parte de incentivos, é neccss:írio realmente f:tzcr uma n;av:lli:u;i'to towl do sistema de inccntivos fiscuis c finuncciros.
Este ano nós devemos tcr um saldo médio de aplicuçõcs do crédito rur:il
d:t ordem de CrS 360 bilbõcs, O custo médio dcssc dinheiro é de 1:!,7% ao
ano, sem corrcçào monetúriu. Com u innaçào ti 47% <lO ano. nõs tcrt:mos um
dil't:rcnciul de 34 1:'n entre <1 innaç;io e o custo médio desse dinheiro. O subsíJio
crt:ditício implicico é, portunto, de 34% vezes CrS 360 bilhões, ou scju CrS
12:! bilhões.
Ê claro que se tornu muito dificil para o Ministro da Fuzenda querer
control:1r a inlluçi.Io, se temos imbutidos incentivos crcditícios Jcssu orllcm.
Acho que é preciso racionalizar todo o sistema de crédito para que não tcnh:Jmos de conviver com tuxas muito baixus de um lado, altamente: subsidiad:ts, e, por outro lado, taxus altíssimas, as mais ultas, do setor linuncciro,
como as do crédito direto ao consumidor, na qual residem us maiores deformuçõcs,
Afirmo isso, porque o sujeito-desempregado, logo que consegue seu primeiro emprego, sua primeira carteira de trabalho, a primeira coisa que ele
fuz é correr ao crediário. E ele não sabe fazer contus de quanto cst:í pugando,
Ele estú pagando m•1is de 100% ao ano, e em certos cusos, ati: 200%. E uma
injustiça muito grande que se comete contra essa pessoa que acaba de sair da
não-economia, Entra na economia, e receba a paulada de pagar juros desse
tumanho c que o fazem voltar, às vezes, ao que era antes. E preciso que nós
realmente tenhamos, ao longo dos próximos unos, a taxa de juros, o custo
cfetivo do dinheiro, cm torno da inflação, nem muito acima, ncm muito
ubaixo.
Um umigo meu disse que se nós continuássemos u dar incentivos Jiscais
c finunceiros como estumos dando, acabaríamos num pais muito engraçado,
onde tudo í: incentivado. Na prática se acabaria com o incenlivo, porque o
incentivo só vale quando é realmente incentivo. Nós pretendemos rever tudo
isso c incluir :1 famosa revisão do Opcn Murket, a palavra mais lida nos jornais brasildros nos últimos tempos,
Rculmcnte, o Opcn é assunto de todo o diu. Ele é um instrumento válido
de politic:1 monctúriu, mus nós temos a tendênciu de desarrumar as idéias
bous. 1: nccess{\rio que nos o reurrumemos e tornemos o merendo uberto instrumento de pollticu monetúria. E nU o o que se costumu chumur de "cirundu
linunceim'',
O drnma do open é o seguinte: o depósito Uvista hoje no Brusil gim a
cudu três dias, isto é, mudu de mUo n cada três dias. As OR TNs mudam de
mito u cu da I,7 dius. Trunsforrnurum-sc no dinheiro muis U vis tu do que o
próprio dt:pósito ii vistu. l: evidente que o mercado niio foi criudo ruru ~so,
Vumos ter de mcxcr nisso. Mus mexeremos com muita culmu, sem rrcciri·
t:tçôes, ruru rcror, num rruzo médio, o merendo aberto no seu devido lugur.
Tenho tcntudo falur do Rio-dólar e o prefeito do Rio de Jundro fulou
cm transformar u cidude num centro finuncciro intcrnucionul, idí:iu tjue
apoio intcgrulmcntc c me purccc vúlidu. Só que cu tcnhu dito que preferiria o
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New Ynrk-crut.ciro ao Kin-dúlar. Mas, ai alguém me disse que núsjú temos
o Ncw Ynrk-cn11ciro, que é o cru;.ciro index:~do li ORTN.
~. A segunda, política ,: a cmnhialt• dt• db·idtl t'xlana. A camhial foi introUut.id:l hú mais de lO anos com i\S rninidcsvaloriJ.ac;õc~. Vamo~ continum
aju~tando a moeda qu:111do neccss[trio, clirninando o.~ inccntivm !iscais,
corno jú foi feito nil n:soluçiio do Conselho Mom:tilrio cm junciro, puw
ad:trtar o Puis i1s condições do mercado internacional c i1s indexuções no
úmhito do GA IT.
Temos :1qui um outro ponto importante: u dívida cxtcrnu. Antes era dívida interna, hojé é dívida externa. Osjornalisl:ls pcrguntum sc me preocupo
com cl:1, Cl:~ro que me preocupo, mas ni1o Jcm:~is.
A partir de I973, houve umu mass:1 enorme de dõlarcs que ni'to püllc ser
invcsl!ll:l nos países que rcccbcr:un csh:s dólares por causa U:1 altu do nctróleo, J·louve, então, uma rcciclugem desses dólares no sistcmu linancciro
intcrnacionul. E os banqueiros que reciclam esse dinheiro, precisum de clientes. Hoje. dcs estilo muito mais preocurados com a recente medida adotada
pelo Brasil, Uc impcllir a entradu Ue dólares, do que com a situuçlio do Pais c
da JiviU:~ externa. Somos certamente, um Pais que ainda é um grundc ncgócio pt1ra os banqueiros, Eles olhum hoje o país muito mais pela Uimcnsi'10 da
su:t economia, do que pel:1 rclaçào dívid:~-exportação, utilizada antigamente.
Creio que o Brasil não precisa se preocupar com a dívida. Devemos analis:~r
o perfil da dívida, isso sim. Estamos trubalhando atentumcntc nisso, tentanUo conseguir pralos mais longos, princip:~lmcnte.
,\inda na p:trtc c.'tterna, uma palavra sobre os investimentos estrílngciros. Minha posição é muito conhecid:~, jít ralei sobre isso cm foruns intcrnucionuis. Creio que o Brílsil prccisu é de parceiros, precisa continuur um País
aberto, corno sempre foi. Toda a evolução do Pais sc rc:t ii busc de pessoas
l'i~icas c de pcsso:1sj urídicas que vieram como imigrantes. Gosturit1 Uc repetir
que o País precisa de parceiros e não de credores. Prccis:~mos de parceiros
qut: qucimm vir para o nosso P:~ís c se naturulizur, se nacion:llil.ar. No Governo do Presidente Gcisel foi baixada uma lei dilendo que um brasileiro nutur:dil:tdo tem os mesmos direitos Uo brasileiro nato, a não ser cm algumus
cxccçllcs, t:ntrc as qu:~is :1 Uc ser Presidente da República. Isso é um<~ coisa
muito importuntc, Ela já existe em outros países que rcccbcram muitos imigrantes. Hojt: hú só brasileiros c não mais a diferença entre bmsilciros de
primeira clusse c de segunda classe. Se alguém de alguma p:utc do mundo
quiser vir nos ajudar, rc•1lmente nos ajudar, nós receberemos de braços i.lbertos.
3. A tercciru dirctriz é: a política do ctmu'rcio t•xtt•rior. Como no dia 31
dt: julho estar{t :~qui o Sr. Benedito Moreira, não vou me alongar, porque ele
é um expt•rt no :~ssunto, c cu não sou. 1: preciso criar condições fuvor:ívcis
pan1 incentivar o empresário nacional c vohar-se competitivamente pum o
mcrct1do externo, cstimulundo·o a inst<~lar-sc cm áreas de mercados prioritários. Essa é talvez uma mudança que nós temos de perseguir nos próximos
anos: levur o nosso produto para mais perto do mercado. Estas süo neccssidadcs do nosso comércio ext.erior: a idéia de criar entre postos, de usar portos livres no exterior, para colocur nosso produto realmente ü disposição do
comprador. Acho uma grande coisa c vamos incentivar isso.
Vamos rever toda a estrutura de supervisão do comércio exterior, estamos trabulhando nisso. Os Senhores viram pelos jornais que o projeto do Senbor Benedito Moreira recebeu criticas de todas as partes, Isto é muito bom,
porque nõs queremos criticas, c das críticas surgirá uma estrutura adequuda
de supervisão do comércio externo e cla, por decisão do Presidente Figueiredo, scrâ loculizadu no Ministério da Fazenda.
Falei recentemente na reunião da Jamaica sobre o problema dos puíses
imlustri:llizados. Apesar de concordarem c insistirem nu liberuliJ.uçi'to do comércio, nu prittica, razem exatumente o contrArio. Isso se tornou umu práticu
comum, tanto do MCE quanto dos Estados Unidos, e nós vamos licur muito
utcntos e muito briguentos cm relação u isso. Os Senhores podem ter certczu
de quc terão um Ministro da Fazenda que não vai deixur de brigar. A semunu que vem estarei no exterior c creio que temos toda 11 moral pura exigir que
os países industrializados pcrmuneçam dentro dos objctivos, dentro du lilosoliu que presidiu as negociações, O Brasil deu ampla mostra de que vui
cumprir o que prometeu c vamos exigir dos pulses industrializudos o cumprimento do que também prometcrum.
4. Chegamos h política trllmtciria. O Sistema Tributário brasileiro roi rcfurmuludo cm 64, com trés ohjetivos principais: urrccadudor, runçrto.principal do Ministro da Fazenda, que us pcssous se esquecem: orientur :1 utividullc
cconúmh:u, visando sobrctuJo u mclhorur u distribuição de rcndu intrurcgiões. Houve difercnciuçõc.~ nu tributuçilo puru o Norllcste c o resto do
Pu is, principalmt:ntc. llílmuitu cuisu que tem Uc ser rcitu nessu orientuçl1o do
sistema tributário pum utiviJude cconõmica. Um número qut: vulc a pena ci-
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iscnçôc't que foram conccdid:~s para as Rcg1ile~ Nnrte c
clns rc:prcscntavilm, cm 7\,7,15% da re(;eita totul, c, cm 197H, qua·
L\1rno se vê, houve, um prn!!re~~n ha!-.tantc expressivo naquelas Re·
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sctor cre~ceu um pouco à murgcm dos controle:~ aliciais e,
quando acontece isso, h[l gente muito séria, rt:ulnu:nte prco·
~c IJf.'i.•
cupada cm construir um;1 cois:~ hoa, c hf1 gente pouco séria que ~c prt:o·
cupa muito rn;ds com n dia·a-diu, c atua muito mais em proveito próprio do
giõe~.
O terceiro objctivo consiste cm usar o Si~tcma como instrumento de ju~· 4uc cm proveito dos iiSsoci:~dos. Os fundos de pensão são instrumentos vá li·
tica social. O Wl que incide diretamentc sobre todos os consumidores do dos p:~ru promover a participação dos empregados nos lucros das empresas.
Pais foi reduzido, enquanto que o Imposto de Renda foi aumcnt<tdo. Em Pode-se ;~tuar. vi:1 fundo de ('lcnsào, ('lara se conseguir maior integração do.~
19M, o IPI cnt 51% c o IR era 2K% da receita globul. Em 1978, o IPI era 30% t:mprt:~udos com os patrões,
c: o IR ~JI){,,I1ouvc,llo longo do tempo, uma modificação para maior ênfa~e
7. Napu/ilicadt• mercado de capitais, a CVM está agindo muito adequu·
no Imposto de Renda. Estamos no processo, este ano, de diminar o IPI da mente, com um trabalho penoso, que não a faz amada nem pelos investi·
.~obre produto.~ de amplo consumo popular: vestuário, material de limpeza c
dores nem pelas empresas ubcrtas. Fui pessoalmente discutir com o pessoal
higic:nc, mutt.:rial de educação básico, insumos agr[colas, enfim, sobre produ· da CVM e acho que eles estão no bom caminho. Precisamos no Brasil ~de
tos cuja incid~nda de imposto atinge diretumente todas as classes da popu· um mercado a longo prazo. Precisamos de dinheiro de investimento e isso é
\:~ção. Elimin:tremos também a incid~ncia sobre produtos não cssenciuis,
um trabalho muito penoso. Não se forma a curto prazo. Tivemos há algum
cuja purticipaçüo nu receitu seja rcduzid:t. A mct;~ rinal é eliminar a incidên· tempo, um acontecimento nas Bolsas do Rio c SP que deixou os investidores
ci:t do IJll sohre 559 posições que hoje representam 14% da receita. Como te· um pouco receosos de aplicar dinheiro cm ações, Mas precisamos perseguir
n:mo!t sempre uma rcducrw do IPI na receita global da União, esperamos re· isso, porque é certamente a melhor forma de capitalizar a empresa brasileira,
duzir, ao longo do tempo, praticamente tudo isso, o que simplilicarlt enor· atualmcnte muito subcapitalizada.
mcmcntc a arrccadaçito.
Diante dessa situação, o mercado de capitais deve assumir papel decisiVoltando ao Imposto de Renda é preciso saber que ele é pago no Brasil vo not capitalização das empresas privadas nacionais, na repartição social
apena!-. por três milhões de brasileiros, enquanto o I PI é pago por todos que dos resultados do desenvolvimento c na dispersão da propriedade,
fazem qualquer compra. A ju~tiça social exige que se carregue nas costas dt...·
Dentro dessa orientação, o Ministério da Fazenda, por inh:rm~dio da
ses três milhões de brasileiro!i, entre os quais est:tmos nós, do que C<~rrcgar no Comissão de Valores Mobiliários c de outros órgãos a ele subordin<1do~. está
resto da Nação. Enlim. o Brasil precis;1 nmpliar esse número.
agindo no sentido de:
O último ponto da politica tributltria, importantíssimo, é a rclotçüo
1-Estimular o aumento do fluxo de poupança a ser alocado atrav~s
Uniflo·Estado-Município. Hoje nós somos Rcpúh\ica Fedcrativu do Brasil do mcrc;.~do, em função da decisão de crescente número de individuas e entim;~s !tÓ no nome. Existe um Jlodcr Ccntr:tl, ao qual os governadores c prcfci·
dades, c criar condições de liquidez através de um ati vo c ordenado mercado
tos t~m que vir pedir c~mola. O Presidc:ntc Figueiredo disse em seu dbcurso secundário:
ljUe é prccisu refazer a Fcdcraçiio no c<~mpo politico c econômi(.'o, E, na par·
.::! -promover um mt:rcado clicicnte, pelo aprimoramento da intermc·
tc tributúria, o Ministério d:~ Fazenda estú trah~tlhando para que os btados di;u;tw, c~timulo it cnmpctitivid:~dc c ao aumento da confiabi\idadc c pro·
tenh:ml condições de executar uma rolitica económica com h:tsc cm seus teçào ao pUblico investidor:
próprio~ recursos c n:w ;, ha~e de rccur~os d>~ Unirw. Precisamo:-. de lei para
3- utiliz;~r mecanismos auxiliares do desenvolvimento (regulação) que,
isso, e el<~ .,er:1 enc:1minh:tda em temro oportuno, mas ainda neste ano.
sem inibir us livres forças do mercado, propiciem a elevação do padrão ético
Ncsl!: més, na rcuniiio do Conselho de Politica Fazendária, que reúne: c técnico de scus intervenientes.
Secreto'! rios d:t F;~zenda dos Eswdo:-.. proporemos algumas alterações que deProcuraremos, c:fetivamentc, alcançar um maior desenvolvimento das
ver~~~ atender a essa Jesccntralilaçüo.
empresas, através da participação cfctiva dos investidores,
Sabemos que~: o caminho é longo. Mas a CVM está no caminho correto,
Creio que a desccntrnlização para um pais do tamanho do Brasil i: es·
estabelecendo as bas~:s sobre as quais se edificará a estrutura sólida de um
~cncia\, como também é essencial que Estados e municípios tenham maior
mercudo cada vez mais amplo.
poder de deci~:w, c tamb~m maiores obrigações.
H. Finalmente, temos a política administrati~·a. a da simplificação e da
A idéia de conccntrur em Brasília todas as decisões é certumentc inclicuz
c ineficiente. Decidimos, hoje em Brasília, se o prefeito de Umuarama pode dc.:shurocratit.<1ç:1o. E dt.:vo dizer. Sc:nhort:$, que, se eu nllo tenho dúvidas em
conseguir atingir os objetivos das outras políticas, nessa cu estou quase desi~
COI\.~truir umól praça, rorque os recursos vém da Uniüo.
[::claro que não podemos voltar ao que existia antes de 64, quando os tindo. Existe unm ld, por exemplo, que proíbe a importação de alguns pro·
governos podiam criar impostos livremente, mas devemos dçixar alguma li· dutos, mas el:t abn: cxcecõcs para os que forem autorizados pessoalmente
pelo Ministro da Fazenda. E apesar de estar prevista essa importucão no
herdade aos governadores e aos prefeitos.
5. Na pu/iticu d,• cuntrc~Jt>dt' preços, temos; o CIP. Seu papel foi definidO orç<tmento do Pais, sou obrigado a assinar um por um desses processos. Ou·
claramente nas dirctri1.es. Passurá a restringir sua açüo uos monopólios, aos tro dia, fui obrigado a assinar um processo enorme c, quando vi o vnlor, era
nligopólios c Us empresas estatais. Nós pretendemos seguir isso, Acredito, de CrS 600,00. Então, para mim, a coisa mais séria a fazer é desburocratizar
que, hoje, o controle de preços feito pelo CIP tem algumas vezes efeitos con· cm todos os setores. Essa nossa tendência de fazer a cada· llovo problema
tr!1rios. Conto uma história de um fabricante de produtos eletrodomésticos. uma nova lei, torna a coisa um emaranhado fantàstico. ~ preciso fazer com
Ele rc:cebeu autorização para aumc:ntar em \9% o seu produto mas não que as coisas funcionem mais automaticamente. Vou dedicar minha especial
utilit:ou-a totulmcnte. Até seis meses atrás, só tinha aumentado cm 9%. En· menção a isso c faremos um acompanhamento dessa polfticu. Já iniciamos
tão, o CIP está dando, cm certos casos, autorizações maiores do que o pró· todo um processo de determinação de fluxos. não apenas no Orçamento,
prio merendo precisa. E essa empresa está ganhando muito dinheiro. Então, mas de fluxos trimestrais, mensais, quando for o caso de empresas g·randes,
pura acompanhar o andamento dos negócios dessas grandes empres:1s liga·
temos que imalisar e controlar aquilo que é realmente cssenciul.
E evidente que qualquer pais do mundo controla oligopólios e mono· das de certa forma ao Ministério da Fazenda.
Senhores,
pólios, No caSll do Bmsil, com empresas cstntuis fortes, precisamos voltm às
Evidentemente, :t execução de todas essas politicas só surtirú o efeito de·
verdades turifflrias, mas controlll·las também. Necessitamos, isso sim, de um
Urgi1o nüo de governo, mas um órgão criado pelos consumidores para con· sejudo, se a administraçito direta criar um eficiente sistema de controle e
trolar quulidadc c rreço. Não é o governo que deve fuzer isso, porque, ao acompanhamento. Infelizmente, ele ainda inexistc nu sua forma mais eficaz.
Diante disso, procuraremos implant4·1o c implcmcntD·Io. Aliás, de já
fuzê·lo, ele cria todu a sorte de "dificuldades paru vender fucilidadcs", pura
distorcer rnais ainda. Cuminhumos firmemente pura uma situ:tçào em que o começa u ser implementado c a sua atuaçào se assemelhará às funções de um
dirdor·rinunceiro na iniciativa privuda. Será exercido, com o rigor neces·
CIP se restrinja àquilo que ele possa realmente controlur.
"l.
sftrio, o controle do fluxo de caixa pelo Ministério du Fazenda e seus órgãos
ó. Estú :1gor:t soh u responsubilidudc: do Ministério da Fuzendu, a pu/iti·
m dt• ,\·e~.:uro.\·1' dt'fm'l'itlhlcia primda. l! o camro mais novo do sistema linan· setoriuis.
Esse controle, usundo o principio de coordenação c nito de intervençi~o
cciro, c, curiosamente, de cstuva uté ugoru nu área do MI C. Seguros c prcvidéncia s:m, re:ilmentc:, ussuntos do sistema finunceiro c estumos rculmcntc (o que: é nocivo c: inibidor de iniciativas}, se estenderá aos órgãos da adminismuito preocupados cm fuzcr com que esses dois setorcs se dcscnvol\'um udc· tração fcderu\ di reta, às emprcsus cstntnis e aos governos estaduais. Tudo b·
so, para diminur 11 supcrposiçào de esforços c adequar iniciativas nos objeti·
qu:~dumcntc. O sctor i.le seguros 1: o que muis cresce no Puls hoje, c o de: prc·
vidênciu privud;1 é, ccrwmcntc, o mais nebuloso. Estumm muito prcocupu· vos comuns e às prioridudes da Nuçào na utuul conjuntura.
Dc:ntro dessa concc:pçào, uchumos que se deve, com o apoio de: todos os
dos começando a nrdenur com muito cuidudo esse sistema que cst{l muito
segmentos da sociedade, repensur, refuzer :t economiu de merendo em nro·
~cm controle. brcramos ter muitos problemas nesse sctor num futuro muito
Nordc~tc,
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de imphmtaçào no Puís, a fim de eliminar distorções e reintroduzir
cunccitllS mais adequados à nossa realidade presente.
No campo internacional, este l)aís goza de uma situuçào privilegiad:J,
vamos :1ssim dilcr. Somos, creio, um interlocutor válido paru o mundo in·
dustrializudo c pum o mundo cm desenvolvimento c subdesenvolvido.
Graças !ts nossas diversidades regionais, cm termos económicos, sodm'
t: culturais, h:mos pontos de identidnde tanto com o mundo desenvolvido.
cnnw o ~uhdesenvolvido ou cm desenvolvimento. Nossa rculidadc nordesti·
na tem pontos de idcntilicaçr\0 com os países mais pobres do mundll, cn·
quantn Silo Jl;tulo c ll Centro-Sul, e111 geral,. se idcntific:un facilmente, por
c.\Cmplo, eom os países desenvolvidos da Europa.
Afom esse a~pceto. o Pais detí:m umn tecnologi;~ de nível intcrmeditlrio,
j~1 <Jhandon;H.l<~

pelos p;Jiscs industriulil.:tdo!!, mas que reprcsentu solucõe~
vi1lida:-. para o~ pwhlcmas dos países subdesenvolvidos e em descnvolvimcn·
lll.
1: . . .~a potcnci.:ilid.:tdc deve ser c.xplomda pelo Pais nas su:ts relações com
l1 'han1ado Terceiro Mundo. Não podemos nos. esquecer t<tmhém de que
ru~~uinws unw ClllldiçrJO c~'epcional: somos o maior produtor potenciul de
alimêntns c de cncrght renovável do Ocidente.
Sit hus"t de fontes ahern:llivus de cnergiu, deveremos atacar cm todas
~~~frente~. pesquisando c desenvolvendo novas técnicas. Não vamos esperar
'-lUC as .~nlu~·l1c.~ venhmn de fom. Temos de desenvolver. com o esforço de to·
dns ns scgm~.:ntos da sociedade, a alcoolquímica. pam poder rnl"rentar as vicissitudes por que potssará o mundo nos próximos anos. Se esse esforço der
ecrtn. í:nmo e~pcm que acontcç;t, poderemos atravessar o limiar do novo Si:·
~.:ulo. CllnlO uma potênci:t de primeira grandeza.
E l\Uando se f:d.:t cm produçào de álcool c alcoolquimicu, os argumentos
n;ill rcpliUSitm nn irrealismo. conforme muillls tentam fuler crc:r. O Progra·
nlit Nacinnal do Álcool, implantado u partir de novembro de 1'>75, hoje, tri:s
~tnm c pouco depois. já é uma rc:tlidadc paipável.
Apcs;.tr de algumas dificulda1.h:s iniciais (e algumas delas perduram), atê
março deste :tno. ;t Cllmissrm :"':tcional do ;\lcool já aprovou 21 Rprojetas de
'-h:~tiluri;Js cm todo o terrilôrio nacional. sendo 113 :tncxas c 95 autónomas.
Essot~ usin;ts, ljuc cntr.:trão cm r1.•gimc normal de opcruçào ati: à safra
I'!S2/H). rcprcscntam uma capacidade,: tot:tl de produção de 4,9 bilhões de li·
tws. l:m Jlli-IS, a su:t ,;tpucid:tdc de produçrto de álcool deverá atingir a scb
hilhi1es de litros.
Esses nUmero~ se torn:nn expressivos, quando compurados com a pro·
duc;i1n de 1977, ( I.JH hilhües de.: litros) cu deste ano que deverá ficar em torno
(.h: J.H hilhi'lcs de litrllS. r\ implemt.:nt.:u;ào do Proâlcool e dus pesquisas que
v~m sendo desenvolvidas sob a égide da Secretaria de Tecnologia Industrial.
l!u MIC. do CNPq- Conselho Nacional de Dt:senvolvimento Cicntitico c
Tccnlllôg:ico. Centro Técnico Acrocsp:tcial- CTA. Petrobrá:-. c outros ór·
!!itos. nos pcrmitirú uumentur uinda mais a nossu produção nos próximo!"!

;mns.
TotmhL·m L• louvitvt.:l :1 inh:iativot de um grupo de empresas privudas nll
de constituir :1 Alcoolhrás. Ela dt:rnonstra a sensibilização dos nosso!"!
cmprc!"lúrios pam •t nccessid:Jdc de se incn:mentar a produção de outros tipos
:tltcrno.ttivos de energia.
Com :tmpht disponibilidade de terras, o Pu is tem condições excepcionab
de desenvolver um prugramu de fontt:s altc:rnativus de energia. capaz de, :1
mt:dio ou longo prazos, eliminar a incómoda dependt!ncin energ~ticu que .~o~
mm ohrigados hoje :t suportar.
O Proitlciml. :tlém das suas vuntugens cconômicas, também pode reprc·
~~:nwr um imporwnte gentdor de cmpregm c instrumentos de redistribuiçào
rcl_!iilnal c inllividual de renda.
r\ usina instuladu cm CurveJo, Minus Gcrai:s, pela PETROBR;\S, para
produ1ír i!l~.·olll, .:1 partir dt.: momdioc:t, pode n:prcs~:ntar o primeiro pm.~n
paru :t climinaçrtn de pobreza uhsoluta no Nordeste.
Com capacidade de produçào de fiO mil litros ror dias, a !!!:rem obtido-;
de J61J tnnel;td;ts de mandiocu, o empreendimento enfrentou no início alguns
in~ucc;~~lls, Ele~ lhe permitiram identificar a necc:ssidude de uma série de
:tjust;nncntos c mmlific;tçi'les, purticularrncntc no setor agropecuitrio. Mas,
toh1 lo!!n ~.... se.·~ prohlcm;ts sejam solucion;tdos, podcr·se·lt, objetivamentc,
remar-se ern tran~l'nrmar o Nordeste num supridor import:mtc de álcool de
m:n1Jinc:t c de L';tna.
Qtwnt11 it <tlconlquimica, clu se aprcscnt:t como um sctor ~ceundúrio
diantl! d;tutilinu.;ftn Un úlcnnl como cornbust!vcl, ruas isso nào implica crn di·
1cr que !.!ltt nün ~cja tün importante cnmn a primeira.
.·\~ dili!.'lildadt.•.., dn P!IÍS par;l sc suprir de rctrólCil, que tc:ndcriio il ~c
<~t!fil\ ;a d;HJui pant diante, mal~rado os esforços da Pctrohrús, tramfnrmamm" akunllluimi~.·a rtum;t alternativa v[tlida paru a nbtcnçào Jc certos prn·
duto,, htiÍl' rrcrtlllllcrantcmentc pctrnqufmicos.
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Creio que o PROÁLCOOL, a disronibilidude de terras ugricullUrávcis,
o domínio d:t tecnologia, pelos brasileiros e :1 crise do petróleo, criam con·
diçõcs para rortulccimcnto da :tlellolquímica, visando a tornú·lu uutosustt:ntúvcl.
Meus Sc:n hor1.~
Estas ~i"to iiS idéias 40c gustmia de lhes expor na minha primeira visita r1
l:scola Superior Ue Guerra, na condição de Ministro da Fazcndot. Espero que
elas !:Ontrihuam para seus estudos c debates,
Todo!~ :1qui presentes, pertencem 1t elite nucional.
i\tuilo~ Uns 'icnllllrcs srtn cmpresúrios ou executivos de empresas.;, ini·
ciativa priv:1d:t c:1hc impurtuntc parcela de responsabilidade na conduçJo do
prnces~u de abertura porque ela nito é ;tpcnas política, mas também, c princi·
p;dqwntc, econômicu c sociotl.
Chegou ot hora de ;.tcahar com ;t tutcl;t oticial. Os empresários devem rc·
tnrn:tr !ts suas indUstri:ts, ~IS suas f:u·.cndus, ao seu comércio, ao seu banco.
enfim. :to seu negOcio, para buscar a produtividade, a modernizacrto, u rucio·
naliz;tçilo c a indcpcndéncia económica.
A in:~uguruçrtu da nova ~poca dew ser consolidada no campo empresarial pelo retorno !t competitividade e à liberdade de inichlliva. Isto nUa signi·
r..::t. porém. a vnlw it "Lei da Selv;~", O Estado procurará limitar sua ação à!i
funçl1c~ tradicion;~is que lhe competem num regime aberto.
Qualquer que :.eja o to.tm;mho d;t empresa, seus objetivos devem trans·
eendcr ;t simples busca do lucro, embora esse filiO não seja, muitas veze~.
p::rfcililmcntc entendidll f!t:la mail1ria dos cmpn:s!trios.
A procura do lucro, como forma de produlir a máxima rt:muncraç:to
dos recursos investidos, dev~: s~: compatibilizar com o cumprimento du!! ma i~
ampl:1s ti nulidades sociais.
Ao se modcrniz:tr, ~10 aumentur sua produtividade, ao racionalizar os
meios de produção, ao dar melhores condições d~: tmbalho uos seus emprc·
gados, ao se livrur du dependência dos subsídios, incentivos 1: amparo govcr·
nament:tis. o crnprcsúrio n;:hJ estará apcnus st: fortalecendo, mas também
!.:lllltrihuindll decisivamente para a impl:.tntução de uma sociedade livre, justa
c dcnwcrútica.' com a qual todos sonhnmos. Muito obrigado.
O SR. PRESIIJENTE (Luiz Viana)- Item .1:

\'otw,;ãn, cm turno único, do Rcqu~:rimento nY 225, de l'l7Q,
do Senador Dirceu C~trdoso, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei dn Senado n~' 166, de 1977, de aulllria do Senador
O!lo Lchnwnn. que displ)C sobre o tombamento d:1 sede d;~ fazenda
Santa Mônica, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga pro·
pricdadc do Uar~o de Ururai, onde Duque de Cuxias mornu nave·
lhicc, c viri<t >t falecer, c dá outras providéncias.
Em vot:u;rto o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

perman~:cer

sentados. (Pau-

sa.J
Aprov<!do.
O projeto volturú à ·sua tramitação nllrmal.

~mtidll

O SR. I'RESIIlE~TE (Luiz Viunu)- Irem 4:

\'ot:1ção. cm turno único, do R~:qucrimento n9 226. de: 1979,
do S~.:n;tdor Dirceu Cardoso, solicitando o dc:sarquivumento do
Projeto dt.: Lc:i do Scnudo n9 .266, de 1977, d~: nutoria do, Senní.lor
Otto Lchmann, que "altera dispositivos da Lei n9 3.071, de J9 deja·
nciro de 1916, corrigida pela Ld n9 3.725. Ue 15 de janeiro de 191 1)
-Código Civil Brasileiro- modificada pda Lei nv -'.121, de 27 dr.:
•tAosto de 1962, e d(t outras providéncins".

Em vowçito o requerimc:nto.
Os Srs. S~:nadore~ que o arrovam queiram permanecer sentados. (Puu·
Sil.)

Arrovado.
O pwjcto serú arqui\'ado.
O SR.

I'HI·:SIIlE~TE

(Luit Viana)- lr<•m

~:

Di~cmsftn,

crn turno Unicu, da reducào nnal tofcrccida pela
Conus~~to Llc Redução crn seu P<~rcccr n~ 377, de 197(}) do Prujct11
de Lei do Senado nv !06, Jc 1979, Uo Scnudor Aloy~io Chave:., qw.:
<tltcr:1 u urti~o I J~. inct!lo 11, do Código Civil llrasilc~ro.
Frn discm~~~~ :1 rcdaçfw final. (Pama.}
N:u1 hiJvctHin qllcm qucir.t 11.~ar d11 pal;~vra, declaro cm:errada a discus·
,;Hl. l:uccrrada c'ta. ~cm emeuda~. i: a rcdat;àn final dada l'nOHl apmvíJti<L,
nn~ lcrllHl~ do art. J)ll, dn lh·gi111enh1 lnlcrnn.
,, !IHttl:ri<t vai i1 ('úm<tr;J dtl<; Dcplltados.

A~o:u.,cu
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~----------------------------E a .H'KUÍntt' a rt•dt~çiio final aprm•atla
RednçUo Onul do l'rnjcco de l.cl do Scnudo n~' 106, de 1979, AI·
tc:ru n urtigo l.l4, ln:lsn II, do Códl~o CIYII Drat.'illelro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O inciso 11 do artigo I34 do Código Civil passa a vigorar com a
seguinte redaçUo:
"Art. 134, ......................................... ..

11- Nos contratos constitutivos ou trunslativos de direitm
reais sobre imóveis de valor superior a I00 (cem) vezes o maior va·
lorde referência, de que trata a lei n~' 6.205, de 29 de abril de 1975,
excetu:1do o penhor agrícola."
Art. 29 Esta Lei entra cm vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lui' Viana)- Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1979, do Senador Orestes Quér·
cia, que dispõe sobre a isenção de Imposto de Renda para os pro·
ventos da aposentadoria e para as pensões, sob a condição que es·
pcci fica, tendo
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
E o ugufnte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1979
Dispõe sobre a lscnçio de Imposto de Renda para os pro•entos
da aposentadoria e para as pensões, sob a condlçio que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 Ficam isentos da incidência do Imposto sobre Renda os pro·
ventos relativos à aposentadoria e às pensões, desde que as pessoas que os
percebam não exerçam qualquer atividade remunerada.
Art. 2\1 O Poder Executivo regulamentará esta lei, dentro do prazo dto:
60 (sessenta) dias contados da sua publicação.
Art. JY Esta lei entrará em vigor na data da sua publicaçUo.
Art. 4Y Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estú esgotada a matéria constan·
te da Ordem do Dia.
Concedo a ralavru ao nobre Senador Gubricl Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUB/.1·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Frr::ire.
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBI.ICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - O nobre Senador Nelson
Carneiro ucuba de enviar b. Mesa requerimento cuja apresentação, nu forma
do disposto no urt. 259, incisos III e IV, do Regimento Interno, deve ser fci·
tu na 1-Jora do Expediente.
A proposição será ununciuda nu próximu sessão.
Concedo a puhavm ao nobre Scnudor Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• declina da puluvra.
Conccdll a palwvra :ao nobre Senudor Mauro Ucnevidcs,
O Slt. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Pronuncia o seguinte diS·
- Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Duruntc o rcccssn parlumcntur que ontem teve o !iCU término, vivt:u n
Nordeste momentos t..le justilicut..lu aprecnsiw, t..liuntc dn perspcctivu de s\!r
Jcsativollla a pro~runHtÇfHl de emergência 4ue ;di vem sendo cumprida, com
~:urso.)

o ohjetivo de redulir os danosos efeitos da adversidade c;;\imátic<~ do corrente
;mo.
Cerca de 350 municipios acham-se beneficiados pela assistência presta·
da por órgi10s federais, representada pela concessão de ajuda permam:nte,
atribuída a fundo perdido, para que os proprietários rurais mantenham cm
suas fazendas dezenas de alistados, dcntro 1 assim, de uma novu sistemática,
mais humana e eficiente do que as tradicionais "frentes de serviços",
Além disso, linhas especiais de crédito subsidiado foram estabelecidas,
cabendo ao Banco do Brasil c ao Banco do Nordeste a cfetuação das tran·
sações com os rurfcolas do chamado PoUgono das Secas.
A 18 de julho, porém, reuniu-se o Conselho de Desenvolvimento Eco·
nômico para proceder a uma avaliação dos trabalhos levados a efeito no
Nordeste, com base cm dados recolhidos por selores de informarão do Governo, cm torno da atua\ conjuntura.
Surpreendendo a opinião pública nordestina, o COE adotou medidas
restritivas de largo alcance, representadas, sobretudo, pela cessação das aju.
dus a fundo perdido a 35 municípios, enquanto em 119 deles o pagamento
aos trabalhadores se circunscreveria a apenas uma quinzena, em cada mts.
O anúncio das medidas, promovido pela SECOM, estarreceu as lideranças políticas, empresariais e comunitárias da região, que se mobilizaram
no sentido de apelar para os Ministros da área económica c o próprio !)residente da República no sentido de que sustassem o cumprimento da esdrúxula deliberação, pois a mesma não se compatibilizava com a real situação vivida pelos nordestinos.
No dia seguinte ao da reunião do COE, vieram a BrasOia os Governadores daquela área para um debate com o Ministro Mário Andrcazza, que se
mostrou sensível às reivindicações então expostas, concordando em protelar
até 31 de agosto o cumprimento do plano de emergéncia sem qualquer re·
dução nos cronogramas fixados.
Tambi:m eu, Sr. Presidente, transmiti ao Ministro do Interior, em longa
audiência que mantivemos, a preocupação dos meus coestaduanos em fase
da decisão do Conselho, que longe estava de se ajustar aos propbsitos do
Chefe da Nação- alardeados a 29 de junho, perante o Conselho Delibera ti·
vo da SUDENE- de oferecer tratamento, prioritãrio ao Polígono.
Ressaltei para S. Ex• que a fala presidencial trouxera, inegavelmente,
novo alento para a região, embora outros presidentes já tenham feito pronunciamentos assemelhados, sempre descumpridos naquilo que, de forma
essencial, poderia contribuir para a correção das disparidades existentes entre o Nordeste e o Centro-Sul do País,
Destaque-se, por outro lado, que entidades de classe, naquela mesma
ocasião, endereçaram apelos patéticos ao Presidente João Figueiredo, como
o fez a Associação Comercial do Cearã, cm telex retransmitido para conhecimento do Governador Virgílio Távora c dos Senadores cearcnses, de seguinte teor:
"Constrange-nos trazer a V. Exa. a mais profunda decepção
da Associ:u;ào Comercial do Ceará, cm face du dcctsUo do Conselho de Desenvolvimento Económico, no sentido da desativação
parcial do Plano de Emergência da Seca, a pretex·ID de que estaria
superada u crise na área rural do Nordeste c, particularmente, deste
Estado."
Tal conclusão, lastimavelmente, demonstra um completo dcs·
conhecimento de causa e efeito das secas nesta região, o que sem
dúvida, decorre de desinformação ou errõnea informacão dada ao
referido àrgào.
Permita-nos V, Exu. protestar contra tal medida, o que faze·
mos com o mui or respeito, mas com a ênfase que o fato nos impõe.
Queremos, linalmentc, afirmar que, aPesm de tantos c tão dccepciommtes episódios, ainda guardamos crença cm que o Governo de V. Ex' cfctivamente contemple o Nordeste com uma visilo
de justiça, o que esperamos ver concretizudo na desautorização
dcssn desastrma iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Ecl)nômico c nu adoçào de outrus providêncius prometid;ts e uté agurot
aguurd;tdas com justificada :msic::dnd~·. - Vlcent1.• SaiL'!I LlnhürL•.-.,
Presidente."
Sr. Presidente:
Em dch:rminud:t' b.reus do território ce11rense vem·se u~r:1vanJo, ugor:~,
ii falta de [t~ua, cm conseqUência da seca parcial que as~olou itlgumas foli\a~
Ju nusSl) E.~t;tdo.
No município de Campos Sales, nit na fronteim com o Pi:IUÍ, U!t dilicul·
dadcs enfrentadas pelos rurfcolas !t;to imcnsus, 11 ponto de ser cohrado pre'.'ll
c:o.orhit:ulte por urna lata de úgua.
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Em relato a cmgo do jornalista Morais Nê, publicado nu edição de ona
tem do jornal O Pm•o, que se edita na cidade de Fortaleza, lê-se o trecho sc·
guintc:
"As pessoas que dispõem de algum recurso podem abastecer·
se deúgua de melhor qualidude nos caminhões que trazcm de Fron·
teiras c :1té de Picos, no Piau!. Pagam quatro cru:l!iroJ por uma lata
de vinte litros. A esperunça do abastecimento de úgua nos próxi·
mos meses, quando açudes e barreiras estarão de álvco exposto, rc·
si de no "Projcto Paliteiro", Pode ser que se encontre nas entranhas
da tcrra água suficiente paro1 matar a sede das populações humanas
c dos rebanhos."

an.tcccdência de 60 dias do plnntio; c em Geias o plantio, principnlmcnte de
m1lho, ocorre nos mescs de setembro e outubro. Se a aplicação do calcúrio
nos ccrr:1dos c nos campos não for feitn até meados de agosto ou, no mâximo, no nnul de agosto, é impossivcl plantar milho cm terreno de cerrados
porque, pela acidez natural dessa qualidadu de solo, não se permite u pro·
duçào de milho sem u devida corrcçilo.
Ainda antes de: ontem, conversando com o gerente do Banco do Brasil
da cidade de Goianésia, acerca desses problemas, tomei conhecimento de
que nem mesmo o financiamento para custeio das lavouras está sendo deferi·
do. As propostas se acumulam nus gavetas por falta de uma explltitacão
de norm:~s connitantes, entre as normas do PRO AGRO e as normaS'· que 0
Banco do Brasil tem recebido para o financiamento de custeio.

A cxposiçào minuciosa c dramática, constante do urtigo agora referido,
não pode deixar de contribuir para sensibilizar o Governo da União,
levando-o a cumprir, sem desativaçào mesmo parcial, a programação dr
emergência.
No Ceará, todos os segmentos da comunidade alencarina movimentam
se no sentido de obter do Ministro Andrea~a e de seus colegas
do CDE a manutenção dos recursos indispensáveis à superação das dificul·
dadcs cxpcrimentadas, agora, pelos nossos conterrâneos,
A Asscmbli:ia Legislativa, atendendo à sugestão do líder oposicionista
C:~stclo de C:~stro, permaneceu cm virgília, numa arregimentaçào quc tinha
cm mira conscicntizar governantes c governados para a luta contra u persa
pcctiva de desativação.
Amanhã, inclusive, o Chefe da Nação receberá Comissão lnterpartia
dária daquela Casa Legislativa, que, juntamente com o Governador
Virgílio Távora. oferecerá dados sobre a precária situação com que se de·
front<~m, no Nordcstc, os nossos irmãos que residem nos municípios mais
duramente alcançados pela intempérie.
Ao trazer a debate, nesta tribuna, a emergência no Nordeste, desejo,
igualmente, fazer chegar ao Presidente Figueiredo c ao Ministro do Interior
a nossa solicitação no sentido de que; não sofra embargos o plano de assist~n
cia que vem sendo levado a efeito cm numerosas comunas do Polígono das
Socas. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lázaro Burboza.

Enquanto um programa prevê financiamento da ordem de 60%, le.vundo
cm conta a média de produtividade de cada região, o outro prevê financia·
menta de 100%. Por falta de e~~:plicitação, estão as agências do Banco do Bru·
si\ do meu EstAdo sem deferir até agora qualquer proposta de financiamento
agrícola, visando à próxima safra, o que evidentemente não tem explicação.
Essa explicitação de normas conflitantes já deveria ter ocorrido h6 bas·
tantc tempo. Se isso não for feito c corrigido imediatamente, é eviderite, sr'.
Prcsidcntc c Srs. Senadores, que as. panelas do povo continuarão vazias; elas
não estarão cheias na próxima safra, como espera o Ministro da Agricultura. •
De forma que no cair desta tarde, já no final desta sessão, ni\o poderia
deixar de trazer a tribuna do Senado as colocações que ora faço, com um
.1pclo !1s autoridades competentes no sentido de que imediatamente, com a
m;1ior urgência, procurem sanar esses problemas que estão trazendo gravíssi·
mos prejuízos para os agricultores do meu Estado.
O SR. EVEI.;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Dá licença para um apar·
te, nobre Senador?

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO. Pronuncia o seguinte dis·
curso. Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo .Je regressar de uma vigília pelo interior do meu Estado, e pude
constatar que é enorme o inconformismo dos agricultores goianos no tocan~
te a uma série de problemas que deveriam, a esta altura, estar devidamente
equacionados- e não estão.
Um deles, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a falta, que vem~se tornana
do generalizada, de óleo diesel, fazendo com que frotas enormes de tratares c
máquinas agrícolas no interior do meu Estado fiquem paralisadas vários
dias por scmuna. Nu região de Goianésia, de ltumbiara, de Santa Helena, de
Rio Verdc, pcriodicamcntc vêm ocorrendo essas crises. Particularmente, em
Barro Alto c Goiunésia, há uma scmana, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nc·
nhum tratar agrícola se movimcntu, pela falta de óleo diesel nos postos,
Entrt:tanto, é lamentável dizer que este não é um fato novo, pois, cm
vr:rdadc, jil no dccorrer das colheitas de arroz, no começo deste ano, na Mu·
nicípio de Campos Belos, Rcgiilo do Nordeste Goiuno, acerca de pouco
mais de 200 km de Brasilia, grandes lavouras ficaram prejudicadas no pro·
cesso de colheita, pela falta de óleo diesel nos postos,
Entrctanto, segundo registra a Imprensa do Pais, não tem o Brasil falta·
do aos :,cus compromissos de exportação do óleo diesel e da gasolina, para a
Colômbia, paru o Pt:ru, ptlra o Uruguai c para o Paraguai, ond: os combusa
ti veis silo vendidos por um preço bastante inferior ao que é cobrado das con·
sumidores br:1silciros.
E ni\o é só, Sr. Presidente: outrus providências que deveriam ser toma·
dus, c :linda niio o forum, vêm prejudicando o desenvolvimento das atividudcs du ugriculturu goiann. Por exemplo: as agências do Banco do Brasil nilo
dispõem de ncn hum ccntuvo sequer para financiar inve.'itimcntos.
Goiús tem dois terços do seu território cobertos por vegetação pobre de
cerrudos e campos, que necessitam ser corrigidos com calcário. E o calcário
cntru no programu ugr\co\u como investimento: os agricultores cstho imposa
sihilitados de conseguir finunciumcntos paru o calcàrio, como também nho
têm sido deferidos os financiamentos paru a aquisiçl'lo de máquinas agrlco·
h1s, pclu fulta de rc.'Cursos para investimentos no Bunco do Brasil. Mas, se
fosse upcnus isso, uindu ussim as dificuldades seriam contornáveis: podcr-sea
iu dizer que, a curto prnzo, o G ovcrno liQcrará esses recursos. Entretanto, u
nplicuçi\o dr: culc{lrio tem obrigatorinmcnte que ser feita, no minimo, com

O SR, L;\ZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com prazer.
O Sr. E•olíslo VIeira (MDB- SC)- A situação cconômica do Pais cs·
tá cada vez mais grave, agravando-se os problemas sociais. O Governo pro·
cura justificar essa situação dificil com o alto preço do petróleo. Na verdade,
o alto preço do petróleo é um componente a agravar a situação econõmica
do Brasil. Mas, existem outros problemas que não precisariam existir. O
problema maior, no meu entendimento, embora num volume menor, nas im~
portações, é o de alimentação, Até o momento, j6 importamos I bilhão c 200
milhões de dólares cm alimentação, inclusive em milho ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exotol
O Sr. E•olúlo Vleln1 (MDB- SC)- Vejo V, Ex• que poderiam os não
estar importando alimentação alguma, mas, pelo contrário, produzin<!o ex·
cedentes exportáveis para melhorar a nossa balança comercial. Mas isso não
ocorre, porque o Governo não tem tido a competência suficiente pura instru·
mcntar aqueles que, neste País, se dedicam à atividadc rural. O Governo
anuncia as medidas necessárias ao desenvolvimento agrícola, mas, na hora
da execução, da ação, isso não ocorre. E, p,ior: vai frustrando, cada vez mais,
os ruralistas deste Pais. Como queremos aumentar as nossas safras agrícolas
próx.imas, se, na hora oportuna, não estamos drenundo os recursos ncces·
sários para que os nossos ruralistas possam produzir mais? Daí, razão de
sobra a V. Ex.• pelas críticas que faz, pelo apelo que faz no sentido de o Goa
vcrn~ atender aos nossos ruralistas, pelo menos, com ti'nanchunentos para o
custeio da produção agrícola neste Pufs.
. O SR, LÁZARO BARBOZA (MOO- GO)- Agradeço o aparte do
cm mente Senador Evelúsio Vieira, um homem que conhece muito os prob\ea
mas da agricultura deste Pais.
E veja, eminente Senador, que, além da necessidade de ser os nnancia~
mentes ugrfcolns deferidos na época certa, porque o regime de chuvas não
csperu pelas providencias do Governo, hll ainda o problema da escassez da
fuha de combustfvcis, especialmente de óleo diesel, que nilo é um fenôme~o a
ocor.rcr .apenas em Goiás ..Hã cerca de lO dias, depois de percorrer vârios
mumcfptos do Sudoeste go1uno, entrei pelo Estado de Muto Grosso c pude
constatar que no Municfpio de Barra do Garças, na Região onde situamase
as·pll~ntuçilcs c o núcleo de colonizaçilo du chamada COPERCANA 1 lú ain·
du cx1stem cerca de 4 milhões e meio de sacas de arroz, nas lavouras sem se·
rcm trans.portadus, porque j6 hã muitos dias vem faltando o 6\eo di.esel naa
quela reg1iio.
1

T11mbém se cncontru, nas lavouras, uma quantidude enorme de milho
ex.atament~ no mesmo instante em que u CACEX autoriza a importaçilo d~
milho. Veja V, Ex• que contraa!Cnso,
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O Sr. E"chísio Vieira (M DB- SC) - E V, Ex• sabe, perfeitamente,
que nito hú cri~e de óleo diesel nos reservatórios da PETROBRÃS, da~ cm·
prcs:t~ particulares.
~cl

O SR. L;IZARO BARBOZA (M Dll- GO)- Tanto é que o úlco dic·
continuou sendo cxport:tdo,

O Sr. E"ehislo Vieira (M DB - SC) - Perfeito! O que exi~tc é um:t
chantagem do Governo para criar o climu, a ~m de aumcnt:.lr os preços do
óleo diesel.

O SR. l;\Z,\RO BARBOZA (MDB- GO)- O que >ai, c>idente·
mt:nte, ii p;trtir deste último reajuste, innuir enormemente no preço d:t produçfttl <~gricola.
0!'1 prt:ços mínimos lixados para a nova safra eMão novamente dcfu~a
do~. muito an\cs de serem sequer deferidos os linanci:.~mentos <.los agricultorc~. Eis que lixados, rccr.:ntemcnte, mas antes do novo aumento do óleo diesel, que foi corrigido r.ara cerca de 50%, veja V, Ex• que esscs preços mínimos a vigomrem, na rróxim:~ s:~fr:~, já não estarão mais condizentes com o
custo real de produção.
O Sr. Nelson Carneiro (MD- RJ)- Permite V. Ex• um :~parte?

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB-GO) - Ouço o nobre Senador
Nelson Carneiro, com o maior prazer.
O Sr. Nelson Carneiro (M DB-RJ)- Estou acompanhando a oração
de V. Ex• focaliz:~ndo o problema das diliculdades do homem que vive no
campo. Mas, ontem, cm São Paulo, um fazendeiro de café me duvu um:~ informação que quero transmitir à Casu pela sua gravidade: é que não há, no
mercado, nem em lug:~r algum, para compr:~r, vacina contra a febre aftosa, e
ele temia que, dentro em breve, houvesse uma epidemia no rebanho nacion:~l, com grande prejuízo p:~r:~ :1 pecuária nacional. Esse apelo foi-me pedido
por ele que transmitisse da tribun:~, e valho-me da oração de V, Ex• par:~ fazer esse apelo ram que o Governo veja que não é possível que, cm um País
com um rchanho tão cxtenso como o do Brusil, não haju v:~cinas de febre aftosa no mercado, nem em qu:~lquer lugar, p:~ra serem compradas.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)- O aparte de V. E.''• Se·
Nelson Carneiro, é dos mais oportunos, quando debatt:mos a problt.:mútica do homem do c<tmpo. Efetivamentc vem, de há muito, faltando v:.~ci
nas. Os rebanhos do Esl:ldo de Goiás não têm sido vacinados ultimamente
dt:ntro do cronogr:tma nornal de vacinação. Pcqueno criador que sou, llt:vo
dizer a V. E:<• c à Casa que, há H meses, o nosso pequeno rebanho n~o é vadnado por ahsoluta falt:~ lle vacinas no merc:~do. E, lamcnwvclmcntc, tenho
notícias de que cm alguns pontos do território n:~cional,já um novo surto de
rt:brc aftosa começa a grassar.
Isso é réssimo para nós, O Brasil, com o rebanho que tem, c com m condiçõcs natur;ds de que Uesfruta, poderia ser um grande exportallor de carnc.
E, cm verdade, temm problcmas de carne att: para o consumo intcrno c a
carne brasileira é vista, no mundo inteiro, com seriissima dcsconliançtiS,
porque nUo conseguimos, até aqui, fazer aquilo que todos os paiscs mais de·
senvolvidos do mundo u!m conseguido já há muito tempo: a erradicaç1io da
febre aftosa que :~nuulmentc dizima grande parte do rebanho n:~cional.
n:.~dor

o Sr.

Dirceu Cardoso (MDB-ES)- V. Ex• permite um

:~p:~rtc?

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - GO) - Ouço o nobre Senador
Dirceu Cardoso.

o Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Lúzaro Burboza,
hú tré.~ meses atrás, denunciamos à Casa a fulta de vucinus :~nti-aftosus no
mcu Est:ldo e no Est:1do de Minas Gerais, nu fronteira dos dois Estados. E
dizíamos nós que, ugravando o problema da falta de vacinas huvia um outro
pior ;linda. I! que as vacin:~s ultimumentc fabricadas nos laboratórios brasileiros não têm connubilidude por parte do nosso pecuuristu. Sito vacinas quc
nf10 têm eficiência, quando uplicudus, e isto revelu que lú, o criador tinha que
• faler uplicuçõcs de vacinas anti-aftosas no período de: quutro cm quutro meses, porque as vucinus ni10 tinhum a eli ciência que os regulumcntos sanitários
C.\i~ium delas. Hú, portunto, 11 faliu de fisculil.Uçào do Governo na rubricm;rto du vucinu unti·:lftosu. fJortanto, todo o criador está u descoberto c c'n·
trcguc 11 su:t própriu SlHtC. Nilo creio que o Sr. Ministro du Agriculturu que
a!'.sumiu o compromisso de encher a punel:t do pohre, po:;sn resolver .:ste as~unh1, porque há prohlcmas fundamentais de Jiscalizuçiú1 que Uilldil nrtu foram atacado->, quanto mais n de produçlw que é muito mais prnrundn c t.:m
rnainr si!milica~-:·10. Agrade~·,~ a \', b• o aparte ~nbre um rrnhlcma que
\'. !·\' c~t:l :ttac;1nd,t com macqria, C1!11Hl sempre lrilt:t 1!ns prnhlcrna' da
p~·l·u.üt:t L"

da o~gri ..·ullllf.l nu 1\~í· ..
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O SR, LÍIZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado, em i·
ncnte Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• dú ênfase a um dos problemus
gravbsimos que assola a pt:cuári:~ nacion:~l.
Fala V. Ex• da faltu de fiscalização na produção de vacin:~s, tornandoa~ sem aquela conflabilill:~de que produtos como estes devem goz:~r.
Devo dizer u V. Ex• que no meu Estado já~ comum o criador vacinar o
reh:tnho c continuar, :~pesar de vacinando o reb:~nho, esperando pela fcbrc
uftosa. Normalmente ela vem ussim mesmo, só que vem de forma mais branda, prcjullicando menos o rebanho; oferece menos problema para cuidur do
rebanho afctado. M:~s, vacin:~s que cfctivamentc acobertem o pecuarist:~, de
hú muito tempo nós não vemos em Goiás.
De forma, Sr. Presidente e Srs. Senudorcs, esh: meu pronunci:~mento
que pretendia n:~ re:llid:~de fosse m:~is breve do que foi, enriqut:cido que sc
tornou com os :~p:~rtes dos eminentes companheiros, Sen:~dores Nelson C:~r
neiro, Evelúsio Vidra e Dirceu Cardoso, tem por escopo ch:~mar mais uma
veta atenção d:~s autorid:~des fedemis pura que: resolvam de vez esscs problt:mas. O problem:J da definição de créditos agrícolas no momento certo, porque: não adianta deferir linanciumentos agrícolas quando o l:~vrador já não
tem mais tcmpo para prcpar:~r :1 terra.
Recentemente, c dei disso notícia ao Senado, o Banco do Brasil não recebia, ati: 45 di:.~s atrás, propost:~s de fin:~nciamentos para destacas, par:~ dcsmatamt:ntos. Ora, quem já não tem a sua área de plantio desm:~t:~du, a esta
altura do culendário, evidentemente não tem mais condições de prepará-la
para o plantio em setembro ou outubro. Quem não aplicar o calcário, para a
correção dos solos ácidos, até meados do mês de agosto, não terá condições
de utilizar a cerrado p:~ra o plantio de milho ou de soja. Poderá, quando
muito, cultivar nele o arroz, c esperando uma baixissima produtividade, porque a acidez influi enormemente na capacidudc de produção de grãos, além
de tornar a planta menos resistente às intempéries do sol que, normalmente,
:~tinge, pelo menos, n:~ região do Brasil Central, nos meses de janeiro e fevereiro i: o chamado veranico, que já faz parte comum do calendário d:~ :~gri
cultura goiana.
Esperamos que o Sr. Ministro da Agricultura, que :JS autoridades do
Banco Centrul e do Banco do Brasil, resolvam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com mpidcz esses problemas, paru que os luvrudores não continuem a
ser prejudicados, como vêm sendo, pel:~ falta de atendimento oportuno.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Gobriel Hermes)- Concedo o pola>ra oo nobre
Senador Dirceu C:~rdoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabiel Hermes)- Com a palavra o nobre Senallor Nelson Curnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Sen:~dorcs, antes quero agradecer a gentileza do nobre
Scn:~dor Dirceu Cardoso, que é tradicional e conhecida de ioda a Casa.
O movimento grevista em Belo Horizonte, na cutegoria profissional da
construção civil, continuu sem soluc5o, devido ao não estabelecimento de pi·
sos s:~lariais para as diversas especialidades que a compõem.
Apresentamos ao Senado Federal projeto de lei que obriga n fix:~ção do
piso salarial par:~ todas as pronssàes, como medidu fundamental, colhida no
convívio de empregados c empregadores, e que limitaria quase todos os movimentos grevistas.
Ainda no Senado, chamunos a atenção do Poder Executivo para o assunto e lembramos que, dentro cm breve, teremos reivindicações semelhantes de outras categorias profissionais, como a dos bancArias, interessados cm
pleitear, entre outras coisas, o piso sulnrial parn suas diversas utividades,
Entendemos que o Es111do se de\'e antecipar u esses connitos, buscando,
atruvés de prévio entendimento, uma eonviv~ncia trenqUilu com os ussuluriados, principalmente lev11ndo cm contn que sào eles os que mais têm ::.ofrido
nestes últimos anos, esmagados pela inl1uçUo c pela ultu do custo de vida.
Houvesscm 1>S Govcmos unteri,Jres corrigido 11:1 revisões sulari:tis com
justiç:t e nfto teríamos os atu:~i.i movinlt:nto~ rcivindicutórios, como o llc Bc:lo
llorilontc, a quc nfto falt:tram os excc~:.os de éStranhos c a violênciu policiul.
Renovumos, Sr. Presidente, ncsta oportunidudc o upelo uos ilustre~ colcg;ts do Scnitdo Fellcral c: da Cümar01 dos Dcput;•.dos, no !icntido de itprova.
rem, cunlll medida acautcladl>ra, com urt~ência, o projeto de h:i tJllC dttcr~lll
na a lix:t~·~m Uo piso .;abria!. c ;tssim tercnws colahorado cl"it;icntcmcnlL' p;:r.l
a pa1 ~t•çi,tl indi~pcn..,itvd an dl.'•,crl\'Lilvimcu!n dll Pais. ([\'luito hl'!ll!)

O SR, l'ltESIDENTE (<lahriclllcrmcs)- Conccdn u palavra ao nnhrc
Scnad11r Ci;•~tr•n Mllllcr.
O SR. GASTÃO MDLLER (t\RENA-MT. LC o ~cguintc di~~:ur~o.)
- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
1'\!1 Ui:l 11 (unte) de julhn próximo piiSSildO completaram-~e ~eb anm
que p:1rtiu par:1 o Oricntc Eterno o Seni!dor Filinto MUller, na época, Pre~i
Jentc dn Senado c d;1 ARENA, Gênio político, híthil coordcn:u.lor d:t Políti~:a Nacional, ~raça:-. ao seu espírito de diplomma c lidcrnnçil, Filinto MUller,
ao morrer cm comp;1nhiu da sua dedicada c inseparável esposa dorm Con~uelo, hcm corno do neto prt:dileto Pedro, repr!!sentou na ocasirro um "gr:mdc va1.io" n:1 palavn1 do cntr1o Presidente Mí:dici.
O Jornal do Pm·o da cidade de Três Lugons, minhtt cidade niHill, hoje,
rcrtcm:~:ntc :Hl E~t<~do de Mato Grosso do Sul, melhor do que cu presta rclcvantc homcnagcm 1•qucle notável brasileiro c cuiabano.
!•eço pcrmiss:io, Sr. Presidente, Senhores Scnadore:-., parti que hoje, no
Jl' dia, apús o rccessu c ;!pós, portanto, poucos dias das comcmor;n;. cs do~
~eis :~nos do f:1lccimento do Scn:1dor Filinto MUller, que cu leia pa1ól que
consh: llos Anais desta Casa, uma homenagem àquele que t:.lnto dignificou o
manduw de Senador c Presidência desta Casa do Congresso N;~cional:
Jomul do Pm·o, Três Lagoas (MS), quarta-feira 11 de julho de 1979

SEIS ANOS DEPOIS ...
Eswmos uqui, dentro da RcdaçUo do Jornal do Pmv. para no·
v:uncntc depois de 6 anos da tragédia aviatória de Or\y, voltar a
nossa \cmhr:mÇ!l, sempre amiga c agradecida, ao saudoso amigo
Filinto MUller, tio chefe leal c dc.:stemido, ao verdadeiro pai de uma
geração de jovens mato-grossenses, que amparados c ajudados por
ele, conseguiram CC'Imp\etar os seus estudos, dedicando grande parle deles, hoje, os seus inestimáveis serviços à causa maior da grandeza de Mato Grosso, seja do Sul ou do Norte.
O nosso jornal não pode jamais esquecer a data de li de julho
de 1900, quando nasceu cm Cuiabá, o valoroso mato-grossense c
brasileiro, figura por mais de 50 unos obrigatória nos conselhos da
República.
Como nào esquecemos a data de seu nascimento, também poderíamos esquecer a data da sua morte- o 11 de julho de 1973 -,
quando nas portas de Paris, por questão de minutos, cai a aeronave:
c o fuz sucumbir, com sua esposa c companheira, a dedicada D.
Consuclo c seu neto Pedro.
A vida de Filinto, parece, fora marcada por implacável signo:
m1scera :1 11 de julho c deveria morrer na mcsm<l data do seu nasci.
mcnto, 7J :1nos mais t:trdc, no 11 de julho de 1973. Até nessa alirmttçito existiu a singularidade da vida de Filinto. Foi mesmo ímpar,
inigual;lvc\, sozinho, destacado sempre, como se destacara nas suas
vid:~s pública c privadu.
Pomt nós, seus amigos c seguidores em vida, respeitando a sua
memória c defendendo-o ainda, quando preciso c necessário, quan.
do de comentários covardes, daqueles que sempre temeram a sua
presença física, sempre prestigiosa c prestigiada, nós, com as graças
divinas, até hoje, ficamos com o grande morto de que com aqueles
que se serviram do seu prestigio e das suas vig!lias c que o traíram,
ainda cm vida, mostrando a ingratidão inata nos mal formados,
umot "qualidade" que ainda é uma constante cm certos políticos
militantes ...
Tendo desenvolvido um trabalho imenso a favor do nosso Est:.tdn c da nossa gente, Filinto MUller ganhou um lugar de particular estima entre os seus coestadu1mos, upesur das citações vesgas
4uc procuravum imputur ~s "velha~ cstl'uturas'' todos os males por
que passuva o próprio Estudo. Nilo há c nunca houve maior erro de
cálculo, porqu~, Filinto, apesar de ter mais de 70 anos, quundo do
seu úcsJpurecimcnt~' cru um homem sempre -ntuali~~ado,
comparando-o, muitos, com os jovens mais brilhanh.-s das mui11 novus gerações. Note·sc, num tr~cho de umu sua curta, escrita há qunsc ~o anos, o que confirma as linha~. ucimu desta homen;.1gcm voti·
va. Dizia o Senador da República:
"Rculmcntc. nós só seremos fortes se mantivermos 11ma unirto
m11ciçn, comp;u.:tn, invulnerável. Se começarmos ulutnr "dentro de
cusu", cstun:mos servindo uos def;Ígnios dos nosso!i udvcrsúrius,
Nadil rnoti~ Jo que isso. Ncrn crck' mc.·smo, que nossa w~idulle pcs·
soai poss;J !,cntir-~e s;ttisfcita se, pun1 t•mtu, for ncccssúrio ussi:ilir ii
derrota do nosso prôprio partido.,,

hHcndn que demm:raticamcnte deveremos Lli~cutir nossa~ divcrp.Cncias c pleitear ;t favm de !HlS~i!S i1Sf1ÍTIIÇÕcs lHI dos nossm
'iimplcs pontos de vi~la, até ll limite da dcch.ral du~ orgr10s competente~ do partido. Tnm:1da esta dccisiio, sem influénd<~s, sem
cuaç;m de quai~Jucr espécie, de :tcôrdo com :1s normas legais, deveremos todos a cln submeter-nos, Posso citur, como abono das
alirmaçl,es adnH1, o c;.;cmplu que dei o ano passado. Lutei no seio
dll Partido por uma oricnt:u;t1o que me parecia mais •tccrtalla c
nwis t.:nndi;.cntc com o.'i nos.'ios interesses, Vencido no Dirctório
N;1ciunal, que decidiu sugerir o nome do Marechal Lott, não discuti m:tis o 01ssuntu. Homologado o nome do M.:trcchal pela Convcnciw Nacional, lutei pela sua vitórh• nos limites da minha capacidat.lc. t ;~ssim que entendo deva ser a nossa atuaçào polític<t. E :~r
rematava o grande mato-grossense c brasileiro, Filinto MUller: "cito cs~c episódio, nàn J'litnl me vangloriar c sim para mostrar que mi·
nha nricnwçrHl pessoal é dt.: rigorostt disciplina partidaria, disciplina da 'Jll:ll procunl dar ex cm rio com meus próprios atas", arremalnu o Senador.
Além dessas considerações, sempre :.nu:t\iz:tdas. rois, são para
jovens c vc\hns, igualmente atua\izados, Filinto previra, com exati·
llàn :1hsoluta, a análise c a lembrança, que certas áreas, atí: hoje, f:1·
zcm lle sua rerstmalidadc, uinda nrto esquecida, graças a Deus,
para nós outros.
Ainda há pouco, quando dos estudos c trabalhos iniciais, por
parte do Governo, do problema anistia, o Sr. David Nasser, por
exemplo, dias untes, procuruva colocar cm realce o "carrasco" Fi·
linto MUller, quando chefe du Policia do antigo Distrito Federal,
por 10 anos. Iriam destuc:tr u pessoa do Chefe de Polícia c nào mais
ii do Senador da RepUblica, que exercera sucessivos mandatos por
~6 anos c com perda tot;ll de 4 unos e meio, como se sabe, Ora, uma
pessoa que exercer<~, sempre com realce, úffi mandato c\ctivo, de
alta expressão, como Senador por mais de 25 anos e exercera cm época bem anterior, por !O anos apenas, a chefia da responsabilidade d~1 ordem pública, justamente na capital da República, claro que
os 2U anos de Senado, cm cuja vivência .sempre se destacara, como
Líder do Governo c como Presidente do Congresso Nacional, di ri·
gindo os trabalhos da Câmara Alta do Brasil, é claro, repetimos, e é
lógico que, os brasileiros deveriam se fixar mais no trabalho do
Parlamentar e nào no do Chefe de Polícia, apesar de reputarmos,
particularmente, c :.1té hoje, muito e muito mais relevantes os traba·
lhos de prevenção c de repressão aos inimigos da Pátria, aos estrangeiros que aqui vieram e foram presos, porque queriam subjugar a
nossa Pátria às "internacionais" e nos maus desfgnios de chefes,
como Henry Berger c outros. Do "Chefe de Poltcin do tempo do
onça ninguém irin esquecer•· ... , conforme previra o próprio Filinto
porque, cm verdade e verdadeiramente, fora um Chefe de Poltciu ...
inigualável atí: hoje, sacrificando dias c noites, noites c dias, cm vi·
gilias constantes, para evitar os golpes celerados contra us insti·
tuições c a sobcraniu nacionul. Esse serviço, altamente relevante, só
poderia ser mesmo executada, com firmeza, com dedicação c lealdade, por um homem que forjara toda a sua tutu, todo o seu maior
ideal de patriota sincero. dentro das fileiras do Exército brasileiro,
calcinado como tinha sido nas lutas de 22, de 24, de 30 c de 32, sempre batendo-se por um novo Brasil, forte c respeitado, seguindo a..,:
suas cuminh:1das agigantadas, como acontece, nos dias aluais, para
ser a Potência aguardada c desejada por todos os brasileiros, Essa
luta preliminar, inicial, feita e exposta cm vúrins frentes de combutc, só poderia ser executada por Filinto MUller- que jfi, nu Escola
Milhar, fora aluno l:tureado no seu Curso de Artilharia c de todas
as Armus, na sua Turma de 1922, do Centenário da Independência.
Hoje, como ontem, estamos com a sua memória Ccom a sua
lemhrunça, escrevendo puru todas as áreas, onde nosso jornal faz
sua visita bi·seman!lria, pedindo que não se esqueçam desse homem
insigne e tão exemplar, c que tanto amou o seu torriio natal, como
o nosso querido Brasil.
Quando quiserem denegrir u memória de Filinto. esclareçam e
digam quem foi o eminente cidudiío de nossa terrn, porque, esses
ataques, ugoru jí1 reputados covardes, (porque não mais vive), não
muis se justificum c se situnm nus cabeças de mui intencionados ou
tendenciosos, ignorantes de fntos c du rcnlidadc brasileira.
O Jornal do PMo continua com a seu nmigo c guiu, mesmo
porque jumais consideramos que tenha morrido, porque vive nu
nossn lemhrunçu ctcrnn.

lliÁRJO

no CO~GRF.SSO NACJONAJ.(S<çin ll)
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"Cume o incenso só recende depois de queimado, a gl6riu dos grandes ho·
mcns refulge sem eclipse depois de mortos,"

PANDIÁ CALÓGERAS PREMIOU FILINTO
NA ESCOLA MILITAR DO REALENGO
Por ter sido o\~' aluno da sua Arma, u Artilharia, c da Escola
tod:t, sendo laureado, foi premiado, pelo então Ministro da Gucr·
ra, Pandi~1 Calllgcras, justamente com a espada de ,\spirantc a Ofi·
cial.
-Diga-se de passagem, tamhí:m, que o nosso saudoso Filin·
to MUller foi promO\•ido a Major sem o Curso de Aperfeiçoamento
de Ofidai~. porque, o Governo, não podia dispensá-lo das altas
funções qut: cxcrdu: de manter a ordem públic;~, prescrv:mdo a
tranqUilid:tdc das nossas famílias. E 1<1mbí:m não podia preteri-lo
mais, pois, como CapitUo tinha, tambí:m, direito !Is mesmas home·
nugcns que si1o c eram prest:~das aos Generais de Brigada, tt:ndo
cm vi!-ita o alto c:~rgo que exercia, isto é, a Chefia de Polícia do Dis·
trito Fedem\.
-Diga-se, ainda de passagem, que o então encarregado e rcspon:-.úvd pd;~ urdem, no Rio de Janeiro, nào sendo Ministro de Es·
tado. tomava parte nas n:uniões ministeriais, onde, de fato, tinha
direito 11 pahl'.rra, mas, não votava nas decisões do Ministério e do
r>rcsidcntc Vargas.
A cxpulsrw de Olga Benf1rio rrestes, recorda-se, foi tomada
nunw dessas reuniões, onde Filinto não votou, apesar de ter sido c
considcr<~do o culpado por muitos anos, por essa expulsão da mu·
lhcr do líder comunist:t c seu ~mtigo prisioneiro, até que, o próprio
Luiz Cario:-. Prestes, em decl;mu;ào ao DiárhJ de S. Paulo, reconhe·
cc :1 não culp;1bilidadc do nosso eminente conterrâneo.
Essa notícia foi ter ao conhecimento de Filinto aqui mesmo
cm Tr~s Lagoas, quando de uma reunião na rcsidCncia do sr. Darcy
Lacerda Ramos, pelas mãos do nosso Dirc:tor, Stênio Congro,
quando ficou acertado, nessa mesma reunião, que o nosso velho e
dilcto ami~o. Philadelpho Garcia, seria o candidato único do Boi·
silo <I Deput:~do Federal. Filinto jamais ergueu uma palavra contra
o sili:ncio criminoso ati: do próprio Governo de então, que nào
dizia, ou nito queria dizer a verdade sobre 3 expulsão de Olga Be·
n!trio Prestes. Ficou muito feliz naquele dia1
FILINTO MULLER
Transcorn:u no dia 11 de julho p.p. mais um aniver~ário de
morte do saudo.~o Senador Filinto MUller, aquele que por
mais de 40 anos honrou a C:~deiru de Senador pelo Estado dc Muto
Grosso. Perdeu Cuiabá c:spedalmente e perdeu Mato Grosso uns
dos seus mais queridos !ilhas.
O Senador era um líder na expressão da palavra, jamais haverá
um substituto que pelo meno~ ~quipare ao Senador Filinto MUller.
Foi Chefe de Policii.l na Ditadura de Getulio Vargas, quando a
Capital do Brasil era ninda a cid:tde Uo Rio de Janeiro, pertenceu
ao extinto Partido Social Democrata (PSD) ao qual foi seu líder
por vários Governos. No Governo do Presidente Juscelino Kubih·
check de Oliveira era o seu líder na Citmara Alta.
Com a Revolução de 31 de março de 1964, Filinto MUller l"oi
um dos seus mais utuantes líderes, se filiando i1 Aliança Renovado·
ru Nacional (ARENA) partido que posteriormente viria n ser o sc:u
Presidente Nacionnl c também Presidente do Senado Federal.
Ocupou clc várias posições de destaque na vida brasileira.
Filinto MUller criou novos lideres como Emanuel Pinheiro,
Vicente Vuolo, Pedro Pedrossiun, Antônio Mendes Canale, Júlio
Josi: de Campos c: o seu próprio sobrinho o utual Senador "biõnico", Professor Gustào de Muttos MUller.
Os ex-(iovernudores de Muto Grosso. Drs. Arnaldo Estevão
de Figueiredo e João Ponce de Arrudu, pertenci:tm no pussudo uo
extinto Purtido Social Democrut:•..
Me recordo muito bem o diu cm que desupureceu em Oriy
(Pu ris) ( 11·7·73) o Senudor Filinto MUller, Suu Senhorn Donu
Consuclo e o seu neto Pedro, pois nessa dutu dcixuvum 11 cidudc do
Rio de Juneiro indo uté Burrctos (SP), ondt: lú o meu irmão me di·
lill, ~JUC tinhu fulecido cm ucidente ui:reo o Senudor Filinto MUller.
Eu sempre fui um udmirudor do Scnudor Filinto MUller, cm·
boru muito criunçu, purticipei de um comlcio no Jurdim Alencus·
tro, quundo o Senudor Filinto MUller upresentuvu uo povo cuiubano o seu candiduto ii Governador o Engenheiro Pedro Pedrossiun.

Desse dia em diante passei a ter muita admiração pelo Senador Fi·
linto MUller.
O Senador Filinto MUller perdeu uma eleição direta pura Governador de Mato Grosso, e quando ofereceram o mesmo cargo, só
que em eleições indiretas, o mesmo não aceitou, dizendo que a vez
dele jú tinha passado c que deixava para os mais joven!l- ocupurem
aquele cargo.
Filinto MUller morreu no auge de sua vida, acompunhando as
sucessões Estaduais como Presidente du ARENA e também ucom·
punhando as sucessões na Presidência da República.
Foi ele também quem ajudou c auxiliou muitos cuiabunos
quando se deslocavam de Cuiabá para o Rio de Janeiro para faze·
rem os seus cursos superiores, quando Cuiabá, naquela época ~ó
possuia a Faculdade Federal de Direito, o Senador Filinto estava lá
dando retaguarda aos cuiabanos que nunca negou em ajudá-los.
Tenho inclusive na minha família um dos meus irmãos que foi beneficiado pelo inesquecível Senador Filinto MUller.
Acho que deveria ter cm frente ao palácio em que leva o seu
nome, a Assembléia Legislativa um busto, daquele que foi o maior
politico de Mato Grosso.
Quero dizer-lhc:s que uqui expressei o meu pensamento e a
lembrança ao Senador Filinto MUller.
A datu passou despercebida em Cuiabâ.
Pedro Papaziun

Diârio de Cuiahá, 15· 7· 79.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se·
nadar Lourivul Batista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE .. Lê o seguinte discur·
so,) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Em sua visita ao Nordeste, no dia 29 de junho último, acompanhado de
vúrios Ministros de Estado c do nosso Presidente Senador Luiz Vianna Fi·
lho. o Presidente João Batista Figeuiredo anunciou uma série de medidas, visando implementar diversos programas voltados para o desenvolvimento re·
gional.
A esse encontro compareceram todos os Governadores do Nordeste,
cumprindo-me destacar o Governador do meu Estado, Augusto Franco.
Entre essas medidas, avulta o Programa de Assistência Crediticia ~ Mi·
croempresa- PAMICRO -lançada pelo Ministro Karlos Rischbicter, da
Fazenda, que o qualificou como um "equivalente urbano de esforço seme·
lhantc ao que o Governo desenvolve no sc:tor rural". Uma dotação de 23 mi·
lhõcs de cruzeiros será, inicialmente, aplicada no custeio agrícola, explicou o
Ministro, na reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE.
Já o Ministro Mário Andrcazza acentuou a necessidade de se gara-ntir
uo Nordeste um crescimento em ritmo mais intenso. Assim, propostas ligadas ao POLONORDESTE, Projeto Sertanejo c Programa de Irrigação, en·
tre outros, devert1o ser consolidados em breve tempo pela SUDENE. disto
resultando um gmnde programa de desenvolvimento rural ·p.rra a regiüo.
Lembrou o titular do Interior o financiamento dado cm junho, pelo
Banco Mundial, paru o POLONORDESTE, no valor de 66 milhões de dó la·
res, bem como um outro, fornecido pelo BID, no valor de 57 milhões dc
dólares, pura o Projeto Mussangnna, de responsabilidade da CODEVASF.
O Nordeste ainda terá, afirmou o Ministro Mário Andreuzza, entre
1979f1985, um ii e."<punsào da sua indústria de cimento, atuulmente com ca·
p;tcidude de 3, I milhões, para dez milhões de toneladas, assinalando um in·
cremento de 223% no periodo.
No ümbito urbano, o Nordeste terá 18% do total dos recursos destinados pelo Conselho Nacional de Politica Urbana às regiões metropolitanas.
Quanto às providêncius no setor ugropecuário, o Ministro Delfim Nctto
alinhou progrumus de eletrificaçüo rural, que custarão 476 milhões de cruzeiros. Tuis recursos provirão do Fundo de eletrilicuçüo Rural, decorrente do
acordo BID-GEER.
A construção de núcleos hortigrunjc:iros mobilizarA 160 milhões de cru·
zciros, garantindo a cudu capitul de estado nordestino uma unidudc de tal tipo,
Ao congratular-me com o Governo e com os Ministros Kurlos Risch·
bieter, Mário Amlrcazzu c Delfim Netto, pelas providéncius tomudus no Rc·
cifc, em fins de junho pussado, nu presença do Presidente du República, que·
ro :tgrudeccr o convite que me foi formuludo pelo Ministro Mário Andreaz·
l<.l para que ussistisse, nu SUDENE, 11 rcuni1'1o extruordinllriu do seu Conse·
lho Dclibcrutivo.
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PARI·.CUC \nh nu 376, de l97tJ, Ua CnrnbsiLO:

JlOCt.:MENTO A QUE SE REFERE O SR, LOURIVAL BAPTISTA
L.\1 SL'U DISCURSO:
DISCL'RSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE JOÃO BAPTISTA
IICiLIURI:DO, NA REU,'IIÀO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
SLIDENE, E~l ~<J DE JUNHO DE 1979:
"\'im an Recife. hoje, participur desta rcu'niào dn Con~elho Dclih~.·r.:tti·
vn d:t SUDEN E c ouvir de viva voz o estado :ltual dos problemus rcgimwi~.
Con~cqUêm:ia

natural do meu invariável interesse pela n:git10, relemhro com
crnnçi'to minh;,a visit:t ;,mtcrior a estc mesmo plcnúrio. Aqui cstivc, aind~
l..'tlllhl ~.:mdid.uo, nu memorfavd campanha. que empreendi com t;anto~ com·
panhciros valorosos.''
"\' enlHl dit.cr-lhcs, cm primeiro lugar, o quanto sou ugn1dccido :10~ nnr·
dcMinu~. rHlT ha\'ercm entendido o meu apelo c corrcsponllido à minha mcn·
:-.a!_.!cm. Dc~til n:gi[w suiu grande puru: da sólida M:1ioriu no Congresso Na·
,;inna1. indispcn~úvcl :1 LJUC o quinto Governo da Rc:voluçrto rudcs~c mcllhH
corrcsporulcr - como cru de meu desejo - às legitimas aspir:u;õc., c c~pc·
rança~ llll povo br:tsilciro.
"Trag.n·lhes, assim, dn fundo do cor:.H;rto, o meu agr;,,dceimcnto ~o.'llnto·
vidn. Tra~o. também," I..'Crtl.:lJ. de: que o Pre.~idcntc nu_,, esquece o. . ..:ornpro·
rnis~l~~ lln c:mdidato. Como~ de meu feitio, reafirmo yuc haverei Ue cumpri·
ln~ tudn.... rica o povo do Nordestc autorizado <1 cobrar de mim cada uma
da:-. minh:ts palavr:ts aqui pronunciadas. Sou sincero e f;tlo com franquct.<.t."
"Nem sempre o llrcsidcnte da Rcpúhlica pode: movimentar-se com :1 l':t·
cihd:tdc I.JUC dcscjmia. Um<l viagem ao Nordestcj:í demorav<~ dcmuis. Rc:-.ol·
\'i, pnr is~u. dcix:tr de ludo o protocolo cus cerimónias c vir scntur-mc con·
Hl~Co, ncst:.l mcs:.t, alta cxprcssrto da vida nordestina."
"Vcrdade i: que não desejava chegar de mãos vazi:ts. Emhora três meses
~cj:un tempo denmsü1do curto, mesmo para simplesmente: ordl.'n;lr as priori·
d:~dc~. c o:-. recursos este uno sejum particularmenh: escassos. os meus ~·tinis·
tros trouxeram ml.'didas concretas. O que a Fazenda, a Agricultura, o lntr:·
rio r disseram, pela voz de seus titulares, é a expressão material do meu inte·
rcs.,c, do meu carinho pelo Nordeste.
."Minha visno desta área do território nacional t: a visão de umu colmi:ia
cm que todos querem trubalhar c produzir. Desde que não lhes faltem os
meios. Não faltarão.
"Tudo o que disse c:m minhu campanha continua válido. Não fultard uo
NurUestc, da mesma maneira que o Nordeste nunca faltou ao Bru~il. E. por
~1uc não dizer, como não faltou u mim."
"Senhores governadores: a SUDENE é, pura nós, a pr6priu expressão
coletiva do Nordeste. Umu visita u esta casa é:, simbolicamente, umu visitu a
I..':! da Estado, a cada município, Peço-lhes, por isso, que levem aos seus conci·
dadrLos a minha compreensão dt: seus problemas c a minha determinuçào de
resolvi:-los. Para um Br:1sil maior. Para umu nação em que us opartunid<ldes
sejam iguais, não importando as circunstancias de tempo c de lugar."
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nào há mais oradores inscritos.
Nuda mais h:tvcndo que tralílr, vou encerrar u presente sessão, dcsig·
nandn p:tr:t :1 pró:dma 11 seguinte

ORI>f.M DO DIA
-I\'ot:~<;!1n, cm turno único. do Requerimento n9 2\R, de JQ7Q, do Sena·
dnr Lourival Baptista. solicitundo a trunscriçào, nos t\nais do Senado Fede·
ral, do pronunciamento feito pelo Ministro de Estudo do Interior, Coronel
Múrh1 David Amlrcuu:t, na Escolu Superior de Guerra, no dia 7 de junho de

1IJ71J,

-2\'otou;f1u, cm turno único, do Rcqucrimc:nto nY 242, de 1979, do Sen:l•
dor Dirceu Cardoso, sulicitanUo o dcsarquiv;,1mento do Projeto de Lei do Sr.:·
nadn n" ll.l, de 11177, de ;Lutoriu do Scnullor Otto Lehmann, que: "alter:1 db·
pusitivo~ llll Ci1di!_.!n de Processo Civil, utinentcs i1 intimuçUo do devedor
para a urrcnwtou.,·tto dt.· hl.'ns pl:nhorallos",

-JDiscussrtu. cmturnu suplementar, do Substitutivo do Scnndo ao Projeto
dc Lei da Cúmara n~ J, de 1974 ( nY K45f72, na Cusu de Migem), que ultera a

-:r,.

Lci n1• 5. 1lH:O:. dl' 14 de dctcmhrulic Jil7J, quc rcgula os direito:-. autnr:d'i, c d:'t
lcndt'

oulril' pril\'idên~:ia,,

-4Dis..:u~~i'tu.

crn turno único, do Projeto de Lei da C:'tmam nY JO, de 197[)
(n" ~.7q~/7S. rw C:1s;t Uc nri~crn), de inici<tliva do Senhor Presidente du Rc·
púhlic:~. que :mlorin :1 Cllmissftll de Finandnmcnlo dn Produt;ào- CPP. a
alienar 11 imóvel que mcnchma, tendo
ll:\RECER FAVOR;\VEL, soh nll J6fi, de 11l7'l, da Comissão:
- til· Finun~:l!'l,

-5Di~cussrul, cm turno único, do Pn1jcto de Decreto Legislativo nll 7. de
l 1l79 (n" 6f7'1, na Ciimura dn5 Dcput;tdos), que arrova o Protnco\o sobre
Privilégio~. lscnçlics c Imunidade:.. ; da Organizaçiio Intern.aMcional de Tele·
cllmunkaçlleS por Satélites- ll"TELSAT, ;1ssinado cm Washington, no dia
19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro, tendo
p,\RECI'RES FAVOR;\VEIS, sob n•s 347 a JSD, de IQ71J,das Com issl1t:s:
- th.• lh•1:atiJc' E\tcriorc!'l;
- de Cunsthuiçiw t.' .IU'itlçu:
- til• Tr:m']mrtc,, Cnmunicuc;tic~ c Ohrus Púhllcus: c
- dl' Fin:am;:".

-6Di,~u.'isZ'In,

cm turno ún icil. do Projeto de Dccrc:to Legislativo nY S, de
1979 (n" 4/79. n:1 C:'1mara dos Deputados), que aprova o Protocolo de Pror·
rogacrw do Acordo snhrc o Comi!rcio Internacional de Ti:xteis (Acordo
Muhifihras). :1ssin:ulo c:m Genebra, a JO de dezembro de 1977, tendo
p,\RECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 367 c 368, de 1979, das Comissl1cs:
- llc RclaçÕc'i Exll•riorcs: c
- dl· Ecunumia.
O SR.

PRt:SIIlE~TF.

(Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão •
( Lt·~·unla·.H! a sessão à.f /8 lwra.f e 25 minuws.!

DISCURSO PROFERIDO PELO SR DINARTE MARIZ
N,·l SESS,iO DE ~9-6-79 E QUE, ENTREGUE ii REVIS.:IO DO
OR,IDOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-RN. Pnru umn comunicação.
Sl·nt rl'Visiio do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Scnudores, no dia 5 do cor·
rente mi.:s assisti, no Rio de Janeiro, ao sepultamento do General-de·
Exército Josi: M:.ariu de Andrada Serpa.
Natural de Burbaccnn, Minas Gerais. seu pai, o Coroncl-de-Exi:rcito
José Muriu Serpa, paraibano, pertencia u tradicional família d:~quclc Estado,
foi professar na Escola Militar de Barbacena c:, posteriormente, no Colêgio
Militar do Rio de Janeiro, onde: o filho estudou, despertando a vocação pura
a carrcim das ,\rnws. Sua mãe, D. Mariu Antónia de Andruda Serpa, minei·
m, descendia de uma das mais tmdidonais famílias do País. Era c:.1s;tdo com
D. Leonor de Brito Serpa, Ue cujo matrimónio deixa doi.~ li\hos: Jo.s~ MMiH
de Brito Serpa c Lúcia Marh1 de Urito Serpa.
Da Arnw de Artilhari:1, conquistou o General JoSe Mari:1 de AndntU:t
Scrp:1, com brilho, dedic:u;Uo c: excepcional espírito cívico, todos os postos
da hicrmtJuiu militar.
Merece dcslaquc sua atu:~ção na FEB, nos cumpos Ue batullm da Jtúlia,
llllde cnmandou tropa, recebeu elogios dos seus supcrion:s c: foi distinguido
com :1 McU:tlhu de Guerra.
Sr. Presidente, conheci o General Andr:1da Serpa quando o Brasil atru·
vc~~avu uma gmndc crise milit:tr. Lembro-me Uo nosso priml.'iro l.'ncuntro:
ahn,çamu·Olls cnmu velhos cnnhccidos, pois nada aproximu muis os homens
do ~1uc as idéais. E t:ll.' \Oi um Jaquelcs cuja .:u;tto, mesmo distante. se fuia
presente. Nos momentos de crise, lJUUndo ui nUa niio o conhecia pcs~oalmcn·
tc, quuntil.~ vc1.es ouvi cstu interroguciio: "onde estrau os irmi1os Scrpt!'.1" Fnr·
m:tva com o irmltu, hoje Gcneml-de-Exi:rcitu Antonio Curtos de AnUmda
Scrpu, ;,a vanguard:t do Exército l.lemocrátko, que, rcgrc~s:tndu d1.'1~ cumpos
de hutulha, onde Ucixurn muitos cornp:mhciros sepultados, tr:11iu con~i~o o
L'DIIIpromi!<.sn Ur.: libertar o l'uís Ua dituduru.
Foi, sem dúvida, um dus mub fortes cstimuluUores, dentro da su11 dus·
~c. dumovirncntn que trouxe o l'uis de voltu ao regime dcmocrútko. llcrdou

1\ JlU~Ifl
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do pai a rigidez de carútcr, a coragem de lutar c a obstinação pelas causas
que defendia, virtudes comuns ao nordestino, enquanto, pelo lado materno,
guardava no espírito o civismo c o exemplo dos Andradas, cuja linhagem, nu
sua genealogia, do Império aos dias ntuais, de geração cm geração, tem sido
exuberante cm produzir homens pCablicos a serviço do Brasil.
Num dos cantatas que tivemos, quando a ameaça comunista pareciu
fortalecida c, da Tribuna do Senado, advertia u opinião pCabJica do perigo
que nos cercava, num gesto de solidariedade exclamou: "Continue sua luta,
denunciando os vendilhões da Pátria! ... "
Homem de fé, mereceu do Ccl. Capelão Mons. Alberto da Costa Reis o
seguinte depoimento:
"Há trinta c cinco anos passados fomos juntos, com a FEB,
para a Campanha da Itália. Ambos integramos o )9 Escalão da
Força Expedicionária Brasileira. Fui seu capelão, no 11 Grupo de
Artilharia, o Grupo da Camino.
De perto, bem de perto, no dia-a-dia da Campanha, pude,
como sacerdote, sentir-lhe a grandeza d'alma. De formação pro·
fundamente religiosa, quantas vezes o vi absorto, cm profundo rc·
colhimento, quando cu celebrava a missa cm sua Bateria, a 3• Bate·
ria!
Suas virtudes cristãs e militares faziam dele nilo s6 o comandante equilibrado, lirme, sereno, como também o amigo certo nus
horas boas c dificcis da guerra, o amigo de seus amigos, que lhe éramos todos os que compúnhamos o II Grupo de Artilharia.
Amigo, na expressão mais lldima desta palavra, ele o foi do
Serviço de Assisténcia Religiosa nas Forças Armadas. No Dcparta·
menta de Material Bélico, começou a sua luta pela reestruturação
do Quadro de Capelães Militares. Na Chefia do Departamento de
Ensino c Pesquisa, nào descurou da luta. Continuou interessado
c insistindo para que o Serviço de Assisténcia Religiosa estivesse à
altura do estágio atual das Forças Armadas. Esse interesse, essa insistência acompanharam-no ao Estado-Maior das Forças Armadas, onde, com a mesma pertinácia, continuou coordenando providências para que fosse atendida essa necessidade do Exêrcito.
Agora, o meu amigo, o nosso amigo está no céu. Está mais
perto de nós, porque perto de Deus. Suas mãos tão dadivosas, c:
que tantas vezes desfiaram o terço da Virgem, agora se abrem para
receber do Pai a coroa da eternidade.''
Deixo fazendo parte do meu pronuncia1-1cnto seus dados biográficos.
Comtcmplcmos, pois, a vida do soldado c do patriota, homenageando a
sua memória c levando à familia enlutada o nosso pesar.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DINARTE MA·
RIZ EM SEU DISCURSO:
MINIST~RIO DO EX~RCITO

SECRETARIA-GERAL
I• SEÇÃO·ALT GEN

DADOS BIOGRÁFICOS
I. Posto e Nome: Gen·Ex JOS!l MARIA DE ANDRADA SERPA

2. Função Atual:
3. Data de Nascimento: 27 de novembro de 1915; Local de Nascimento:
~inas Gerais- Barbaccna.
4. Filiação:
Pai: José Maria Serpa
Mãe: Maria Antónia de Andrada Serpa
S. Datas de Praça e de Promoções:
Praça em I• de abril de 1932;
Asp·a-Or em 29 de dezembro de 1934;
2•-Ten em 12 de setembro de 1935;
1•-Ten em 3 de maio de 1937;
Capitão em 9 de outubro de 1942;
Major cm 25 de março de 1949, mcrcctmcnto;
Ten·Cel cm 25 de março de 1954, merecimento;
Coronel cm 25 de dezembro de 1962;
Gcn-Bda em 25 de março de 1968;
Gen-Div cm 31 de julho de 1973;
Gcn-Ex em 25 de novembro de 1977.

6. Armu de Origem: Artilhuria

7, Condecorações Nacionais:
Medalha de Campanha;
Ordem do Mérito Militar- Grande Oficial;
Medalha Militar de Ouro, Passador de Platina;
Medalha do Pacificador;
Medalha de Guerra;
Ordem do Rio Branco- Comendador;
Ordem do Mérito Aeronáutico- Comendador;
Medalha do Mérito Santos Dumont;
Ordem do Mérito Naval- Comendador.
8. Condecorações Estrangeiras:
Ordem do Mérito Militar da Itália, Comendador.
9. Funções Mais Importantes:
-Auxiliar de Instrutor de Artilharia, do CPOR de São Paulo, de 29 de
agosto de 1941 a 4 de outubro de 1943.
Cmt da l• Bateria do 11 Grupo de Artilharia -II/I' Regimento de Obuoes
Auto-Rebocado da Força Expedicionária Brasileira, de I• de julho de 194Jia
8 de maio ,de 1945.
Ajudante de Ordens, Cmt do Contingçnte de Praças e Cmt do QG, interinamente, da S• RM e 5• DI, de 29 de nov de 1945 a 20 de jan de 1947.
Adjunto da l• Seção do EMR da I• Regil\o Militar de I• de julho de 1950 a B
de março de 1951.
Chere da 2• Divisão do Escalão Territorial e Chere da 2• Seção do EM R, da
5• Região Militar, de IO_de maio de 1951 a IS de junho de 1958.
Che[e da 2• Circunscrição de Recrutamento de I• de agosto de 1958 a 22 de
junho de 1960.
Che[e da SS/7/Res, Respondendo pela Assistência da Subdiretoria daReserva c pela Chefia da Diretoria do Serviço Militar, de lO de julho de 1960 a
7 de março de 1961.
Adjunto da I• Seção do Estado-Maior do Exército de I• de janeiro de 1962 a
17 de abril de 196l.
Che[e da 19• Circunscrição de Recrutamento de 28 de junho de 196la 14 de
maio de 1964.
Chere da 3• Seção do QG do I Exército de 4 de junho a 17 de dezembro de
1964.
Comandante do Presidente do Centro Social do I• Grupo de Canhõeo Automáticos Antiaéreos de 21 de dezembro de 1964 a 9 de revereiro de 1967.
Adido Militar junto à Embaixada do Brasil, naltãlia, de 6 de março de 1967
a I• de dezembro de 1968.
Como Geaeral
Comandante de Artilharia Divisionãria da S• DI de 19 de março de 1969 e
Cursando a Escola Superior de Guerra cm 1970.
2• Subche[e do Departamento de Provisão Geral de 27 de janeiro ali de de·
zembro de 1971.
Diretor de Processamento de Dados, de 1• de janeiro de 1972.
I• Subche[e do DGP (Departamento-Geral do' Pmoal).
Dirctor de Movimentação- Dcc:. de 8 de [cvcrciro c de 11· de rcverciro de
19'74.
Comandante da 7• Região Militar e 7• Divisão de Extrcit<>.
Vice-Chere dÓ DMB.
Chere do DEP.
IO. Cursos Miii tares
Artilharia pelo Regulamento de 1929
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Escola de Estado-Maior com mcncào "BEM"
Comando e Estado-Maior das forças Armadas e Superior de Guerra, da Es·
cola Superior de Guerra
li. Operações em Campanha:
FEB- t•dejulho de 1944 a 8 de maio de 1945, como Comandante da 3• Bateria do 11 Grupo de Artilharia - 11/1• Regimento de Obuses AutO:
Rebocados.
12. Outros Dados:
Esposa: D. Leonor de Brito Serpa
Filhos: José Maria de Brito Serpa e
13. Diversos
Lftrgua.r qtu: Fala:
Inglês, Fruncês, Espanhol.

L~cia

Maria de Brito Sçrpa,
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Atlvldadcs Esportivas:
Quando sc:rvia na 5• RM foi designado Juiz de Esgrima, du Eliminató~ia du
Guarnição de Curitiba à li Olimpíada Regional, realizada cm 27 de JUlho.
Obsenações:

EMFA: NOMEADO DIA 19-DEZ·7~
ASSUMIU DIA ZI-DEZ-78
FALECEU DIA 3-JUN-79
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha da< Malérlas Apreciadas de 1• a 30 de junho de 1979
(Art. Z93, inciso 11, do Regimento Interno.}
Projctos Desurquivudus nos termos do art. 367, infine, do Rc,::lmento lnterno:

Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1976- Senador Orcs~cs Quérc!arestringe a publicidade de medicamentos aos casos que especifica, e da outras proVidências, tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 190, de 1975, Sessão: 4-6-79 (Requerimento n• 171/79}.
Projeto de Ld do Senado n' 257, de \976- Senador Orestes Quércia
-dá nova rcdação ao§ 1• do art, 457 do Decreto-lei n• 5.452, de 19 de maio
de !943 (Consolidação dns Leis do Trabalho}. Sessão: 7-6· 79 (Rcqucnmcnto
n• 172/79).
Projeto de Lei do Senado n• 243, de 1977- Senador ltalívio Coelhodispõe sobre a hora legal para todo o território da Rep~blica Federativa do
Brasil. Sessão: 7-6-79 (Requerimento n• 179/79).
.
Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1978 do Senador Mauro Bcncvtdcs
- estabelece: a obrigatoriedade: de revisão semestral dos nrveis de salário
mínimo, e dá outras providências. Sessão: 21-6-79 (Requerimento
n• !81/79),
Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1978- Senador Lãzaro Barboza
- acrescenta alínea ao art. 2'~ do Decreto-lei n'~ 689, de 12 de setembro de
1969, que .. dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do País, e dá outras providências"·
Sessão: 26-6-79 (Requerimento n• 184/79},
Projeto de Lei do Senado n• 272, de 1978- Senador Otto Lchmanndá nova redaçào à alínea 11, do art. 32 da Lei n'~ 4.591, de 16 de dezembro de
1964. Sessão: 28-6-79 (Requerimento n• 208/79}.
Projeto de Lei do Senado n• I, de 1978- Senador Otto Lchmannrevoga dispositivo da Lei n• 6.5 I 5, de !977 c a!lera dispositivos do Código
Civil e do Código Penal. Sessão: 29-6-79 (Requerimento n• 209/79).
Projetas Apro,.dos e En•lados à Comluio de Rodaçio
Projeto de Lei da Cãmara n• 3, de 1974 (n• 845/72. na Casa de origem}
- regula os contratos para a gravação e comercia1izaçilo de discos musicais.
Sessão: 21-6-79.
Projeto de Lei do Sanado n• 106, de 1979- Senador Aloysio Chaves
- allcra o artigo 134, inciso 11, do Cbdigo Civil Brasileiro.· Sessão: 22-6-79.
Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1979- Senador Nelson Carneiroestende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por outras autorida·
des judiciárias, a correção monetária prevista para os ordenados por Ju(zcs
Federais. Sessi\o: 27-6-79,
Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1979- Senador Paulo Brossardrevoga o art. 528 da Consoliduçi\o das Leis do Trabalho - aprovada pelo
Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, Sessão: 27·6-79,
Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1977- Senador Otto Lchmanndispõe sobre o parcelamento do solo urbano, c dá outras providências. Sessão: 28-6-79 (Extraordinário),
Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1974- Senador José Lindoso- dfi
nova rcduçi\o oletra b do item 11 do artigo 5• da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973. Sessão: 29-6-79,
Prnjctns Apruvudos cm 111 Turno.
Projeto de Lei n' 157, de 1978 -Senador Dirceu Cardoso- inclui no
Plnno Nacionnl de Viação, u Rodovia lúna (BR-262) - Muniz Freire·
Anutibn-Piaca-Aiegre, ruzendo ligação com a BR-1 01, c dá outras providtncias. Sessão: ~1-6-79,
Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1976- Senador Orestes Quérciu dú novu reduçi\o an art. 450 do Decreto-lei n'~ 5.452, de: IY de muio de 1943
(Consolidação dns Leis do Trubulho}. Scssi\o: 22·6-79,
Projctos Aprovados e Envhado" i\ Cimara dos Dcputu.do!l
Projeto de Lei do Senado n• 349, de 1978 - Scnudor Accioly Filho dispilc sobre Açuo de Acidente do Trabalho. Sessi\o: 11-6-79

flrojt:to de Decreto Legislativo n9 17, de 1976- Senador Nelson Car·
neiro- altera o Decreto Legislativo nv 96, de 1975, que dispõe sobre o Pecúlio Parlamentar. Sessão: 21-6-79 (Extraordinária).
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cümaru nv 65, de 1976 (nY
\.066/75, nu Casa de origem} - dispõe sobre causa de especial aumento de
pena. quunio aos crimes contra a administração pública, pr.uti~íldos por ocu·
ptmtes de cargos em comissão da administração diretu c mdareta, regula a
forma de seu procedimento, c dll outras providências. Sessão: 25-6· 79.
Projeto de Lei do Senado n'~ 34, de 1978- Senador Itamar Francoproibe aplicações financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito público, de
recursos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da respcctivu administração. Sessão: 25-6-79.
Projeto de Lei do Senado nY 98, de 1978- Senador Lázaro Barbozaaltera o art, 2• da Lei n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, que dispõe sobre o
Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Sessão: 25-6-79.
Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1979- Senador Lázaro Barbozaacrescenta parágrafo único ao art. 211 do Decreto n'~ 24.150, de 20 de abril de
1934. Sessão: 25-6-79,
Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1979- Senador Henrique de La
Rocque - estabelece o teta da pensão atribuída a ex-servidores associados
do IPC, e dá outras providências, Scssi\o: 27·6-79,
Projetas Apro•ados o En•lados à Promulaaçào
Projeto de Decreto Legislativo n• I, de 1979 (n•l25f78, na Câmara dos
Deputados), aprova o texto do Acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru sobre a instalação c funcionamento, na Cidade de São Paulo, de um escritório da Mi·
nero Peru Comercial. Sessão: 1·6-79.
Projeto de Resolução n~' 29, de 1979- Comissão Diretora- regulamenta a aplicação, nu Administração do Senado Federal, dos sistemas de
Ascensão e Progressão funcionais c do Aumento por Mérito. Sessão:
I 5-6· 79.
Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1972 (n• 86/72. nu Câmara dos
Deputados)- dispõe sobre a designação do número de ordem das legislatums. Sessão: 19-6- 7C) (Elttradordinária).
Projeto de Resolução n' 32, de 1979- Comissão de Economia- autoriza a Prcrcituru Municipal de Ubcraba (MG}, a elevar cm Cr$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:
!9-6-79 (Extraordinária),
Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1979 (03f79, na Câmara dos De·
putados) - aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da Re·
pública Federativa do Brasil c o Governo da República da Guiné-8 1sau, celebrado cm Brasllia a 18 de maio de 1978. Sessão: 21·6-79 (Extraor 1ináriu}.
Projeto de Resolução n• 37, de 1979- Comissão de Finanças- uutod·
za o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 100,00,00.00 (cem milhões de dólares norte-americanos),
para aplicação cm projetas de construção c pavimentação de rodovias, c de
clctrificaçuo. Sessão: 21·6· 79.
Projeto de Resolução n• 38, de 1979- Comissi\o de Finanças- auto ri·
zu o Governo do Estado do Ceará a realizar operação de empréstimo ex ter·
no no valor de US$ 30,00,00,00 (trinta milhões de dblarcs norte-americanos}
para aplicação cm programas sócio-económicos do Estado, Sessão: 27-6-79
(Extraordinária}.
Projeto de Resolução n• 39, de 1979- Comissi\o de Finanças- auto ri·
za o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar empréstimos em fontes
externas de financiamento, no valor global de US$ 100,00,00.00 (cem mi·
lhões de dólares norte-americanos) para financiar o Programa de Investi·
mentos do Estudo, Scssi\o: 27·6-79 (Extraordinária),
Projeto de Resolução nv 36, de 1979- Comissão Dirctora- rcvogu o
art. 17' de 1973, cria runções gratificadas de "Oficial de Gabinete" c dá OU·
trus providências. Scssi\o: 28·6· 79 (Extraordinária),
Projeto de Rcsoluçi\o n• 40, de 1979- Comissi\o de Finanças- uutori·
zu o Governo do Estudo do Paraná a realizar operações de empréstimos ex·
terno, no valor global deUS$ 100,00,00,00 (cem milhões de dólares norte·
americanos) pura aplicação cm programas c atividadcs naquele Estudo. Sessuo: 28·6-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n' 42, de 1979- Comissão de Finanças- autoriza a Prefeiluru da Cidade do Rio de Janeiro a realizar operuçi1o d• emprésti·
mo externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento c cinquenta milhões de
dólures norte-americanos) pura nnanciar projetes prioritários naquele Municipio. Sessiio: 28-6·79.
Projeto de Re'lo\uçil.o n9 43, de 1979- Comissil.o de Finum;us- autoriza o GoVl.'rno do Estado do Rio de Janerio u realizar opcruçiio de cmprésti·

lliARIO DO CONGRFSSO NACIONAI.!S..;io 11)

mo externo no valor de USS 150,000,000.00 (cento c cinqucntu milhões de
dólares norte-americanos) para rinanciar o Programa de Investimentos
Sócio-Económicos do Estado. Sc5Sào: 28·6·79.
Projeto de Resolução n' 44, de 1979- Comissão de Finanças- autori·

zu o Governo do Estado de Santa Catarina u realizar opcraçiio de cmprésti·
mo externo no valor de USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte·
americanos) destinado a financiar a execução de obras cm sctorcs prioritârios. Sessão: 28-6-79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n• 45, de 1979- Comissão de Finanças- autori·
za o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte·
americanos) para financiar projetas do Complexo Industrial Portuário de
SUAPE. Sessão: 28·6·79 (Extraordinâria).
Projeto de Resolução n• 16, de 1979- Senador Nelson Carneiro- rc·
conhece como serviço de cooperação intcrparlamcntar o grupo parlamentar
de língua francesa. Sessão: 29·6· 79
Projccos Aprondos e Enviados i Sançio
Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1979 (n• 5.744/78, na Casa de ori·
gem), de inciativa do Senhor Presidente da Rcp6blica- autoriza a rcversiio
ao Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que mcn·
ciona. Sessão: 4-6-79.
Projeto de lei da Câmara n• 24, de 1978 (n• 287/75, na Casa de origem)
-dá nova rcdação à alínea e, do art. 2• do Occrcto·lci n• 869, de 12 de se·
tcmbro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da Educação Moral c Clvica,
como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do Pais, c dá outras pro·
vidências", Sessão: 7·6·79.
Projeto de lei da Cãmara n• 3, de 1979 (n• 5.483/18, na Casa de ori·
gcm), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dispõe sobre a Polili·
ca Nacional de Irrigação, c dá outras providências. Sessão: 20-6-79.
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Projeto de Lei do Senado n' 91, de 1976- Senador Orestes Quérciarestringe a publicidade de medicamentos aos casos que especifica, e dá outras providências. Sessão: 11-6-79 (tramitando cm conjunto com o Projeto de
Lei do Senado n• 190/75).
Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1979 - Complementar - Senador
Nelson Carneiro- prorroga o prazo de vigência da Lei Complementar n•
35, de 14 de março de 1979, c dá outras providências. Sessão: 25·6·79.
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1978- Comissão Dirctora- alie·
ra a estrutura de Categorias Funcionais do Quadro Permanente do Senado
Federal. Sc,.üo: 29·6· 79.
Projeto Sobrestado
Projeto de Lei do Senado n~ 74, de 1979- Senador Nelson Carneirointroduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de
substituir a forma mensal de pagamento de salàrios pela forma quinzenal.
Scs<üo: 22·6·79
Matéria Rejeitada e Enfiada ao ArquiYo
)tcquerimento n' 145, de 1979- Senador Itamar Franco- solicitando
de acordo com o art. 38, caput, da Constituição, c art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Senador Petrônin Portella, para prestar informações perante o Senado Federal.
Sessão: 4-6-79.
Projecoa Rejelladoo e En•Wioa ao Arqaho

Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1977 (n' 1.161/75, na Casa de ori·
gcm)- allcra o Plano Nacional de Viação, aprovado pela lei n• 5.917, de !O
de setembro de 1973, incluindo a ligação ferroviária Guarapuava- Prudcn·
Projeto de lei da Câmara n• 7, de 1979 (n• 2.150/76, na Casa de origem) tópolis- lpiranga. Sessão: 7-6-79.
Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1979- Complementar- Senador
-dá nova rcdação ao capur do art. 843 da Consolidação das Leis do .Traba·
lho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de i' de maio de 194·3. Sc:Sslio: Franco Montara- altera a Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975,
para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das
20-6:79.
Projeto de lei da Câmara n• 39, de 1977 (n• 350/75, na Casa de origem) Câmaras Municipais. Sessão: 20.6-79.
Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1977- Senador Vasconcelos .Tor·
- dâ nova rcdação ao § 2• do art. 543 da Consolidação das leis do .Traba·
lho, que trata do empregado eleito para o cargo de administraçi\o sindical ou res - dispõe sobre a doação de terras aos ex-combatentes da FEB. Sessão:
20.6-79.
representação pronssional. Sessão: 21-6·79.
Projeto de Lei do Senado n~ 72, de 1979- Senador Orestes QuérciaProjeto de Lei da Câmara n• 28, de 1979. (n• 5.765/78, na Casa de ori·
gcm) - de iniciativa do Senhor Presidente da Rep6blica - dispõe sobre a isenta do Imposto de Renda o 13• salário. Sessão: 20-6-79.
Projeto de Lei do Senado n' 131, de 1975- Senador Vasconcelos Tor·
criação da Companhia de Desenvolvimento de Barca rena - CODEBAR, c
rcs - inclui a dona de casa entre os segurados facultativos da Previdência
dá outras providências. Sessão: 22-6-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1978 (n• 4.694/78, na Casa de ori· Social. Sessão: 20-6-79.
Projeto de Resolução n• 93, de 1977- Senador Itamar Franco- modi·
gem) - de iniciativa do Senhor Presidente da Rep6blica - dispõe sobre
doação de lote l! Organização das Nações Unidas- ONU, pela Companhia lica a redução do art. 180 do Regimento Interno do Senado Federal. Sessão:
2t-6-79.
Imobiliária de Brasília - .TERRACAP. Sessão: 22·6·79 (Extraordinâria).
Projeto de Lei do Senado n' 6, de 1979 - Senador Orestes QuérciaProjeto de Lei da Câmara n•l50, de 1978 (n• 5.743/78, na Casa de ori·
'sem) - de iniciativa do Senhor Presidente da República- inclui no Piano institui a aposentadoria voluntária da mulher segurada do INPS após vinte c
Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973, cinco anos de serviço, com proventos proporcionais. Sessão: 21~6- 79. (tramio Porto de Tefê:, localizado no Município de Tcfé, Estado do Amazonas. Ses- tanto cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 8/79):
Projeto de Lei do Senado n• 8, de 1979- Senador Franco Momorosão: 22·6·79 (Extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1979 (n• 4.701/78, na Casa de ori· dispõe sobre a concessão do abono de permanência cm serviço às mulheres
sem) - do Tribunal Superior Eleitoral -dispõe sobre a criação de cargos seguradas do INPS a partir de 25 anos de atividadc, dando nova redução ao§
na Secreta riu do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, c dfl outras providên- 4• do art. !O da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. Sessão: 21-6-79 (trami·
tunda cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 6/79.
cias. Sessão; 26-6-79.
Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1976 (n•IOI/71, na Casa de origem)
Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1979 (n• 5.796f78, na Casa de ori·
gcm) - de iniciativa do Senhor Presidente da República -concede pensão - regula u responsabilidade civil das empresas de ónibus no transporte de
especial a Darei da Silva, c dá outras providências. Sessão: 28·6-79 {Extraor· passageiros. Sessão: 22·6·79.
Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1979- Senador Agcnor Mariadinária}.
Projero de Lei da Câmara n• 57, de 1978 (n• 1.750/76, na Casa de ori· acrescenta dispositivo à Lei n' 5.890, de 8 de julho de 1973, determinando o
cômputo cm dobro das horas extras, para efeito de aposentadoria por tempo
~em}- dispõe sobre a duração de mandatos dos representantes clnssistas no
de scrvico. Sessão: 22-6-79.
Conselho Curador do Fundo de Garantia do .Tempo de Serviço. Scssüo:
Projeto de ~e1 do Senado n• 95, de 1979- Senador Franco Montara29-6-79.
Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1979 - DF- fixa o cfctivo do elimina desigualdade de tratamento no cltlculo da complementação da apo·
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, c dll outras providências. Sessl'lo: sentadoria dos ferrovil!.rios, Sessão: 22-6· 79.
Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1978 (n• 3.443/77. na Casa de ori·
29-6.79.
sem) -: determina consulta plcbiscitáriu às populações du firea amazónica
Projctos Prcjudlcudoi'i c En~lados ao Arqul~o
do Estudo de Goiás a respeito da criação do Estudo do Tocantins. Sessão:
Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1975- Senador Gilvan Rocha- 26·6· 79.
Projeto de Lei do Senado n• H6, de 1979- Senador Agcnor Maria- eli·
ucrcsccnta dispositivos lt Lei n~ 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que ''dis·
põe sohrc o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insu· mina u cxigénciu do pcrfodo de carência pan1 concessão, pelo INPS, de bc
mos farmacêuticos c correlutos, c dla outrus providências". Scssüo: 11·6-79. ncficios cm virtude de incupacidudc paru o trabalho ou morte do segurado
Hrumitando cm conJunto com o ProJeto de Lei do Senado n~ 91 j76).
Scssl1o: 27-6-79.
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nos lermos do arliKD 278 do Rc.:lmenlo Interno

Projeto de Lei da Cilmaru n9 10, de 1978 (n9 954j75, nu Cus;1 de origem),
rc:1hrc os pruzos p:1ra requerimento de registro de: Psicólogo. SessUo: 1~'·6· 79.
Projctll de Lei da Câmur:l n9 69, de 1977 (n~' 1.915f76, na Cusn de origem) - Estabelece praza para andamento e solucrw dos documento~ Je
qualquer natureza protocolndos na.~ repnrtições públicas federais. Scs.~tw:
4·Ó· 79,
Pmjeto de Lei da Câmaru n9 I \0, de 197H (n~' 2.799/76. n:1 Casil de ori·
g.cm )- dispõe sohrc os depósitos judiciais e dá outras providéncius. Scssrw:
l'!·ó·79.
Projeto de Ld da Ci1mara n~' 81, de 1978 (n~'445f75, nu Casa de origem)
-estabelece normas para o engarrufamcnto c distribuição de gús liquefeito
de petróleo. Sessão: ::n-6-79.
l'rojcto de Loi da Câmara n' 88, de 1977 (n' 2.978/76, na Casa de ori·
gem)- institui seguro obrigatório nas garagens c estacionamentos pagos.
StsSiiO: 26·6·79.
· Projelo redrado pelo autor e enviado ao arquivo

Projeto de RcsoluçUo nq 30, de 1979- Senador Passos Põrto- Deter·
minu que os aluais Secretários Parlamentares sejam incluídos no Quudru
Permanente: do Senado Federal, e dú outras providências. ScssUo: 20-6-79,
GRUPO RRASJJ.F.IRO DA UNIÃO INTERPARLAMF.NTAR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 28·6·1979
Às dez homs do dia vinte c oito de junho do ano de mil novecentos c .se·
tentu e nove, reúne-se, em sua Sede, a Comissi\o Dc\iberativa do Grupo Bra·
sih:iro d:1 Unii1o lnterpurlumentur, presentes os Senhores Deputado Raymundo Dini"l., Presidente, Senador Tarso Outra, Vice-Presidente, Deputados
Mac Dowe\1 Leite de Castro, Secretário, c Rogério Rêgo, Tesoureiro; Senadores Mendt:s Cunale, Milton Cabral, José: Sarncy, Saldanha Dcrzi c Nelson
Carneiro; Deputudos Joel Ferreira, Célia Borja, Renato Azeredo Homero
Santos, Curlos Santos, Álvaro Guudêncio, Geraldo Bulhões, Ossian Arari·
pe, João Menezes. Antônio Florêncio, Nogueira de Rczende, Furtado Leite
c Rosa Flôrcs. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos
os trabulhos e comunica que a presente reuniria fora convocada pura, nos
tt:rmos do Artigo quatorze, Inciso um do Estatuto, proceder à eleição para
Segundo-Vice-Prt:sidentc do Grupo, cargo criado pela Emenda número um,
de autoria do Senador Tarso Outra, aprovada na Sessão Plenária, realizada
em vinte c um do mês cm curso. Dá-se início à eleição, por escrutinio secreto,
c votam vinte c dois Senhores Parlamentares. Aberta a urna, tendo como cscrutinudorcs os Senhores Deputados Rogério Rêgo c Rosa Flôrcs, são encontrados vinte e dois votos pura o Senador Mauro Bcncvides. O Senhor
Presidente declara eleito, por unanimidade, c empossado, no cargo de
Scgundo.Vice-Pr.esidcnte, o Senhor Senador Mauro Bcnevides c convida Sua
Excelência u tomar assento à·Mcsa. O Senador Mauro Bencvidcs agradece
aos presentes u conliança nele depositada c promete trabalhar, de çomum
ncordo com seus colegas de Diretoria, pelo constante engrandecimento do
Grupo dentro do Congresso Nacional c da União lntcrpu.rlalilcr1tur. O Deputado Muc Dowell Leite de Castro pede a palavra para congfatulur-sc com
os membros du Comissão pela elciçào do novo Vice-Presidente c transmitirlhe votos de uma feliz c profícua gestão. Nadu mais havendo u tratar,
suspcndt:-sc n Reunião puru que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às
onze horas c trinta minutos, é a mesma lida c aprovada. Eu, Mac Dowcll
Lcitt: de Custro, Secretário, lavrei a presente Ata, que ira à publicação.
TERMO ADITIVO N• 01-79
Ao Convênio celebrado cm 14-09-77, entre o Senado Federal e a
Fundaçüo Unlvc,.ldadc de Rra•nla, com o objellvo de publlcaçàn da
Rcvlsua ••nocumcntutiio e Atualldade Politica".

Aos 19 dias do mês de julho de mil novecentos c setenta c nove, nu cidn'de de Bruslliu, Distrito Federal, o Senado Federal, doravante denominado
Senudo, neste ato representado pelo seu Presidente, Senador Luiz Vianna Filho, cu Funduçào Univcrsidude de Bruslliu, sediada nu Asa Norte Residencial, Cumpus Univcrsitlirio", CGC n' 0038174/0001-43, criudu pelu Lei n•
J99H, de IS-12·61, c instituldu pelo Decreto n' 500, de 15·01-62, doruvante
dcnominudu Universidude, neste ato representada pelo seu Presidente, o
Reitor Josú Curlos de Almeida Azevedo, com a competência constante do
Estututo, cclebwm u presente Termo Aditivo, de ucordo com as conditões c
dúusulus seguintes:

O prazo de vigénci:t estabelecido nu Cláusula oitnva do Conv~nio ce·
lchr:ulo cm l.t de setembro de 1977, licu prorrogado atê 28 de fevereiro de
l<lH I.
Cláusula SeKunda
Fic;~m

mantid;Js todas as demnis c\rJUsuiHs não alteradas por este Termo

,\ditivo.
E, por estarem de ph.:no acnrJo com as cláusulas e condições acima esta·
hck'1.'id:1s, firmam o prc.'iente Termo Aditivo cm 5 {cinco) vius de igual teor c
formu. perante :JS tcstemunlws abaixo.
Brasiliu, 19 de julho de 1979.- Senador LUIZ VIANA FILHO, Prcsi·
dente do Senado Federal- Prol. JOSt CARLOS DE ALMEIDA AZF.VE·
DO, Reitor du Universidade de Brásília.
Testemunhas: lconurdo Leite Nero- Marra Helena Nonais Faria, Se·
crctária do Reitor.
TERMO nF. COS\'~NIO
Fazem o Senado Federal e a Fundnr;Uo llniversldnde de Ur~tsnln
conclusão dn~ trabalhos de indcxaçün de textos da~ Normas
.Jurídicus Drnsllelrnlii, j1í Iniciados em Rdmlnl!litraçiic!l anteriores.
pura u

O Senado Federal, neste uto representado por seu Presidente, Senador
LUIZ VIANA FILHO. c da4oi por diuntc denominado simplesmente SE·
NADO, eu Funduçào Universidude de Drnsília, neste ato representada por
seu Presidente, o Reitor JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, c da·
qui por diante denominada simplesmente UnB, cclcbrnm o presente Convénio que se regerá pelas cláusulas c condições seguintes.
Chiusulu Primeira - Dos Objctivos
O presente convénio regula :1 forma cus condições mediante us quais se
desenvolver[, um prüjeto de cooperação entre o SENADO e ii UnB, para a
conclusi1o dos trabalhos de: index:~çào de textos das normas jurfdicas bras i·
\eiras constantes do Sistema de Informações Jurídi,:as do Senado (SIJUR},
elaborado pela Subsecretaria de Análise, e operado pelo Centro de Informática c Processamento de Dados do Senado Federal (PRODASEN),
fhiusulu Segunda - Da Coordenação e Execução dos Trabalhos
As t:Jrcfas de conclusão dos trabalhos de indexação objeto do presente
Convênio scrno coordenadas a nível de Senado pela Subsecretaria de Análise, atmví:s de sua Dirc:toru, ou pessoa por ela dcsignuda, e a nfvc\ de UnB
por pessoa designada pelo Chefe do Oepurtamcnto de Direito.
Parágrafo Primeiro
Jlaru a exc~ução das utividadcs de que truta a Cláusula Primeira, a Subsccrct<~ria de Análise do Senado sc\ecionnrá, entre os alunos indicados pela
UnB, estagiários d:1s áreas de Ciências Humanas, que constituirào um grupo
multidiscip\inar, com· o máximo de 8 {oito} alunos dos Cursos de Gra·
duação.
Parágrafo Segundo
Os cst:Jgi[trios do grupo multidisciplinar scrno treinados pelos técnicos
da Subsecretaria de Análise do SENADO, cabendo à UnB conceder, h contu
dos recursos que para este fim lhes forem repassados, bolsas de estudo no
valor equivalente 11 3 (três) s:~lários minímas regionais, para os alunos de gra·
duaçito,
Parágrafo Tl!rcciro
Pura atender :ts necessidades de milo-dc-obra especializada do SENA·
DO, no desenvolvimento de projetas especiais, inclusive: os de natureza cu I·
turul, nca a UnO autorizada u contratar, sob o regime da CLT, ou sob a formu de prestação de serviços, h contu dos recursos que lhe forem repassudos
por este Convênio, os profissionais de nlvcl superior que lhe forem indicados
pelo SENADO, ou mesmo serviços eventuais c espcci<11izados de prolissionuis deste nfvel.
Parágrafo Quarto
O nUmero de integrantes do grupo multidisciplinar a que: se refere o pu·
rágmfo primeiro du CI!IU!!ula Segundu poderá ser nunu:ntado, mediante ter·
mo aditivo ao presente Convênio,
'
Clúu~tulu

Tcrcelm - Dos Prazos

Os trubulhos de indexação a que se refere n Cláusu\u Scgundu serno exe·
cutudos no período compreendido entre a entrada cm vigor deste instrumen·

111.\ I~ J<l J>O ('(J'ó(; R ESSO :-,; ACIO'ó ,\I. (Sl•çii.n 11 l

\ l!••"tn d1• t•ti'l

~---------------------------------c o dia Jl de jullw de l'lXO, dó!W da vigência do presente Convênio, 4ue
podcrú ~er pr•mng;u.Jo, cm c:~rúter exccpcion:il, mediante acordo entre as
p:trtc~ ,;nnvcncntc~. :ttravé~ de termo aditivo,

PardJ.:r4o St•Ktmdo

hl

flará~-:rafo

['nico

,\ pre~taçi'tn de cont01~ dm recursos referidos neste Convénio dcvcrú ser
rcita no prit/n mil:...: imo de 60 (sessentil) dias ii purtir do término de sua vigên·
cia.
Cláu~ulu Quurtu - Dos Recursos Financeiros
'Js recursos lin;mcciros destin:tdos a atender lis despes:~s decorrentes
rcr;tssudos pelo SENA DO li Un B, cm parcelas trimcs·
truis. mediante cronogr:tma de desembolso a ser aprov;tdo pelo Presidente
do SENADO.
l'ará{.:rafo Oniro

<Julnta·fclra 2 ~~~!i

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

Convénio poderfl ser rt:scindido por iniciativa de qualquer
das pmtes medi:mte notilicação escrita com u antecedência de: 30 (trinta)
dht~. depois de liquidados os compromissos ao mesmo referentes c: reita a
correspondente prcstaçiio de contas.
O

prc~cntc

fluráJ.:rafo Terceiro
A UnB não cobrará sobre as bolsas, serviços contratados a que se refere
a Clúu~ula Segunda. nem sobre as demais despesas custeadas à conta deste:

Convénio, taxas ou contribuições de qualquer natureza.

dc~tc Convénio ~cri'to

o~ recursos de que trata este Convênio roram empenhados sob
n• tll.'mjl'l. cm .1 de julho de 1979, no vulor globul de Cr~ 1.930.000,00
(um milht10, novecentos c trinta mil cruzeiros).

Cláu'iula Quinta - Disposições Gerais
O

pre~cnte

ConvCnio entra em vigor na data de sua publicação no

Diârio do CoiiJ,:rt•J.W .Vucimtal (Scção 11).
Pard~rafo

Primeiro

Os casos omissos serilo resolvidos mediante troca de correspondência
entre as partes, desde que nrao sejam alterados os objc:tivos deste Convênio.

Pará~rafo

Quurro

Fica eleito o raro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas que possam
se originar d:a cxccuçrto deste Convênio, e que não possam ser resolvidas por
via ;tdministrativa.
Est:tndo :assim ajustadas, as partes convcnc:ntes nrmam o presente ins·
trumcnto cm cinco vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante:
indicadas.
Brusiliu-DF. 19 de julho d' 1979,- Senador Lulz VIana Filho, Prcsi·
dente do Senado Federal- Proressor .José Carlos de Almeira Azevedo, Rei·
to r da U niversidadc de Brasília,
Tcstcmunh:as: l.eunardo Leilc Selo- José Francisco Paes Landln,

QUADRO DE RECURSOS NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS DE INDEXAÇ;\0
DE NORM,\S JURIDICAS- CONVENIO SENADO FEDERAL E FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA- 1979ji9HO
N\'de
Ordem
DI
02
03
04
05

Di~riminatiio

de

Despesa Unitária
MensMI

Despesa
1\ll·n~al

em
li meses

OH

6.H04,00

54.432,00

59H.m.oo

06

15.000,00

90.000,00

990.000,00

DI

15.000,00

I5.000,00

165.000,00

5.8HH,OO

5.888,00

6-1.768,00
111.4HO,OO

165.320,00

1.9JO.otHI,IKI

Quanlidade

Pessoal
Alunos de Graduação , ......
Pronssionais de Nível Supe·
rior (e/recibo.) .... , , , ......
Prolissionais de Nível Supc·
rior- CLT- Administra·
dor do Convênio , , . , , , , , . , ,
Encargos Sociais rer. ao
item 03 (Inclusive IJil c Fê:·
rius 11/12)
Despesa a programar
".

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

Tolal .••.•. ,,,,,,,,,,,,,,,
Oh~.:

DLospL~a

A libcraçtto dos recursos, conforme estimado no cronograma de desembolso constante do Processo nY 3.2H5/79,
dcvcrú ser rcito da seguinte rorma: CrS 700.000,00 em julho. CrS 500.000,00 L'm selembro e CrS 7.3t).(HJO,OO em dl'zemhro.

ATA DA 45• REUNIÃO DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DO CEGRAF
Às dc:1essete hnr:ts do dia 14 de junho do ano de mil novecentos e se·
tenta e nove, no Gabinete do Exmll Senhor IY Secretário da ComissUo Dire·
tona do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de SupcrvisUo do CEGRAF,
sob u Presidência do Senador Alexandre Costa, presentes os conselheiros
Luiz do Nascimento Monteiro, Vice-Presidente, Antonio de Araújo Costn c
Sarub Abrnhi1o. O Senhor Presidente colocou cm votuçào as prestações de
contas do Diretor Executivo do CEG RAF, referentes aos trimestres )Y, .2Y, 3Y
c 41' relmivus ao ano de l'l7H, cujo relutar foi o Conselheiro Luiz do Nasci·
mcnto Monteiro. que apresentou parecer ravorúvcl, aprovado unanimemente sem rcstriçi'lc~ pelo Conselho. Nuda nmis huvcndo u trutar, roi encerrada a
rcunii1o, de que cu, José P:wlinu Neto, lavrei a presente Atn, que, depois de
lida e arrovada ~crú ;tssin:lda pelo Senhor Presid1mtc do Conselho.- Senil·
dM Ah•\nmln• ('u..,ta, Pre~idcnlc do Conselho do CEGRAF.

ATA DA 46• REUNIÃO DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DO CEGRAF
Às dc1essete horas do dia doze de julho do ano de mil novecentos c se·
tenta c nove, no Gabinete do Sr. Dirc:tor-Gcral do Senado Federal, sob u
presidência do Sr. Vicc·Prcsidcntc, Senhor Luiz do Nascimento Monteiro,
com a presença dos senhores Conselheiros que assinam esta ata, reuniu-se
extraordinariamente, o Conselho de Supc:rvisilo do Centro Gráfico do Sena·
do Federal, convocado especialmente para apreciar os processos rcrerentes
!ts Tomadas de Preços n9s 7/79 e 8/79, respectivamente, pura u compra de
pupcl c cartões e para a administração contratada pura execução de: reformas
nos prédios do CEGRAF. Tendo sido indicado Relator de ambos os preces·
sos o Conselheiro Luciano de Fi~ueircdo Mesquita, proferiu C!l1c o seu voto,
favorável t1 :aprovaçJo dos citudos prm:cssos. Por unanimirlildC, o Conselho
uprovou os processos em pauta Nada mais havendo 11 trutur, foi enccrradu u
reuniiio, de que cu, José Puulino Neto, lavrei u presente: Alu, que vui ussinu·
du pelos Conselheiros presentes à rcuniilo.- Luiz do Nuclmento Monca:lro
- Luciano de FIGueiredo Mesquita - Sarah Abrohio.
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MESA

LI~IRANÇA

1979

DA ARINA I DA MAIORIA
Lide r

Jarbo1 Ponorinho

Vlc•·Lider••
Aloy1io Chov"

Jo11 Lins
luiz Viana (ARENA- BA)

Aderbol Juremo

lourival Bopti,ta (ARENA- SE)

Lomanto Junior

Moocyr Oollo
Murilo Badoro
Saldanha Derzi

Nilo Coelho (ARENA- PE)

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA
Go1tão Müller (ARENA- MT)

Lide r
Paulo Bronard

Dinarte Mariz (ARENA - AN)

Vlce•Lideret
Henrique SantiUo

Suplente• de Secretârloa

Humb.rto Lucena

Aluondre Colla (ARENA- MA)
Jorge Kolume (ARENA -

.

Benedito Canelai (ARENA -

'.·.[

Pouo1 Pc'lrto (ARENA -

Gabriel Hermes (ARENA- PA)

Morco1 Freire
Mouro Benevides
Ore1lt1 Quercio
Pedro Simon

AC)

MT)

SE)

Roberto Saturnino

'
COMISSOES

Diretor1 Antônio Carlos de Nogueira
Locol1 Arexo U- Terreo
Telefone11 223·6244 e 225·9505- Ramai• 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Cândida Hippertt
Local1 Ane~ea 11- Terreo
Telefone, 225·8505- Ramail301 e 313

I. Mende~ Canalt
2. JaH Un1
3. Eunice Michilfl
Vicente Vualo

•.

Auittente, Carlo1 Guilherme Fon..ca- Ramol676
Reuniõe11 Te~ol·feira•, 01 I0100 hara1
lacah Sala "Ciovi1 S.vilacqua"- Anno 11- Ramal 623

COMISSÀO OE CONSTITUIÇÀO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 mtmbral)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pr11idente1 Evelo1io Vieira
Vice·Prtlidtnttl leite Chovtl
Titulare·•
I. Pono1 POrto
2. Benedito Canelo•
3. Pedro Pedranion
4. Jo1e Lin1
I. Evela~io Vieira
2. leite Chav11
3. Jote Richa

Supltnln
ARENA
I, Jutahy Maoa:ha"
2. Affon1o Camaroo
3. Joõo Colman
MOB
I. Aoenor Maria
2. Amoral Pei11oto

Auistente1 Sónia Androdt Pei~eoto- Ramal 307
ReuniOe11 Ouartat•leirol, 01 I0100 hora1
Local1 Sola "Ruy Borbo1a"- Anua 11- Ramai1ó2l e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR)
(7 membro1)

MOB
I, Morca1 Freire
2. Humberto Lucena

I. Evandro Carreira
2. Aoenor Mario
3. Moura Btnevid11

COMISSÀO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 mtmbrol)

Prt~ldtntt1

Htnrlqut de La Racque
I•·Vice·Pre•ldenltl Alaysio Cha1111
2•·V.c .. Prtlidenttl Huoo Ramo•

Supltnt"
ARENA
I. lenolr Yorga1
I. Henrique dt la Rocqut
2. Joõo Calmon
2. Helvidio Nuntl
3. AlmirPinto
3. Jo11 Sarney
Milton Cabral
Aloy1io Chovei
S. Bernardino VIana
S. Aderbol Juremo
6, Arnon de Mello
6. Murilo Badaro
7. Moocyr OoUo
8. An'loral Furla•
9. Raimundo Parente
M08
I, Cunha Lima
I. Hugo Ramo1
2. Tancredo Nn11
2. Leite Chovei
3, Dirceu Cordo~o
3. Lozoro Borbozo
4. Nel~on Carneiro
S. Paulo Srouard
6, Franco Montara

COMPOSIÇÃO

Prt1idente1 Jn" Freire
Vice·Pretldenlel Lozaro Borbozo
Titulor11
I. Je'" Frtirt
2. Jo" Sornty
3, Panc11 Pórto
4, Saldanha Dtni
5, AffonKl Comargo
6, Murilo Badoro
7, Benedito Ferrtiro

•.

1. Htnriqut Santillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Ppcha

Aui1tente1 Ronaldo Pacheco dt Oliveira- Ramal306
Reuniõet1 Quinta1•feiro1, tu 1010CI ho rol
Local1 Sala "RuY Borbo1a"- An••o 11- Ramai1621 • 716
COMISSÀO OE ECONOMIA - (CE)
( 11 mambro1)
COMPOSIÇÀO

••

Aul~tente1 Maria Helena Bueno BrondOo- Ramal305
Reunl6e11 Quartat•leirat, ó1l0100 horo1
Local1 Sala "Ciovit Bevilacqua"- An111o 11- Ramol623

Supltnlll
ARENA
I, Jo" Guiomard
2. Tono Outro
3. Bendito Canelai
4. Moocyr DaUa

MDB

1, Itamar franco
• 2. lazaro Borboza
3. Adalberto S.na
4, Moura hnevid11

Tilulartl

COMPOSIÇAO

Pretidente1 Mend11 Canale
Vice·Pr11idente1 Agenor Maria

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 mtmbro1)

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

Titulartl

Prt~idenlll Itamar Franco
Vlct·Prtlidtntel Roberto Saturnino

Tilulare1
1, Arnon de Mella
2. Bernardino Viana
3. Jote lln1
Jeue Freire
S. Mihon Cobrai
6. Benedito Conelo1
7. lulz Cavalcante

•.

I. Roberto Saturnino
2. Ilama r Franco
3. Marco1 Freire
Pedro Simon

..

Suplenlll
ARENA
I. Htlvldio Nunet
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
Vicente Vuolo

•.

MOB
I. Jo11 Richo
2. Ore1111 Querelo
3. Tancrtdo Nev11
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Anilttnle! Daniel Reis dt Souza- Romal675
Reunióe11 Quortos·ftiros, cn 10!30 horas
local1 Solo "Ruy Barbo1o" - Anuo 11 - Romoi1 621 e 716

COMISSÃO OE EOUCAÇAO e CULTURA -ICEC)
(9 membro1)

MOB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3, Jai1on Barreto

1. Nel1on Carneiro
2. Marcos Freire

Aui1tente1 Daniel Rei1 de Souza - Ramal 67.5
Reuni6n1 Quinto1·feira1, 01 ll100 horas
locah Sala "Ciovi1 Bevilocquo" - Ane•o 11- Ramo1623

Pre1idtnlt1 JaCo Calmon
Vict·Prt1idenlt1 Jutahy Mogalhóes

João

Supltnltl

Colmon

COMPOSIÇÀO

1. Jo•• Lin1
2. Arnon dt MeUo
3. Jorge Kolumt

2. Tono Outra
3. Jutohy Mogalh6e1
4. Aloysio Cha"''
5. Adtrbol Juremo

COMISSÀO OE SAUOE - (CS)
{7 membrot)

Pre1idenfe1 Arn~n de Mello
Vice•Presidente1 Alberto Silvo

COMPOSIÇAO

41. Ptdro Ptdrouion

Titularei

Suplentu

6. Eunice Michile1

3. Franco Montara

l. Luiz Cavalcante
2. Milton Cobrai
3. Alberto Silva
~. Arnon de Mello

Ani1ltnfl1 Sónio Andrade Ptixoto- Ramal 307
Rtuniôt11 Quintos·ftiral, 01 I0100 horas
locah Sala "Clovis S.vilocqua" -Anexo U - Romal 623

1. Dirceu CardolO
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

MOB
1. Marcos Frtirt

I, Adolb.rto Seno

2. Evtlasio Vieira

2. Gilvan Rocha

COMISSAO OE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

ARE ~>~A
1. AflonlO Camorgo
2. Jo6o Colmon
3, Jutohy Mogalhâe1
MOB
I, Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

A11i1fente1 Ronoldo PochiKO de Oli'llira- Ramal 306
Reunibe11 Quarta1·feira1, Cn 11100 horas
Local; Ane•a "B"- Sola ao lado do Gob. do Sr. Senador
João BoKo - Ramal ~8~

COMPOSIÇAO
COMISSAO OE REOAÇÀO- (CR)
(.5 membro1)

Pre1idtnle; Cunha lima
Tancreda Neve•

Vi~e·Pre5idente;

Titulare•

1. Raimundo Parente
2. Arnan de Mello
3. Lomanto JUnlor
~. AHonso Comargo
.5. Vlcenll Vuola
6. Alberto Silva
7. Amoral Furlan
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Ma;alh6e•
10. Mende1 Canal•

Suplente1
ARENA
1. Saldanha O.rti
2. Henrique de La Rocque
3. Je1.. Freire
•• JoiO Somoy
.5. Milton Cabral
6. Joll Gulomard

Titularei

I. lenoir Vorga1
2. Helvtdio Nun11
3. Jene Freire
Moacyr Dalla
~. Henrique de Lo Rocqu1
6. Alor•io Chove1

Suplent11
ARENA
I. Jutohy Mogolhõu
2. Raimundo Porent1
3. Eunice Michile1
Sentdito Canelai

•.

Tit11lare1
I, lomonto Junior
2. Almir Pinto
3, Albtrto Silwa
~- Jo1e Guiomord
I. Gilvon Racho

2. Henrique Sontillo
3. Joi1on Barreto '

Suplente•
ARENA
1. Saldanha O.rzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Conelo1
MOB
1. Jo" Richa
2. Adalberto Sena

A11ittente1 Corlot Guilherme Fon•Ka- Ramal 676
Reuni011: Quintol·feirol, tu 10:30 horas
Locol1 Solo ''Ruy Borbo1a"- Ane•o 11 -Romoi1 621 e 716

COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL -(CSN)
{7 membrot)

Presidente1 Dirceu Cardo1o
Vice·Pre1idente1 Adalberto S.no

COMPOSIÇÀO

1. Tono Outro
2. Saldanha Oeni
3. Mendli Conote

Suplentet
ARENA
1. João Collnon
2. Murilo Bodoro
3. Jo .. Sorney
MOB
I, Hugo Romo1

Aui1tente1 Mario Therezo Mogalhó11 Mol1a - Ramal 13~
Reunióet. Quintot•leiral, 01 12100 hora1
Locoh Solo "Ciovit Bevilacqua"- Ane•o 11- Romal623

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE)
( 1.5 membrot)
COMPOSIÇÀO

Presidente, Jorge Kalume
Vlce·Presidente; Mauro Blnevid11
Titulor11
1. Jorg1 Kolume
2. Luir Cavalcante
3. Murilo Badaro
~. Benedito Ferreiro
I, Mauro Benevid11
2. Agenor Mario
Hugo Aomot

Titularei
I. Tono Outro
2. Bernardino Viono
3. (.oldonho Derri
4. Lo monto Junior
~. Mend11 Conale
6. Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
8. Lenair Vorga1
9. Jo1e Sorney

MOB
\. Cunha Limo
2. Joi1on Barreto

COMISSIIÓ OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSrC)
(7 membrot)

Suplent11
ARENA
I. Aloy1io Chovei

2. Pedro Pedrouion
3. Henrique de Lo Rocque
4. Jote Guiomard
~. lui1 Cavolcanlf'
6.

Suplente1
ARENA
1. Roimund~ Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo111 Guiamard

A"itlent11 Corlo1 Guilherme fonteca- Romol676
Reuni6et1 Quortot·feiras, Ot9J30 horo1
Locol1 Solo "Ruy Borbosa"- An .. o 11- Romoi1 ó21 e 716

Pr11idenle1 Tar1o Outro
1'·Vice•Prelidtntel Saldanha Oeni
2'·Vice·PrelidenteJ lomanto Junior

COMISSÀO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL -(CLS)
(9 membros)
COMPOSIÇAO
Presidente1 Helvidio Nun11
Vice•Pre1idtnte1 lenoir Vorga1

Pretidente, Gilvan Racho
Vice•Pretidente1 Henrique Santillo

COMPOSIÇÀO

I. Dirceu Co"rdolO
2. Adalberto Seno

MDB
1. Cunha Limo
1. Paulo Brauard
2. Tancredo N1V11
2. Marcos Freire
3. Roberto Satumina
3. Lararo Barbara
~. Amoral Peixoto
~. Joil Richo
.5, Pedra Simon
6, Mauro Blnevid11
7. TtotOnlo Vilela
Anl1tente1 Carlos Guilherme fon•eco - Ramal 67ó
Rtunió111 Quinlol·feiras, o• 9J30 horas
Locah Sala "Ciovi1 Bevilocquo" - Ane~eo 11 - Ramal 623

•.

••

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

ARENA

1.

MOB
I. Marco• Freire
2. Mouro Benevidel
3. Leite Chovei

A11i1tenlel Cóndido Hipperlt - Romoil 301·313
Reuni6e11 QuartOI•feirol, 01 11100 hora1
Locol1 Solo "Ruy Borbo1a"- An.. o 11- Ramoit 621 e 716

COMPOSIÇAO

Titulares

1. Paulo Bronard
2. Nelion Carneiro
3. Itamar Franco
Jo1e Richo
S. Amoral Peixoto
6. Toncredo Nevet

COMPOSIÇAO

P11tidente1 Evondro Carteiro
Vice•Pretidente, Humberto Lucena
Titulor11
1,
2.
3.
4,

Suplent11
ARENA
,Raimundo Parente
I. Aflonto Comorgo
2. Pedro Pedrouian
Henrique de lo Rocque
Bernardino Viana
3. Aderbal Juremo
Alberto Silvo

lliARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçiio 11)

.UJX Q11lnlu·fdru

MDB

Aui•tente; Sonia Andrade Pei11oto- Ramal 307
Rtounioe\; Ouinta1·feiro1, a1 9r30 hora~
tocai: Sala "Ruy Barbosa"- AneJO:O 11- Ramoii 621

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EOE INQUERITO

Suplente\

Titulare~

I. Or~~t~\lesOu~~t~rcia
2. Evelaiio Vi~~t~ira

I. Evandro Carreira
2 Humberto Lucena
LoJaro Barbozo

ARENA
1. Benedito Ferreiro
2. Vicente"Vuolo
3. Pedro Pedrouian
4. Alfon~o Comargo
IIli

1. Pouo1 Porto
2. lamento Junior
3. Alberto Silva

716

MDB
COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membra1)

1 Evondro Carreiro
2. Lozoro Borbota
3. Ore11e1 Quercia

1. leite Chovei
2. Agenor Maria

COMPOSICÀO
Auii!MIIIll: RonolrJo Pacheco de Oliveira- Romo1306
Rounioes: Terços•leirali, os JO,QOhorali
Local: Solo "Ruy Barboio"- Ane110 11- Ramoi1 621 e 716

Preirdenler Benedila Ferrllllira
Vice·Preiidenter Vicente Vuolo

S:::RVIÇO DE CO!IISSÕES

0

CominoOi TempororiOi
Ch~rlor

Ruth d~~t~ Souza Cattro
LocaL Anua 11 - Terr~~t~o
Telefone: 225·8505- Ramal 303
1) Comiuàeli Temporario1 para Proietal do Congreno No·
cranol
2) Cominoei Tempororio1 para Aprecioçào de Veto1
3) Cominõe~ E~pecioii e delnquerito, e
41 Comiuõo Mi1to do Praieto d~~t~ lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimenta Comum).
Allirilllllntei de Comiuae11 Horoldo Pereira Fernondn - i<,,,
... ai 674; Alf~~t~u de Oliveira- Ramai67AI Cleidllll Maria B. F.
CruJ- Ramal .5981 Mauro lopOi de Sa- Ramol3101leila
leivas Ferro Coito - Ramal 31 A.

1:11.'1M!oNTES

HOI\T,RIO DAS REUNIÕES DAS CO!USSÕES PtiC-IANENTES DO SENADO FEDER!IL

I!O!l.\S

TERÇII

09:30

ASSISTENT8

c.T.

RUY DI•RnOSII
R.lJTiais-621 c 7l6

RONIILDO

C.JI.R.

CLOVIS Bi:VIL~CQUA
Rilmal - 623

GUILHERI'IE

10:00

HOR!IS

SIILIIS

QUA~TA

SAL AS

GUILHERME

c.c.J.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

MARIA

ROY DARBOSA

SO~III

HELE~A

Ramais-621 e "116

10:30

RUY BARBOSA
Rarnais-621 e 7l6

DA~IEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

C~NDIDO

C.M,E.

ANEXO
'B"
Ramal - 484

RONALOO

C.E.

ll:OO

C.!'.
C.S.P.C.

St\Lo\S
CV~VIS OCVIL,~CQU1\

Ramal - 623
RUY Il<\RDOSA
Rru:Jais-62~

ASSISTENTE

c.s.N.

C.A.

QUINTII

ASS I STE!!TE
GUILHERME

09:30

RUY BARBOSA
Ramai.s-621 c 7l6

lO :00

IIORIIS

SONIA
c 716

C.E.C

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

SONIA

c.o.r.

RUY Bf,RDOSA
Ramais-621 e 7l6

RONhLDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSII
Ramais-621 e 7l6

GUILIIER!·IE

ll :00

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

12:0~

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

10:00

DA~IEL

IIARIA
THEREZA

n:d. Ketir:~r-lhe wl ottrihuiçi1o, que ~ con~titucional (Con!ltituiçi'Hl
h.:deral, urt. (,Y), signilicamantcr o arbítrio, de que dispunh;.1 o Po·
der Exel:utivo, do qual abriumi10 com a cxtin..;ruJ da lcgislaçiw ex·
cepcional, quando er:1 o 'enhor ubsoluto dos direitos c das garantia' individuuis.
A presente t:mcnda nlio ofcndt: o disposto no art. J9 da Emenda Constitucional n9 11. porque não se truta de apreciar o ato em a·
nado do Presidt:ntc da Rcpúhlicu, mus trio-somente de regular-lhe
os efeitos.
A cmcnd:1 nüo discuta: :1 va1id:1dc juridicu d:1s medidas aplicada,, mas reivindica. quando na plenitude democrr1tica passa" vi}!er
o direito imrosterJ!llvcl do punido dt: participar da lixaçllo do seu
débito c d:1 meo;ma forma i.lCompan1wr a avaliação dos bens entregues i1 entidade credora para cobertura da sua divida, Esta não
deve ser determinada pelo arbítrio de uma única parte: o Poder
Público. O :tto cxcepcinnal continua na plenitude das suas conse·
qllêncius. Ele é intocúvcl. Justamente porque assim é, na Justiça
com o contmditório facult:1do t1s partes, as dúvidas seriam dirimi·
das com a presença da defesa que a Constituiçüo faculta. Este cri·
tério elide controvt:rsius, colocando o Estado acima de conccituações aleivosas.
Ellforcci-me por ser claro, com o propósito de cooperar para o
nperfeiçoamento do projeto,
Os :~plausos ao Chefe da Nnçào decorrem dn firmeza de suas
:u;õcs, do cumprimento de suas promessas, da conlinnça que inspi·
m. O projeto de anistia o credencia como pacificador dn família
brasileim. Demo-nos :1s mãos, todos os brasileiros, e caminhemos
juntos para o bem e o progresso de nossa Pátria, sem ódios, sem
prcvencões, sem ressentimentos.
Ao terminar, nào posso deixar de fa:r.cr um:J mencào especi:11 a
essa jovem rcve];Jçrlo de político e de jurista. que é o Ministra Petrónio Portcllu, espírito cri:1dor c culto, que não tem poupado sa·
crificios para ajudur o Presidente da República a levar avante e
com scgur;mç<l a meritória tarefu de redemocratizar o Pais. (Muito
bem!)
Assina o Senador Henrique de Lu Rocque de Almeida,
S, Ex• !'lolicita i1 Mesa que :1nexe ao seu pronunciamento todas as suas
emend:1s, <tcompanhadas das respectivas justificativus.

EMENDA N•
O Art. 2" da lei passará a ter a seguinte redução:
Art. 2Y Os servidores civis e militares, demitidos, postos cm
disponibilidade, aposentados, transferidos pura a reserva ou reformados, que desejarem retornar ou reverter ao serviço ativo, deverão m:mimnnifel>tar, por escrito, sua intencào, no prazc de 120
dins, conUidos d:1 duta d:~ vigência da presente lei.

~ I~' No caso do inciso I, deste urtigo, com " manifestnçào
do intercssndl'l, o Ministro, uo qual estuvu subordinada ou vinculadi.! a i.ltivid:~dc do servidor. informará ao Ministro da Justiça sobre
u cxistênciu de vuga idênticu ou equivalente ao carso anteriormcnte
ocup>~dll pelo interessado.

.Ju"ilificucüo
No :trL 21• ê que me purece haver urna objeçf1o sobre a qual de·
vemos meditar. O projeto condiciona o retorno ou revcrsr1o dll o;er·
\'idur puniU11 pur ahl n.:volucitmúrio ii requerimento do interessado, requerim~.:nto que nc:~rú sujeito ii dccisrlo da autorid:~de compe!Cil\1!, que julparú de :u:urdo com o interesse d;1 :~dministr:~çi'lo, caso
c·o;io;t:t \'ilJ.!il para <lquclc rettlrnn ou revt:rsi\o.
,\ lJUCsti'ttl ntu1 me parece difidl de ser St.lluciunud;.L Rc:llmentc, ntltl vejo t.\ltllll o' ~crvidnres, de mudu geml, devem rt>qut•rt•r <t
'lli.l \'llhi.l c ~uhmcter-se a um:1 decisão. Pensu que a rcdaçàu du art.
~".para li~o.';lr dentro do C!<!píritn glnhalllo pwjeto. t.:ujtl sentido i.: de
anistiar .• 1pap:1r, c~llUcccr o ptts'ildo, ptldcria ser rnodificad;.!,l.:tllll o
11hjetivo de dar :1 lei a contipuruçào que a Jnutrin:~ empresta <lt.l instituiu di! :mistia. A anistia jú ap;l~ll\1 o t:rimc ou a falta. O scrvidllr
e. . t:t reptlS\11 11:1 . . itu:u.,•àtl <lnterinr il puniç:hl.
t\ c\prcsstto rt•qut'rt'f, utilit;tJ:i no tt.:\\ll do prtl,it.:tu, C\tr;t\'!IS>l

n prtlp(,,itn da mcdiUa. Melhor seri;t dar ao !'lervidor o dirctu ou :t
l":l~o.'uldadc de 11111/li{t.•.l'tllr a .\IIII intenriio. por t'scrito, de retnrn;tr ou
fi!\Wier :10 o;erviçu.
Eis por que, com o mc:lhor propú~ito de colahorar. prnponhn
a reJaçi'ul acima par:1 o art. 21• c seu ]•.>, do projeto.

*

DIE:-illA :-;"
t\CTC~Cl'lllil

o radgrafo s~ ;w art. 3~ da Lei, com a seguinte re-

da~;i"tn,

. ' ' ' ' . ' ' . ' ... ' ' ' ' . ' ' ' . ' ' ' .....
*5" J'.'Nos...Ci!Sos' ' . 'em' ' ''que' ' o' ' Presidente
da República, com
t\rt.

ha.~e

nu Ato 1nstitucional n~ 5 c no Ato Complementar n<~ 42, aplicou a
pc~~oas fisic;ts c juridit.:as sum;ões económicas, sob o fundamento
de rc!'l~arcimcntu d:t Fazenda i\:acional c Instituições Financeiras
da Unifw. ni'to cst:mdo ainda :tpurado o crédito ou o dano. nem
aliem1dns os bens, a li4uid;tçào dos haveres far-sc·:'t perante o Poder J udiciúrio cm processo ordinúrio, com citação de todos os que
sofreram renas c medidas revolucionárias.

Juslificacào
A presente emenda m<~nti:m a t:ficácia jurídica das medidas e
pen;.1s revo1ucionúrias impostas pelo Presidente da República às
pessoas fisic<J'> c jurídicas, que sofrcram sanções com fundamento
nn art. X'" do t\to lnstitucion:1l n~' 5 c artigos l~'c 211 do Ato Complementar n"' 42. Mas, não estando ainda alienados os bens, a liquid:u;i'lll dn' haveres far-se-ú perante o Poder Judiciário. Esta solução
cstú absolutamente conforme com o processo dc redemocratit.aç(lo
4uc vis:! impl;mt:lr o Estado de Direito no P:lis.
t\s contendas dcv~:m passar a ser resolvidas pclo Poder Judiciúrin, lJUC ê um dos Poderes t:m que se manifesta il soberania nacinnõ~l. Retirar-lhe t:tl atribuiçriO, qut: i: constitucional (Constituiç;'m FcUcml. art. 6~'), signific;~ manter o urbitrio, de que dispunha
n Poder Executivo, dll qual abriu mão com u extinçüo da icgisl:~çào
excepcional, quando ero.1 o senhor :1bsoluto dos direitos c das f!il·
r:mtii.ts individu:1is.
A presente emend;1 nào ofende o disposto no art. J 9 da Emend;t Constitut.:innal n"' 11. porque nrw se tr:1t:1 de apreciar o ato emanudo do Presidente da Repúblic;.1, mus tão-somente de regulur-lhe
os efeito~ .
.., emenda ni'to discute a v;~lidade jurídica das medidas aplicaJus. m;.1s reivindica, quando na plenitude democrática passa a viger
o direito impostergávci do punido de participar da fixaçi\o do seu
dêhitu c da mesmi.l forrna acompanhar a ;.Jvaliaçào dos bens entre·
gues â entidade credora para cobcrtura da sua dívida. E!'lta nrtll
deve: ser Jctcrmin:~da pelo arbítrio de uma única parte: o Poder
llúblico. O uhl excepcional continua na plenitude das suas conseqUi:ncias. Ele i: intocável, Justamente porque assim é, lli.l Justiç<~
com u cuntr:tditúrio faculwdo às partes. as dúvidas seriam diTimiUas com ;1 prc.,enç;l d:1 defe,a que :1 Constituiçüo faculta, Este cri·
têriu elide contruversias, cnlocando o Est:Jdo acima dt: conceituaçllcs uleiVllSas.

EMENDA N'
;\Item a redaçrto do urt.

3~',

seus parúgrílfos, e art.

4~'.

.J ustlficucào
Em decorrência da :~ltcmção Jo urt. 2'-' c seu* 1~' tornar-se neccssúrio f:~1er modific:u;Ut:s de rcdacào nos ;trtigos subseqllêntes,
p;ml m:mtcr <I harmoni:1 do conjunto.
Ant~.:s de :lprescntilr as ;dtemçiles, pedimos licençi.l pan1 tecer
aJgUillil\ uh~crv:IÇÔCS Sllbrc O -l\' dn ;1r1. J1' do rwjctll.
:\ lín:llidadc dessa Jisposi~;i\o é, sem dUvid:1, i.l preserv'tçi\o do
hnm tmme d:~ administnlçrln, que ni'10 pode tolemr crn seu seio O!~
punidn'i rnr atos de ~tlrrupÇÜll nu de mulversaçào dm dinheiru!'l
rilt'llicu~. i: rreci.\ll enfrcnli.lr n tem:~ scrn temores ~olU receios de pa·
rc..:cr \nlidúrin!'l cnm llu:dqucr a tu de corrupção. i:: preciso, cnntud\1, "11\';lgU,lr\l;lr tl rltnidtl de \111\il pet\tl infamante ~Cm ~lliC lhe ti•
ve . . ~e ~ido a'~cgur:~dn sequer ~' direito de defesa.
.·\ va~a imruta~;'lll de imrr~1bidaJc . .;~;m rrnv:t ê extremamente
rerigtl\:1, A mah:dicên~i:1 ni'w ~c r~Hlc ar\'nrar cm acusaçt10 e, muitn
mt.:tltl\, cm ~·mnknaçiltl.
L .. ~.: 11 ~crmlnr ftli aho;llll·idn, na Ju,tiça, d.t irnrut:lçàt~'! E 'e n
't.:r\'idnr nem .;cq11cr ftli prtl..:c .... :tdtl.illdit.:ialmcntc'~ Ctl!lHl :1 autmi-

*
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Sl'\lu-fdru .l

dadc :1dministrativa, lJUC teve t:1nh1 tempo paru lcvm o suspeito, ou
indiciado, nu culpado, it harm dos trihumtis, para o devido processo lcg:ll. c niü1 n fel.• pude, :tgora, diler que o servidor foi punido
por improhidadc'! Parece-nos que faleceU autoridade administruti""· ncst:1 f:1sc, competência para emitir julgamento, ohlivio para se
tornar fator de suspeitas ou juizos arhilrúrios sobre :1 honra de pessoas lJUI.: ni"w se d~.:fenderam.
Quanto ü :u.:us:u;i"1o de.: improhidmlc.: cst:unos de.: pleno acordo
lJU:tnto i1 cxclusi"to dos condc•mu/m, por crimes contra a administr:u;i"to, dos hcncfidos da <tnistia.
Quanto ;~os absolvidos c aos que ncm sequer for:tm submetidos a julgamento pelo poder compct~nte, até hoje a anistia há de
abmngê-los, ncccssariamente.
Si"Hl decorridos mais dc quinze ;:mos da Revoluçào. Todos os
proccssns oriundos de inquéritos policiais militares, destinados a
apurm atos dt: suposta corruçiio ttdministrativa, perderam a suarali"lo de ser, Se não estão cobertos pcla prcscriçiio são processos contaminados de uma carta politica incgúvcl dentro do contexto de sua
feitura. Os processos visav:.tm atingir autoridadl!s depostas. 1: mui. to difícil. scni"1o impossível, colher prov;:ts de culpabilidade ou de
inocênciu por filll1S ocorridos antes de março de 1964, A justiça
perde seu tcmro c sua gravidade na pesquisa de ocorréncias tiio
long.inqu:Js c distantt:s, quando os vestígios da pretensa infraçào já
dcsaparcct:ram. Devem ser poucos os rcmuncsccntcs dt:sscs inquéri·
tos, comissfto cxtntvag.antc dentro do estudo de direita dcmocráti·
N>~da justilic:1 :1 ct~:rnizaçl1o de puniçõt:s c processos contra os
lJUC fomm cnvnlvidos, na onda de um movimt:nto revolucionário,
cm suspeitas c >~cus:H;lJcs de imrrobidadc nu gestão dt: cntidadcs
JlUhlicas.
Eis :1s emendas rcd;~cionnis aos arts. 31IIC 4'i' do projeto, que
ntls parecem cnquadr;~r-sc dentro do seu espírito c dt: seus fins de
pacificaçfw:

Art. J'.' O retorno ou a rcvcrs~o <lO serviço ;~tivo somente se
darú par:~ tl rnl!smo c:~rg.o ou cmprt:gn, posto ou graduação que o
servidor, civil ou militar, ocup;JV:.I na data de seu afastamento, se
existir :t vHg:l correspondente.
§ I'·' O proccss;~mento do retorno ou reversão do servidor ao
serviço ativo será rcg.ulamc.:ntado de acordo com o Decrt:to a que sc
refere o ;trt. 71' desta Lei,
11• O Hto dt: retorno ou de reversão deverá ser baixado em
:Jté 1Hll dias a contar do pronunciamento do interessado.
)I• No cuso de rt:torno ou de reversão do servidor ao serviço
ativo, n servidor civil será incluído t:m quadro suplementar c: o milit:~r de acordo com o que cstabt:lccer o Decreto a que se refere o
:~rt, 711 desta Lei.
411 A presente lt:i nlto nbrungc os condenados por improbi·
dadc. reconhecida ~:m sentença condenatória proferida relo poder
judiciário.
Art. 41' Os servidores que, no prazllllixado no art. 2'i', não se
nHmifcstarcm sobrt: o retorno ou a reversão à atividade serão considcr:Jdos :tpos~:ntados, transferidos para a reserva ou reformados,
conwndo-sc n tempo de afastamento do serviço ativo para efeito de
cúlcultJ de proventos da inatividude ou da pensão.
As :JitcraçlJcs or11 sugeridas harmonizam o texto c lhe dão unidadt: cnm :1 emenda do art. 2~' No que Hlngc uo ~ 4'i' do art. )'i', é ele
idêntico illl 2'i' do urt. 111 Se o Poder Judiciário condenou,wlitur
tflllll'.l"tio, o servidor niio é ht:ncliciário da lei. Mus se isso nUo ocorreu. niul parcct: justo que cssn competência seja transferidi:i l1 uutorid:tdc administrativu.
bforcci-rnt: por ser d:.tro, com o propósito de cooperar pam o
apcrfciçnamcnttl do projeto.

*
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O Sr. llchrtllu :\'ulll'' (ARENA-PI)- Pt:rmitc V. Ex• um :lpilrte'.l
O SI!.

AI.EXA~Ill!E

COSTA (ARENA-MAl- Concedo o aparte

,tu nohrc Scrwdnr llclvidio Nunt:s,
O Sr, lh•hr•lin ~um·' (ARENA-PI)- Senador Alt:xandrt: Costa, somente rw~ta altura dtl pmnunciamcnto, cxutamcntc quundu conclui n!t:itura
dolii,curo;nL'IaboraJu pelo Senador llcnriquc dt: Lu Rocquc, i: que ousei so·
li.:itar ti aparle a V. E"(• i: que desejava cnnhcct:r o texto, us rat.úesjur\dicas
que levaram. que in,piwramn Senador Jlcnriquc de La Rocquc ii csr.:r~:ver as
pala~ra' t;in cloql\l.:nte' qw.: \', Ex•, L'tllll muiw propriedade, ll.'u pmil o 1..'11·

c:~nt:uncnto

geral

dc~tc

Pli.:núrio. St:nador Alexandre.: Costa, tenho uma anti-

!!" c profunda admiraçiJtl relo Senador llenrique La Rocquc: c, deixando de

p;trtc :ts Ctlltll.::tçl'lcs de n:~turc1.a jurídica por ele feitas, recolho no documento
quc V, E.v iiCillm de ler t: nmrc:~ constante, indclévc\, do Sen:tdor Henrique de
La RoClJUc que i: o seu desejo, o propósito de scmpre servir. Tenho u imprcssilo dc ljUc o St:n:Jdnr llcnriquc dc La Rocqut: nasceu para servir, pois que
ini!,!Uitlúvel tl cmpt:nhu com quc prtli.'Ur:l ajudm, com que procura servir aos
seus !<!Cillt:lhantcs. N~.:stc instante, por const:guintc, desejo formular c desejo
extcrnar mais do que um sentimento pessoal. como que uma prece para que
o Semtdor HcnrÍlJUe de La Rocquc retorne urgentemente: ao nosso meio c ao
nosstJ convívio, pam continuar u servir os seus semelhantes, rara continuar a
servir its instituições, porque tcnho n impressão de que o Senador Henrique
de Lt Rocquc niio s11be fazer outra coisa senão servir.
O SR, AI.F.XA!':IJRE COST,\ (ARENA-MAl- Em nome do Sena·

dor Henrique de La Rocquc, Senador Helvidio Nunes, agradeço o aparte de
V. E.\ 1 , que~ carinhoso, que é afctuoso, V, Ex•quc com ele priva, há muitos
;tntJS, interpretando ;ts leis que cht:gam ilO Senado da República.
O Sr.

:'\l'1~11n

Curnl'irn (MDB-RJ)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR.,\ I.EXA~IlRE COSTA (ARENA-MA)- Com muito prazer.
O Sr. i'lcbun Carneiro (MDB-RJ)- Sr. Senador t\le.-.;andrc Cost01, f011.

V. E.-.;• urn g.ntndc serviço ao Senado cU N:tçrto, incorpor:.tndo aos Amtis a

p:d:tvm do nosso querido cump:tnheiro c ilustre Presidente da Comis!lrlll de
Constituiçrm c Justiç:t, o nobre Senador Henrique de La Rocque, Est:lnws
wdos convcndd(JS de que S. E.\• aqui cstarú presente quando formos vot:lr
as cmcnd:ts <~g.ora oferecidas. Su:1 presença, su:t intclig.i:nci:t, o seu col':tt;illl,
srHl JndispcnsÚVCÍS 11Ul11tl Vlllilt;rto desSU natUrC/.:t, COl que lodos no!l ~·o\t:.tmus
p:~ra :~quc\cs liUC snfrcm uu sofreram :IS ;~grur;:ts do cxi\io ou d:1 prislw. A
~cnsibilid:td~.: do nobre Scn:tdor Henrique de La Roc4uc i:, ainda unw vc1,
t.icnwnstrad;J :ttravl:s da., emendas que, por intermédio dt: V. E.\~. chegam a
cst;t Casa. E. quero cnvim di14lli unw prece :10 Senhor para que muito ~..:cdo
11th tr:~ga de volt;t aquele comp:~nhciro ilustrr.: c dedicado, c, ~ubrctudo. hnn·
Juso.
O Sr. r•;mln Hru,,:ml (l\1 DB-RS)- Permite V, Ex• um aparte?

O SR, ,\ I.EXA~IJRE COSTA (ARENA-MA)- Agradeço o aparte

de V. Ex•. nobre Scn:tdnr Nelson Carneiro, c estou certo de que o nobre Senador Henrique de L:t Rocquc cstarú muito cm breve t:ntrc nós, para discutir
as suas própria~ emendas, junto li Comissl10 de Constituiçfto c Justiça, que
h01vcr;, de emitir parccl!r.
Conecdn aparte :10 nohrc Líder P:~ulo Brossard.
O Sr. J•nuln Rrn'is:trd (M DB- RS)- Nobre St:nador Alexandre: Cos·
cu niin precis:tv:t npmtcá-lo: por mim, já o fez o nobre Senador Mauro Bc·
ncvidt:s, a meu pedido, porque cu senti que não estaria aqui à hora cm que:
V,E.,• ucupotria <I 1rihuno1. Móis, mesmo na .:tusêncüt, c:u não queria fic11r ausente dcst:t m:mifcstaçrJo cm rch1çrto :.to nosso t:mincntc colega, Senador peJo
Maranhi"1o, colega seu na representm;ào do grande Estudo do Norte. Mas,
:tr.:eitci o aparte que V, Ex• nie ofereceu, exutamentc paru dizer isto, que aqui
I.'Stou ritra agradecer a intervenção do nobre: Senador Mauro Bcnevides, que
por mim f:ilou, c par:~ dizer o que todos disseram uqui, porque creio que h!t
umil unidndc. Se é que existe unanimidade nesta Casa, é esta que acaba de se
vcrilic:tr cm rd:u;rto i1 personalidade do nosso colega que, agora momentan~:;,mcnlc, do nosso mt:io cstítafastndo c que cm breve, aqui, para regozijo c:
giludio de tndus nós, entre nôs se encontrará. Nc:sta Casa de contrastes n:ttur:ds c de naturais divcrgêncitts, existem algumas un;mimidudcs: o nobre Senador llenriltuc de L:t RllClJUC constitui un1<1 delas. Crcio que niin precisaria
di1cr mais n;tda para dizt:r tudo quanto de é, tudo quanto ele vale, tudo
lJUanto ele pode t: tudo quunto ele represt:ntu aqui, como um digno ref1resentantc do grande Estildo dtl Maranhão,
1:1.

O SR,

AI.EXA~IJRE

Líder, o aparte
l.a Rncquc.

liUC

COSTA (ARENA- MA)- Agradeço, nobre
V, E:;;• d{t :HJ discurso do cmincntl! Scnudor Henrique de

O Sr, ,Ju,l' J.in, (t\RENA -CE)- V.Ex• concede-me um apartt:'!
O SI!,

AI.EXA~IJIH:

COSTI (ARENA- MA)- Concedo o aparte

ao nnhrc Senador Jnsi: Lins.
O Sr, .ln'll; I.Jn, (ARENt\- CE)- Nobre Senador Alc:oo:.andrt: Costa,
dur;mtl! '" puucn~ ml!o,c" cm que cstt'U :tlJUi, 1Hl Scn;~do, iiprcndi, litcilntcntt:, a
admirar a ri!!uril de llcnriquc de L:t Rucquc, um dos homens mais intcrcs·
s:mtco, tlllc Ul]Ui cnnhcci. E se S.Ex• tem sido aUmirúvel na sua prcscnç:~, ele
'c tomt, hnjc.:, m:~i' ndmirflvcl1w .'i\t;t ausência, utmvé.'i do d( ...,clmn lido, "I·W·

UI;\ lHO I> O c·o~r.H ESSO :"',\('I()~,\ I.~ SL·t;im 11 f
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ra, por V.Ex•. Além du contrihuicilo que esse pronunciamento tral à unálisc
J•rojctu da 1\nistia, cuja lcitur:c ~1comp:mhci com interesse, a sua breve au·
~ênciu ~crviu rara nwstrar o grande número de :~dmiradorcs que ele h:m c o
rotendal de •unit.:u.Je que o Senado dedica a esse grande brasileiro. Trago,
cm nome d;c Lidcr:mça do Governo, nossas congrutulaçõcs pela contri·
huic;im rc~snal Jo Sen:~dor Henrique de La Rocque c os votos de que S.Ex•
prontuntcnte ~c rc .. tahclcc;a c voltc ;w nosso convívio. Muito ohrig;1do a
do

v.

b.•

O SR. ,\I.I·::U:-<IlRE COSTA (ARENA -

v.

MA)- Muito grato a

EK·

Ao concluir, devo dizer que cumpri a minha missilo, Claro que desejaria
brilhantismo, com o talento que, se presente aqui, Henrique de
l.u Rm:que o faria, mas tcnho certeza de que me esforcei, como velho amigo
c admimdor de muitos e muitos unos nu vida pública, para que sua palavru
sobre rrnjeto de lei da mais alta importoincia para a Nação brasileira cons·
l<ls"oe dos Anais da m01is ulttt Casa Legishttivtt do País.
Muito ohrig.Hdo. (Muito bem! P<~lmas.)
f<~t.ê·lo com o

O SR. I'Rt:sum-.n: (Luiz Viana)- A Presidência comunica que an·
tecipou, para às IH horas c 30 minutos de hoje, a sessão conjunta anterior·
mente convocudo1 pmu ~s I') horus.
O SR. I'R F.SIIlf.:-ITF. (Luit. Vi;ma) -Sobre a mesa, requerimento que
!\erá lidtl relu Sr. JY.Sccrt:tário.

F: lido o .~t·~uintt•
Rt:QI!t:RIMF.:-<TO :-<• 24R, DE 1979

Requeiro, 0:1 furnm regimenl<ll, o desarquivumento do Projc:to de Lei
tUt:l ;trtístiCII ropuh1r oltr;IVÍ:S dus bandas de música, e dá outras providén·
cias".
Sul<~ d01s Sessões, 2 de ugosto de 1'179.- Adalberto Sena.
O SR. PRESIIlt::-.n: (Luiz Viana)- O requerimento lido será publi·
co1du c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
COMI'ARfC/iM MAIS OS SRS. SfNADORES:

procc:;sn rmr rnr:io cJ,: írtiviclilclr de cntidJdu~ c::·~·d::diulcJJ:. c com
érpoio em imtrum::ntl·S da c:rrdtN t·sprc;<JI, ohjetivl:lndo clcvur CJ
cn~~cimenteo cccnún1r...rJ c sor:i:d Jr. n•!']iÜe:: deprimid:-s, corno o
Nordc~te. e soU cm to nsjJCCIIJ íom!J(•fll o Nont:: c o Centro·Oc:.tc,
ro mesmo :~1rr;.1•) r:rn r.uc ccnwL•dr C:!'!i'n1ulo~ p:ira ;J cxrn.:ç-f,'u r:c
prO!JrtJm.:::; qu~ bu~r..um olc;m~;:r o~ p:.~~~ m:ti5 c:::pr(!~~ivor. UJ
econorni;~ ''"·~i1cir:r,
Os c:~forçm que ~c

desencrrJc:iMn ncs~e seilt;clo !,:-;o rlcrivadJs
de açJo, que cornprr:e:nrlcm c: ir.~~ n-:.brs Ll' nil·
tureza divcro;.:l, o con~;dr;rar u .. nc'vú·. cc.onórnico, sochl e p,:~ll'tku:
I- nível C,;.;(),1ÔnHl:CJ - ar:elt-rúr, em h:rrnos qu;-r,tit;,ti~·os, o
cre~cirnenio d.::!S rcaiürs llli1is dcprimic!Js (em pürtiçllbr, o Nordeste), obj~tiwucdo diminuir e;:; disp:.:riUa~ks intcr·renion:lis de: ·dcserr·
volvimento;
11 -nível sor.i1/ -· rerfL17.ir o grnu de pobr.:.•z:~ r: promover are·
CistribuiçJo de re:nci;J, a:.:;im como ;r mel11oriil úc il!-j ..·.ctos ligndos
à qu:tlidiJdl: do dcscnvctvimr.nto - h.:tbit~rÇiio, !i~fiLtít.rmto básico,
Sc1nCilmt•rno ~~~rnl c OH!iO arnbie11tc- considcri1nclo·~·.· Qtlt.' p!'ObiP·
mas de tal Oídcm c:stiiu a~sociarJm: à falta de sincroni;:.üção no:;
rítn1os int!;r-rcqir.;nai!. rito ~rc~:i:m:nio econôrnico;
III- nr'vcl politico-~ dc~:C!ntralilar a:; deciséir:; no Qun rc5p~~i·
ta à promi•Ç~o do dcscnvolv;rnt:nto, seja no pbn" instilucio;"J;-,1
ria~ ~~~lu:ntc~. linh;l~

(Estnclt>~.
Nc~tc

r.1ur,;rip;os), sr.ia no comunitário.
sentido, a atuc1Çiio tJo Mini:;tério do Interior

lr<l.

o SR. I'RF.SIIlt::-.n: (Luiz Viana)- Está finda a Hora do E•pedien·

obj~tivos e

diretrizcs nocion:.cis dt: po:ldca rcg::'lr1al (:x.prr.:-

sam as preocupações e as prioridz.des confcrid.::s :,>alo Governo Fc·

deral a administração do desenvolvimento er., bJ~JS .-~yion:.li$, Ess~
orientação coloca em evidência o prE:ssupcsto de que a pcbn:za
eXistente em diferentes áreas do território nacionJI pode ser reduzida ou eliminada na medida em que se promova o apr•:l\léité;mt:nto
integral das potencialidades regionais. Ne:i::a pcr~pt:c:iva situJm·.\e

a manutenção do equilibrio do sister.1a nacional e o for.olecimcn·
des~n.,olvidos

ou ainda

daqueles que, embora potencialmente b<:m dotados, niio foram
explorados de forma ad;,quada ate o momento.

ORDEM DO DIA
lfrm 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 218, de 1979,
do Senador Lnuriv:tl Baptista. solicitando a transcrição, nos ,\nais
do Sem1do Fcder;1l, dn pronunciamento feito pelo Ministro de Est:.ldu do Interior, Coronel Mário David Andrcuzza, na Escola Su·
rcrinr de Guerr;l, no diu 7 de junho de l'l79.
Em vowçilll o requerimento.
Os Srs. Sen;1dmc~ que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
\ii,)

t\prm·adn.
Serre fcitil il tr;ms\!riçrlo.
E a .l'f',l!llilflf' a uwtfria ruja lranJcri('ào é .wlicitatla.
PrnnunciíliTIM1\11l!l1 r.1ini~tro ti(l

Assim sendo, os objetivos nacionais da politica regic.1al devem
orientar-sano sentido de:

I - Promover a integração nacional polo aproveitarr.cn:o das
potencialidades regionais, pela inU:!1raç5o viária entre' ns regiões
Norte, Nordeste e Ccntro·Ocste, pela dinamização da ccortomia
de áreas deprimidas e pei.J intcnsific.:~çãa do intercàmbio intcr·rc·
gional, particularm~nte quanto aos aspectos comerciais e culturüis.

li - Reduzir as disparidades inter-regionais de dcscnvolvimcn·
to, bl!scando·se, para isso, a ampliJçJo do merr.r.do interno dJs rc·
giões menos dcscnvolvidLJs, a dcsccntralizaç5o indu~triill, a ::,dequJ·
ção das politicas econàmicas, especialmente as de natureza agri·
cola e agrária, fiscal, crediticia c do comércio eXterior às necessi-

dades regionais. assim como a politica de desenvolvimento tccno·
inôr.lior,

M(.ri•.• OJ\'iri l1n:··~~;,u,1, p;~r,; to~ L:itil~.ji:Orio\
f!(l

circuns·

~io::~l).

to dos sistemas regionais fracamente·

tc.

SUi10Jrior

cst~

,. do d.:.-$~twulvirnento rerriorJi:l;
e cfo desenvolvimento urbano;
• c 5t:ioriais de atudçno esnecr'fka (habitilçd'o, sanr.omento b~
sico, s.ancnmr;nto gerCII, meio ãmbicnte, migraçõe:: internas.
~s!;i~;tênci~: f'! protcç5o ao índio, Territórios Federais e inte·
graç~o do universitário ao processo de deserwolvimento re·
Os

Josí: Guiommd - Eunice Michiles - Raimundo Parente -Gabriel
Hermes- Jessé Freire- Moucos Freire- Arnon de Mello- LuizCaval·
c:mte - Tcotõnio Vilela - Gilvan Rocha - Amaral Peixoto - Itamar
Fmnco- Muriln B:~daró- Franco Montoro- Pedro Pedrossian- José
Rich11- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Du·

r.~,oli\

J JJ.. IJ

crit.:- õs árcnr:

n11 1()2, de 1977. de ".lutoria do Sem1dor Ruy Santos, que "vis" amparar a cu!·

da

St•\l~·ft'lrU

···-·

Gu'Jrru, nf.l H!(• fi, J.•r1•:rro,
'"'di:: 7 c.lc juhhu d.z 1!':;!1,

lN rfiODUt,>~O

lógico, com vistas ao melhor ãprovt1itamcnto da miio·dc·obra e das
matérias·prim.1s locais.
III - Fortalecer a administração do desenvolvimento cm ba~cs

rcgiouais, o qu< vai requerer a adoç5o de medidos visando a doo·
centrJiização do processo de planejamento e ndmini:otraçfio do
desenvolvimento, a regionalizaçJo dos investimentos cJo sctor pU·
blico federal, o reforço da cnpacidodc financcirn c z.dministrativa

dos EstJdo' e Municipios c a ocupaçjo produtiva de espaço' sele·
cio nados.

A pr indpal funç:ro <~tribuc'da üo Minist6rio do lntrrior pdo
Dt~r;rt~:o·lc; 200, rle 1967, di1 rl':;:rüitn il CONdcn:.çno rln miliCif'
p:1rte d.r~ tç•'ics qlrr~ ttm ern vi~tê: prorncwcr melhor di~tril)uir;Jo rc·
gionill do d(~'ie/1\'0ivir.wntu llrasih.'iro. PJru tJnto, ~Uil ;;tuc.:;:[1u ~~J

IV - Organizar o processo de utilizaçSo cconômica u sociul do
espaço, mediante o cstwbclccimcnto de alternativas para iJ fix:1çJo
produtiva das populaçõus migrnntcs e potencialmente migrantes,
J cxpansJo c o forwlcc::imcnto dos r.úclcos urbanos, assegurando·

' ...,
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~

se, concomitantemente, melhores condições pnra o
dutor rural.

~equeno

pro·

• orientar a formação de recursos humanos para o desenvolvi·
menta, obedecidas as características peculiares da economia
rcgioni:il;

DESENVOLVIME:·~·ro

DA AMAZONiA

A ptdltica dJ :!.:~convo!"Jir:~~nto do Ar.~aLónia compõe·stJ rle
cbjetivot: que se imcrcvern r.o quadro gr:ral das pollticJs de dc:.:cn·
vc!virncnto rc~ional estabelecidas pJra itS microrr~giõcs ll.~asilei·

ras. Nessa perspectiva, tais politicias
relacionar,

d n(~o·~~l

deV~m

se arttCJiar e

~e

intcr·

na.:ional, a fim de que pos~m contr;buir para a

melhoria sócio-cconõmica
volvidas do Pais.

d~ts

populações nas reg:õcs menos dcsen·

A propósito dJ Rc.gi5o Nort::, cL;bc ~:icntar que J j~c~1 co:"ls:i·
tu i objr:to de Jt'Jação da Superintendência do De:;cr:vc!v:rncnto d::
A:nJzónia - SUDAM. Sua supcriicic foi amplii~clil para cf~.!o J::
extcns5o dos benefícios d;~ política dos incentivos fi~'=i!is, p;1s~ndo

a denominar-se Amozônia Lcgnl, corn J inclus.':o, além dos Estados
e T~rritórios FederJis do Norta, fraç5o do Estado do M:mmhão r:

os Es:ados do Mato Grosso e Goiás, até o paralelo 13, que apre·
sr;n~am

cur&:::tcrísticas nitidamente amazõnicas.

A ~çBo dn SUDAM ~cró orientada por objetivos qut: térn r.m
vistü prcduzir ;;: .:~celr:raç5o do crcscir.1cnto du economia re .. ion:d
d_:: forma a permitir, no menor csp:Jço de tempo passivei, a ;cupa·
Çíto produtiva da Amnzônia, grJrJntindo·so, ao mc~mo tempo, a
manutcnç~o da seu equiiibrio c:co!ógico e a gradativ~ rcduçflo di!S
dcsigualdJcJcs econômicas e sociJis existentes na Região.
A estratégia de or.upaç:o econõmica da Amazõnia se preces·
sará por meio de mcditlas npoi~dJs em instrumentos fiscais e fina11·
ceiros, corn m::~ior pnrticipJç5o do mecL~nismo dos incentivos fi:;-

cais, que permite o dcduçiio de recursos devidos ao impostc de
ren?a para Jplicaçlio em pr·Jjetos indusiriilis, Jgropecuários, de
tunsmo e reflorestamt.:nto. Os Programas E5pcciais previ:itO!; para a
Região, no Plano Nucional de Desenvolvimento, constituem outra
importante iniciativa para a ocupJç5o produtiva da Amazónia, c es-

tacando-se nesse campo o POLAMAZON IA, pela sua coracrerlstica
de elemento impulsionJdor do desenvolvimento i.1tegrado em
áreas ou pólos previamente selecionados, com base nas potenciali·
dades econômicas e sociais identificadas.
Objetivos e Diretrizes Globais
Relativamente aos objetivos que deverão ser alcançados no de·
curso do atual per iodo de Governo, todos eles de caráter global,
relacionam·se os seguinte~:
• aumentar o nível e melhorar a qualidade de vida da po·
pulação;
• contribuir para o aumento e diversificação das exportações
dos mercados interno e externo;
G aumentar a participação da Região no processo de desenvol·
vimento nacional;

• reorientar e/ou consolidar o processo de ocupação da Ama·
zõnia.

Estes objetivos serão promovidos através das seguintes diretri·
zes globais:
• promover a implantação de atividades voltadas para a ampliação dos mercados interno e externo através do aprovei·
t~mento racional de seus recursos naturais;

• definir a politica de ocupação da Amazônia com o discipli·
namento das atividadcs cconõmic.ns através de zoncamento

territorial, com vistas a um adequado uso do solo;
• dnr prioridade à formaçiio e implantação de programas do
dc.'itmvolvimento integrado cm áreas selecionadas;

o agilizar a implantação de projetas que, pela sua significação
cco11ômico·:;ocial, venham a contribuir para a geração de
m:.lior valor agregado na Região;

• !ortalecer o planejam~nto e a administração do setor pú·
blico regional;
• ampliar o conhecimento das potencialidades dos recursos
naturais e da sua consequente utilização.
E das seguintes diretrizes regionais espaciais:
• concentrar, em áreas seleclonadas, ação que assegure uma
elevação das condições de vida e/ou aproveitamento de suas
potencialidades;
• consolidar o espaço regional ocupado, através do fortaleci·
menta de núcleos urbanos que sirvam de apoio às atividades
economicamente produtivas;
• assegurar a infra-estrutura necessária â implantação de novos
núcleos urbanos, compatível â atividade econõmica a ser
desenvolvida;
• assegurar a expansão da fronteira econõmica através de formulação e implementação de programas de desenvolvimento
integrado para os vales e várzeas dos rios amazõnicos;
• considerar, na eleição de áreas prioritárias, não apenas os
condicionantes atuais, mas também aqueles de caráter
potencial, cujo aproveitamento ocorrerá dentro do horizonte. do Plano;
• criar mecanismos institucionais que permitam, a partir do
zoneamento regional, o disciplinamento dos módulos das
glebas e das atividades econõmicas a serem nelas implemen·
ta das.
Objetivos e Dlretrizes Específicas
Nesse item destacam-se os setores produtivos, que buscam, basicamente, o alargamento da fronteira econômica da Amazônia,
os recursos naturais, onde os esforços serão no sentido de disci·
plinar seu uso e assegurar sua conservação, e a infra-estrutura-eco·
nõmica e social.
Setores Produtivos - Neste setor será considerada a importãn·
cia de se ampliar a participação da agricultura da Amazônia na eco·
no mia regional e nacional, observando-se critérios de zoneamento
e preservação do meio ambiente. Dessa forma, ter·se·á em conta
o estimulo â produção de matérias-primas e alimentos, em função
de estudos técnicos e econõmicos, a integração agroindustrial para
culturas com evidentes vantagens comparativas e o incentivo ao
crescimento da pecuária leiteira.
Ainda neste setor as ações serão reorientadas de forma a per·
mitir a modernização da estrutura produtiva e as formas de erga·
nização da produção agropecuária regional. Esse esforço terá por
base a concentração nas culturas de ciclo curto em terras de vár·
zeas e manchas de solos férteis de terra firme, reservando-se os
demais solos agricultáveis para as culturas nobres, perenes e sub·
perenes. Os pequenos e médios produtores rurais serão dotados
dos requisitos técnico-econõmico·sociais necessários à elevação da
produ.tividade e das condições de vida, além de estimulados para se
organ1zarem em sociedades do tipo cooperativista, como forma de
elevar seu padrão ~e vida e maximizar sua participação na renda
que será gerada. Outras atividades ~ serem realizadas se rcl~cionam
com a elevação do nlvel tecnológico das explorações ngropecuórias, o aperfeiçoamento dos sctores de produção agropecuóriae de
abastecimento regional, a promoção de reestruturação em áreas
que apresentam tensões sociais, a realização de estudos visando a
racionalizar a atividilde \.lgropccudria cm várzcns e com a necessi·
dadc de se reservar o maior número de áreas de cerrado, cerradfio c

de mata fina para o desenvolvimento e consolidação do parque pe·
cuário.

.

Um outro objetivo visn promover a elevação do grau de indus·
triali;wç5o da Amazônia, observando-~e critúrio~ de complementa·
ricdildc, vnntugcns comparativas c preservação do meio ambiente.
PtJrJ cstu trabalho ser 5o criados cst lmulos parn o desenvolvimento

----------------·· -···
industriül através da pequenu e média empresa e rcíJlizados cstu·
dos sobre os diferentes usos dos produtos destinados ii industrial i·
zaçiio.
Com rc:lação ao objetivo que visa a intcrna!izur,~o e intr.rioriza-

çfio dos efeitos do aumento do grau de industrializaçJ'o, as diretri·
zes se voltam para a consolidaçfio c ampliação da indústria local,
com apoio nas pequenas c mCdias empresas que i.ltcndcm aos mcr·
cados locais c regional e ao sctor exportador baseado na agroindús·
tria, no aproveitamento intensivo, parol fins industriJis, das mat6·

rias-primas regionais, no increnicnto da produçJo segundo preces·
so adequado à rculidade sócio-cconõmica regia r='! I e no estimulo à
implantação de pólos, distritos c áreas indwariais na Região.
Por seu turno, o objetivo que tem em vista adequar o setor terciário às necessidades dos setores primtirios e secundJrios, será
orientüdo no sentido de promover t:studos c pe!:quisas para os di·
versos segmentos do setor terciário c identificar pentes de cstr.angulamento, com as indicJções das medidas corretivas necess.1rias.
Por último, buscür·se·á explorar económica c socialmente as
potencialidJdes turísticas da AmDzônia, por meio da criação de
infra-estrutura turística cm áreas prioritárias e de programas em

áreas selecionodas como pólos turísticos na Região.
Recursos Naturais- Os objetivos e diretrizes relacionados com

a execução da politiCil de explorJção dos recursos naturais da
Amazõnia buscam disciplinar seu uso c assegurar sua conservação,

em função da continuidade dos estudos e levantamentos básicos
sobre o meio físico regional. Dessa maneira, serão enfatizados os
projetes de demarcação de áreas destinadas a fins conservacionis·
tas, de preservação das essências nativas e de diversificação da fio·
resra, buscando·se conter a tendência à proliferação indisciplinada
de monoculturas. No campo da engenharia !anitária e de seguran·
ça, serão adotadas medidas visando impedir danos ecológicos,
quando da instalação de complexos industriais voltados para a
exploração mineral. A disciplina do uso dos recursos naturais exigirá, também, um esforço para adequar o processo licitatório de ter·
ras aos critérios de zoneamento regional. As indústrias de minera·
ção serão compelidas, por meio de instrumentos legais, a realizar
projetes de reposição florestal em proporção equivalente à área de
floresta que venha a ser destruída nas operações de lavra.
Outro elemento de acentuada expressão para racionalizar a
exploração dos recursos naturais amazônicos relaciona·SC com a
necessidade de se aprofundar conhecimentos sobre o subsolo da
Região, o que será alcançado com a intensificação dos estudos e a
ampliação de informações a esse respeito, provenientes de um tra·
balho de prospecção sistemática e da criaç5o de tecnologia adequada ao beneficiamento dos minérios regionais.
Por outro lado, revestc·se de importância o objetivo que visa
promover a valorização dos recursos florestais da Hiléia. As diretri·
zes, aqui, siio no sentido de promover a evolução e o fortalecimen·
to do setor madeireiro, estabelcccndo·SC um sistema de aproveita·
menta racional dos recursos florestais. Ao mesmo tempo, serão
desenvolvidas técnicas de silvicultura apropriadas ao manejo de fio·
restas tropicais heterogõncas, com vistas à reconstituição das matas
após a exploração. Sob outro aspecto, serão criadas "Florestas de
Rendimento", nas quais a exploração madeireira deve assumir ca·
racterísticas de racionalidade, a fim de se corrigir, por meio de pro·
ccdimentos tócnicos, a dispcr!õ5o espocilll das empreSJs industri~is

de conversão meco nica de madeira. Será, também, modernizada a
tecnologia da cxtração, com a finalidade de integrar o processo
produtivo das empresas do setor mediante o acoplamento das ati·
vidadcs de cxtração florestal ao processamento industrial. Por últi·
mo, será desenvolvido o sistema de colonização florestal, com
maior prioridade sobre o sistema de colonização agrícola, nas áreas
onde os recursos florestais apresentem maiores vantagens na expio·
raçJo económica,
Com relnç:Jo ao objetiva que tem em viríta crio r condições para

o aproveitamento mcional da fauna aquátie<J c silvestre, os traba·
lhos se voltacão para a intensificação dos estudos sobre as possibi·
!idades de aproveitamento racional dos recursos pesqueiros, para

.....

prornoçiio d~ utili.t.íJçJo de w~pócH.'!> d.t f,uJníJ !:ilvu~trc, como
rccur~o adician:JI j produçEo de .:dimentc;~ c de !:;::J pr.;dl.ito:i do.
valor económica, além dJ:; rnc.:Jid;;::; rclativJ!> <J vi<Jbiliz;..:ç;.;ú técr.i·
CJ c cccnômico dü criíJçJo, cm rc:~imc de ~tivciro, de C:~flócics ::.ii·

i.l

vc::arc:s.

lnfra·Estrutur.:J Econõmica - Um !.lo:; objt:tivos pa:•Ji:;to:. ,..J ... rJ
c::;se sr:tor diz rc~pr!ito fi::; ac_:õcs pi.! ra mclltori.lr c JmpliJr o ~i::t~'rr.j
de trJmportc rcgion:--d, dr: formJ a pí.:rmitir i.! t:xplcrJçJo d:) pctcn·
cial cxi~tentc, a intcrr.onexrro com o rc;.tv do P~ís r.: cum os pJi~cs
limitrofc~. a fim de incrcm~nt<Jr o intcrc~rn~Jio comercii:l c cultu·
ral. Nc~se ~cntido, o pro~rJma darj prioriduJc ~ conc!us.Jc c cor.·
solidação da rede rodoviJri:J b<i~ieú d:t Am:Jzônia c~ lmpiJnti.lçJo
de um sistema rodofluvi<tl, cnm o ~p:Jrclharnento dt! peno~ c
dcma1s instJI<.~çLcs de aco~tamcr.to, c~audo de lwci<~:;, bér.l <.:omo a
rcvis5o da li.-gislJç5o vig•mte, com roiJçJo aos ll!:pcctos lig<~dos j~
atividudcs portu<íri;ts, m.1rltim.:..~s c rodavi~r!Js. Os rr.:curscs scrJo
oricntJdos para im.·cstimcntos no seta r de transporto paro.t JS r e·
giõcs de alto potencial cconõmico ou de impon5nciJ c!:trJtC::Jica.
Ser 5o criJdos meios p:.trJ :J rccuperilç;!o dJs r.mprC~$ do n~IVC'<.]JÇJ'n
fluviJI da Rt.-ai5o, ao mc$mO tcrnpo cm que sr:rj imp:crllt:nt;;dJ
uma politiC41 de dc:.cnvolvimcnto tecnolóuico <ldl'ftuada ~s pc:culia·
ridadcs regionais, vi~ndo j utilizJç5o de matcriJis e técniCJ~ niTo
convencionais cm obras rodoviárias. Por fim, cuidar·SC·J do dc!:cn·
volvimcnto de estudos com vistas a ntualizar c Jmplbr o plano
acrovkiria da Amazônia, a~s;m como tratar, cm c.:u;Jwr priorit~rio,
da impl.:mtuçJo UJ hidroviJ do Tocantin~. tendo cm vistu o ~pro·
veitumento intC<]rudo de su.::: baciJ.

O segundo objctivo trJÇJdo p<HJ esse sctor tcd por finalidade
dotar a A09ifio de urna rcJe de clctrificaç5o CJpi.17. de contribuir
para a gcrmin.:~ç5o c o fortJiccimcnta de ..Jtivid:.des produtivas.
Pi.!rJ tanto, os investimentos dirigidos pJrJ a :::~.:tor energético S(.:r]o
orientados pJra o aprovcitumcnto dos recursos hidráulicos locais.
Estudos serão realizados com vistas a promover e ampliar a elctri·
ficação rural em áreJs selccionadas, enquanto terão pro:;scguimento os invcnt;1rios hidrclétricos c estudos de via!Jilidnde dos rios dJ
Região como fontes cncrgétic.1s. Scr;:í Jmpliado o Jtcnc.Jimento dJ
demand" cnergútica cm tircas .Jinda não scrvid.Js por sistemas e sub·

sistemas hidrelétricos c realizados estudos sobre a viabilidade de
energia elétrie<J através de outras fontes energéticas.
O s~tnr dr. infr.1·C$trutur.J econômicJ serJ aindJ at'e:n:Jicio p.Jr
n:cius qw: irju :.J~::l'gurar.:! C.'<f1:.m~:5o, a modt:rniz.:çjo :~ .J ::GiliL..1c;.:o
do !:i:;:en;t rt:(liord dr! cr;m·;r.ic;;ç•il..'~ c tl:I•!Cum~;r-.:c.:çi.!:.:, c.:n ~
;,-:tJrli~Jç~:o L!.1s rL'(] C:!: locJi~ js de !c.r.s...~ Ji:;t~nc::~, CJ::;.::. (;ir;,;:ri.:cs
t~m em .;isra ~mpliJr:.: r21!e bjsicJ de ti::~comuni;::Jçõ.c:i c:J A~r.~.::ô·
nia c expJndir os ~istc·mds d~ r<:diodifur.;;o t: de telc·.;i::5o nJ Rca:.jo,
Por úl:imo, c.10.: ~ur;ontJr o grupo do L:studos r.m ~H!dJm~nto vi~.:m·
do a impliHHJç5o ele ~a6ncias post<~is e pcstais·tcl2gr~fic.is e:n
locais c;u:::, pJia bJiXJ dcnsid.::de dcmogr~fic.J regisu;:~Ca e a rc:duzi·
dJ signific~ç:o cconõmicJ, air.dJ nJo aprc$.;ntam condiçúe~ para
receber sistcmJs de telecomuniCJçõcs.
li;iru·E::!ru~:JrJ

ScC:nl - O c!JiL•ti·..·o co:1ccbido p..:~.:i Jtlr:quJr o p!J·
:;8c;.;;~ ~s c.::.r<~ctcrlstic ...i region.::is, de forrr.a
J possi~i!iwr mJiar acesso dJ p.;;pul..:o;Zio (princip;i:mt::nte a de
baixJ ;-enda) nos buns c: st::rviços produzidos, :.;~r.: c.umprit!c r::e!J
nmpliJçJo dJs aportunidJdes cducJcion.li!.i, princ:ip.:t~m(:r.W na f.:lixa ctjriJ dos sete ~as 14 anos; pciJ adequ~:ç:io Co t.:On!cúdo, forma c progrum.:1s cduc~cion<Jis :~:; IJCculi:..rk!wdG·~ rcsion;;:~~; nciJ pro·
moçjo de mccJnismos qui! visem elcvJr J produtiv:c~.:cl•! c: :J r~n
tJbilid,H.!t.' do cn:iino; pelo cs!i'mulo ii criilç.io e J irni):i.miJ;Jo dt::
progrümJs tlu atendimento JO csco!Jr; pi.:l;1 prom0ç:io d<: milior
intcgraç;io entre JS palitic••s du cdi.JCJÇ~O 1.: tJcsenvolvimt:nto.

ne:j~1:nentú d:Js

";;CtNu:;

Aind.J nc:>SL' setor ::;cd c::;tirmd;tdo o u~G dD$/ne,lJs dl~ comuni·
CJç::o j c!i~tiinciJ i.:m nruur,ur..l5 C'dUC.:JCÍOilJI~ C Jf)r(J\~Í!dd.l ~ ITI~O·
Llc·obr.; urlivl:I5Ít,íri~l nos prü:.jr.un.ts di.! d~.;scmolvimento rt.:Dion;.;l
de:ain:tdo~ ~;u 111IL'r1ur dJ fi, . q,~Ll.

\J!~"Itt

SerJo estimulau..~s JS rncllidas mé<..hco·s:.Hlit,\riJ~. Ju C.JdH:r rc·
gioni1l, inclusive no que rl!speitJ j idi:nern.u;.io e iJ nutrir,.io, de
rnodu .:1 t::!:.Wnder suJ Ltix.1 de <~lt•ndirnunto .~os nl1cko:; o..:: mt.r~ur
siljnilic.H;:io Jl!rnoar:,fic.1, bl!rn

com~;,

.irt:.;s de cctqJJc,"io rl·(;et~h:.

N~.:~!:.;l rn~5m~ ~írc;1

scrj dJUJ continuillJdt: ii~ pt::.quls,:~ dL· ir:H:rL·~:.:c
do conhecimento dJS condições nutricionJis d;,~ p:lpuhç(i(;·; da
Amn~:õniJ. Outr<Js ilÇÕêS dilem respeito j imp!.u;~.Jç.:io e: comulldJ·
ç5o dos rm.cJn;smos de protcçJo c prcvidCnci<~ soc:iil JO trL~b.dhJ·
dor; c ~s formas de adequaç5o da progr.ím""!J~ t;.,bitJcior.Jis, de
medo J permitir o crescimento dos bene:fici.:irio~ :Jc menor püc1'1Jr
Jqui~itivo. Além disso, serão promovidos estudos vir.ando c~~al;~.:lc
ccr padrões difcrenciJdos de prestJção de scrwoiços sociais, de L.cor·
do CiJm as normas existentes de ocupaçEo do cspJço c, finalrtwn·
te, integrar os sctores públicos e privados para um esforço comum
de identificação e solução dos problemas sociais.
Outra preocupação do Ministério do Interior nessa área diz resp&ito ao objetivo de orientar c facilitar o acesso e a fixação do
homem·à terra e à vida em comunidade, na região da Amazônia.
As providências a serem tomadas se relacionam com a regularização da posse da terra e o zoneamento do espaço regional para fins
de ocupação; o estimulo à criação e implantação de programas
integrados para o atendimento ao pequeno agricultor, fixando-o
à terra e elevando seu nível de produtividade; a criação de formas
associativas entre os pequenos produtores e o estabelecimento de
incentivos capazes de induzir o assentamento de agricultores. Nesse domínio será dada continuidade aos estudos sobre o processo
migratório regional, com vistas a subsidiar a politica de migrações
internas.
Outra meta a ser alcançada no setor da infra·estrutura socinl
tem em vista elevar o nível de vida da população regional através
da expansão do emprego e de outros mecanismos de mobilidade
social. As diretrizes consubstanciam medidns viSJndo a criação e
implementação de mecanismos de integração dos pequenos e médios produtores, além de estudos sobre mercado de trabalho formal e informal e programas de treinamento de mão-de-obra, adequando-se, em seguida, o funcionamento do sistt.'rna produtivo às
necessidades de emprego da população econom,c::tmente ativa.
Também constitui objetivo prioritário recontlccer e valorizar
as características e peculiaridJdes da sociedade e sub-culturas,
como elementos decorrentes de condições ecológ1cas, sociológicas, históricas e antropológicas. Esse trabalho tomarj por base a
realização de estudos sobre aspectos sócio culturais da população regional; o esforço para elevação de renda em atividades onde
o homem possua domínio técnico peculiar; formas tecnológicas de
produção adequadas às peculiaridades regionais; valorização das
culturas das sociedades ind1"genas, impedindo-se com essa orien·
tação a desarticulação de suas economins e autonomia tribiJis;
mecanismos de preservação e delimitação dos territórios tribais, segundo os parâmetros de suas culturas, formas de sobrevivõncia e de
relacionamento com o ecossistema; apoio às formas de produção
autónomas e colctivas dessas sociedades, sem interferência nas suas
decisões de comercialização, distribuição e consumo. Por último, o
programa deverá promover estudos e pesquisas com vistas a subsidiar o planejamento especifico para as sociedades tribais.
OCUPAÇAo
A expansão da fronteira agn'cola, particularmente atrav,és de
pequenos e médios produtores, se constitui numa das principais
alternativas para a absorção do excedente rural, além de contribuir para a dinamização econômica via incorporação de novas
áreas ao processo prodLitivo. Nesse sentido, será objetivo da poli·
tica de migrações:
a articular os diversos organismos c programas governamentais
voltados para a Amazônia, tais como o INCRA, a SUDAM,
a SUDECO, o IBDF, o BASA e o POLAMAZONIA, de
modo a se definir uma concepçJo e estratégia integrada de
ocupação da RegiJo e viabilizar a implantaçJo dos programas
destinados à área;

dt• l 1i

:•1

• desenvolver um modelo simplificado e econômico de coloni·
zaç5o que privilegie o pequeno produtor assim como as for·
mas associativas e cooperntivistns Li c colonizaçJo, de modo a
agilizar, baratear e mJximizar a absorção de colonos;
• promover, com prioridade, a ocupação agrlcola da região
dos cerrados, com Cnfase cm pequenos c médios produtores
c no sistema cooperativo, aproveitando·sc a disponibilidade
de terra, a tecnologia jà desenvolvida, a maior proximidade
dos centros consumidores e a existêricia de infra·estrutura
de transportes, comunicações etc.;
• fomcntíH uma utilização mais eficiente dos recursos natu·
rais, restringindo a pecuária às áreas inadequadas ao desen·
volvimcnto de atividadcs agri'colas.
Resta considerar, com respeito à ocupação da Amazõnia, que
a dinamização do processo de regularização fundiária constitui-se
numa das preocupações do MINTER para o período 1980-85, de·
vida às suas implicações no âmbito do desenvolvimento regional.

REGIÃO NORTE

POPULAÇÃO 3,87%
RENDA
2,14%
AREA
42,07%

AÇAO DA SU F RAMA
Tendo em vista as diferenças intra-regionais nos mais variados
aspectos, a Amazônia foi legalmente dividida em Orientai e Ocidental, abrangendo esta ns Estados do Amazonas, Acre e os Territórios Federais de Roraima e Rondônia, através do Decreto-lei
nÇ 291, de 28.02.67. No mesmo período, deu-se a criaçJo da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA: e reformulou-se a legislação sobre a ZFM, objetivando o surgimento
de uma área de livre comércio de importaçJo c exportaç5o e de
incentivos fiscais especiais para dotar a Região de um centro comercinl, industrial e agro pecuário voltado ao seu desenvolvimento.
Montidos os principias da pai itica proposta para a Amazônia
cor.1o um todo, ;i SU F RAMA confere-se um Plano de "tuoção
e~pocilica que deve voltar·sc, basicamente, para a consecuçflo de
dois objetivos centrais:
• consolidação do desenvolvimento do núcleo centr"l da
ZFM;

• form;.çJo de uma infra·c.:strutura econômica c soci;ll nJ5
jrí:.:J~ pt.:riféric.:Js diJ ZFM e nos fiJncos da Am.:Jzônia Ociden·

,\J:u'llll tJl' JIJ71J
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tal, com vistas a minimizar as disparidades intra·regionais
existentes.

Instrumentos de Apoio

As linhii!; de íJÇlio program~.hica oricntam·sc para o desenvolvi·
menta aarofwcujrio, o dC:~cnvolvimcnto industrial o sctor de ser·
viços c turismo, o sotor exportador, a formaç5o do,CJpital humano
e o transporte fluvial.

Parn viJbilizar as ar,ões referentes aos diversos programas citados anteriormente, estão previstos os seguintes instrumentos de
apoio nos campos in:otilllcional e financeiro:

No iimt.Jito do desenvolvimento agropccuário, buscar·Sc·á o
apoio à produçJ'o de mJtérias·primas para a indústria regional, a
soluç5o dos problcmus de abastecimento e a melhoria das condi·

cutivas da Uni5o com vistas ao seu fortalecimento como Enti·
dade de plancjumento e coordenaç~o do desenvolvimento regia·
nal, que por sua vez deverá racionalizar ~ua açJo rM!diante a alo·
c.Jção, quando passivei, de recursos e responsabilidades exccuti·
vas ilOS Estados e Territórios Federais sob sua ~rca de jurisdição.

çõcs de vida do homem do campo, tentondo·oe evitor o seu deslo·
camcnto em direç5o aos centros urbano-industriais.

O atual Distrito Agropccuário deverá ser consolidado, entre
outros requisitos, com a necessária melhoria dos serviços e a im·
plantação da infra·cstrutura básica, devendo, ainda, ser incrcmcn·

todas as pesquisos voltados às condições regionois de lavoura, pe·
cuáriJ, silvicultum, cxtralivismo e aquicultura.
Obj~tivando a implantação de Distritos Agropecujrios em
áreos selecionndas dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima
e no Estado do Acre, a SUFRAMA desenvolverá estudos da viabili·
dade econõmica, tecnológica e de conservacionismo, uma vez que
tais empreendimentos envolvem assistência técnica, insumos,. ser-

viços, transportas, comercialização, armazenarn\?nto e a~sociativis·

mo.
O. desenvolvimento industrial deverá definir-se em termos de

uma maior agregnç5o de valor na Zona Franca de Manous. Para
tanto, torna·se necessário o reexame dos incentivos fiscais,
mecanismo criado para subsidiar o desenvolvimento regional por

meio da aplicação direta de parte do imposto de renda em proje·
tos económicos. Os principias que regem a politica industrial re·
ferem-se, basicamente, a:
• regionalização, que deve ser persegu'1da através de instru·
mentes e ações em favor do emprego cada vez

mai~

inten-

sivo dos fatores de produção regionais (trabalho, matériasprimas, capital e capacidade empresarial);
• especialização, através da criação de alguns pólos industriais,
cujo amparo legal baseia-se no politica de desconcentração
almejada pelo Governo Federal;
• verticalização do parque industrial da ZFM, mediante a pro·
duçjo de bens intermcdijrios e finais, evitando-se, assim, a
concentração excessiva no estágio terminal (montagem) dos
diversos ramos industriais. A nJcionalização progressiva de

portes e componentes também se considero um objetivo per·
manente no processo de industrialização dt~ área.
No tocante a uma politica industrial voltada p<~ra a periferia

próxima ao núcleo central (Manaus), e dos fl:mcos da Amazónia
Ocidental, a SUFRAMA envidor; esforços para apoiar o desenvol·
vimento do Distrito Industrial de Rio BrJnco (Acre), a implanta·
ção dos Distritos lndustri~Jis de Rondônia e Roraima e a criação
e/ou melhoria das obras de infra·estrutura econômico·social nes:;Js
~reas e no interior do Estado do Amazonas.

Com vistas ao crescimento do tunsmo, a SUF RAMA deverj di·
recionar investimentos para o setor, ampliar o equipamento turl!i·

tico de Mnnaus e jreas sob o influencio da ZFM e estimulor o
aumento do número de turistas que p<Ha ld afluem.
A área de e:<portacão envolve medidas para a ampliação dos
meios de transportes c potenciais volt~dos parJ o exterior, a for·

mação de um Corredor de Exportação, especialmente ''" direção
da Américo do Sul e, entre outros fatores, promover os produtos
regionais no mercado externo, com o apoio do Ministério das neln·
ções Exteriores.
Tem·se a considerar, oindo, as linhas de oçJo no tocante à for·
mação do capital humano na Amazônia Ocidental, buscando·se o

lnstitucicnal - A SUDAM ser5o delegadas responsabilidad~s exe·

Financeiro - O Banco da Amazônia, na condição de principiii
agente financeiro do desenvolvimento regional, émpli.':lrá suéls
atividades na faixa de atendimento às áreas do crédito especial'~·
zado c de sustentacfio cconõmica. O objctivo é promover maior
geraç~o de renda e a criaç~o de novos empregos na Regifio, com

os medidas de

r~ forço

que entrarão em viqor a partir de 1980.

Assim, o Banco da Amazõnia será o depositário dos rr:cursos
financeiros que serão transferidos para a RegiGo. Nessa situaçflo
encontram·se os recursos provenientes de 16% ( 12% r:m 1980) do

Imposto sobre Operações Financeiras, e do ?IS -PASEP,
Por seu turno, o Fundo de Investimentos da Amazônia

(FINAM). serii sensivelmente reforçado durante o per iodo 198085, com a garantia de que recursos estáveis e em níveis superiores
aos atuais serão inve~tidos na Reni5o. Essas medidas de reforce
financeiro se destinam a apoiur se tores prioritários da Amazônia,

os quais serão definidos pela SUDAM, em trabalho conjunto com
os demais õrgSos que atuam naquela Região.
Uma das mais importantes medidas relaciona·se com a autori·
zaç5o concedida às empresas de economia mista e empresas públi·

cas federais para aplicarem 100% das deduções do seu imposto
•obre a renda (e não apenas 50%, como atualmente) no FINAM.
Além disso, o Governo Federal tenciona reduzir, gradativamen·
te, as parcelas de incentivos fiscais destinados ao PIN- PROTER·
RA, do nivel atual de 50% para 30%, transferindo essa diferença
para o Orçamento da União, sem que isso represente preju izo para
os projetas que deles se beneficiem e provocando, concomitante·
mente, a elevação dos recursos destinados ao FINAM. Por último,
preocupa-se o Governo Federal com o reexame do Decreto-lei n9
1.376/74, com vistas a uma melhor distribuição dos recursos dos
incentivos fiscais entre os vários fundos de investimentos. ('lesse
particular, a Amazônia será grandemente beneficiada.
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
A preocupação básica do Ministério do Interior com relação ao
Nordeste é o desenvolvimento de um programa de ação, ágil e prio·
ritiirio, que possa produzir resultados a curto e médio prazos, com
vistas à progressiva superação do hiato de crescimento econõmico
e social que separa aquela Região das demais áreas do Pais. Assim,
os objetivos do pai itica de desenvolvimento para o Nordeste levam
em conta o aceleramento do crescimento regional, cujo PIB deverá
!ubir na ordem de 9% anuais (comparados com os indices de 6 a
7% esperados para o Pais), e à melhor repartição social dos frutos
do crescimento.
AÇAo DA SUDENE
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENEI é a Entidade vinculada ao Ministério do Interior encar·
reguda de coordenar as ações de desenvolvimento regional, cum·

preparo o a ilb-::orçGo de mdo·dl.··obrn na r('giJo c possibilidw:!es de
abertur~ de novos cmprC:gos; procurar·se·á explorar as pot~;nciJ!i·
dadcs econômicas do setor serviços c aliviar as empres.Js de enCJr·
gos trabalhistas quando dJ utilizaç5o mais intensiva da forçJ de

prindo-lhe também desempenhar parcelas importantes na execução
dos programas especiais POLONOROESTE e Projeto Sertanejo.
Basicamente, a ncão da SUDENE será dirigida, no periodo
1980-85, poro alcançar os metas previstas num conjunto de pro-

trobalho.

gramas regior.ais, os quais estarão sujeitos, todavia, a sofrer reajus·
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• mtenslticar açõcs bdsicas preventivas de saúde, de combate
às endcmias c Jmpliação de pogroma de nutriç5o;
• implantar e completar sistemas de saneamento;
• orientar programa habitacional para populaçJo !urbana e
E;'traté!Jia da Aç.iio Regional
rural) de baixa renda;
• ampliar e aprimorar a assistência e prcvidéncia social no
As estratégias de açiio direcionadas para o Nordeste sa consubs·
Norde~te, inclusive para o setor informal.
tonciam na execução de uma politica global de desenvolvimento
regional, capaz de incorporar e ordenar diretrizes de natureza espa- 6 -Para o Desenvolvimento de Atividades de Apoio:
cial e sctorial.
• amplior a base informacional da Região;
O maior esforço será no sentido de aproveitar o investimento
• incrementar a pesquisa cicntíficJ c tecnológica;
que se vem fazendo no Nordeste mediante ações com vistas a pro• divulgar oportunidildcs de investimentos c negócios;
duzir uma melhor organização de espaço regional, a exemplo das
• promover a modernização administrativa da Região.
áreas de projeto de desenvolvimento rural integrado, de irrigação
No Nordeste a área estratégica continua a ser a da indu~triali·
e colonizaçJo, de implantação do infra-estrutura ffsica, de minera- zaç5o, ao lado do esforço coordenado e intensif icoclo pelos <lema is
ção e de industrialização de insumos básicos, entre outras. Tal setorcs, cspt'\:iahnentc o da agrir.ultura. Dessa forma, a industriali·
estratégia busca alcançar a interiorização espacial do sistema pro- zação a nivel nacional deve ter como prioridade o descOVotvimcmo
dutivo reuional, no sentido de incorporar-lho fatores inaprovoita- do Prourama Industrial do Norrlesle.
dos no vasto torrit6rio do Nordeste.
Essíl diretriz justifica·se pelo fnto ele o Norclc~tc Hpresentar wn
As ações a serem desenvovidas, nesses diferentes tipos de áreas, conjunto dt! fatores- núcleos urbanos, recursos nat1Jrais P. posiçtio
dirigir·se-ão à integração e diversificação do sistema produtivo da geográfica favorável - no que rcsptdta a exportoçd(j, pr n~ulscrt:s
Região e para o aproveitamento integrado da sua base de recursos do desenvolvimento industrial, com evidentes po~encialidad•s a
na'turais.
serem exploradas.
Com efeito, as diretrizes e ações setoriais estender·se-ão, necesAo lado dos progmmas agrícolas espacialmonte ex1ensivns,
sariamente, por distintos espaços sub·regionais do Nordeste e considera-se essencial nessa fase a promoção planejada de uroidades
incorporarão dispositivos de adequação às caracterlsticas desses agroindustriais, considerando as vantagens de aglomeração e esca·
espaços diferenciados.
las de produção com um mais amplo benefício social.
No que respeita aos aspectos setoriais, são as seguintes as astra·
A nova estratégia industrial para o Nordeste dá ênfase aos setégias:
guintes aspectos:
• descentralização, em favor do Nordeste, das indústrias, in·
1 -Para o Desenvolvimento Industrial:
clusive aquelas voltadas para a exportação, que possam ser
• consolidar e implantar Complexos Industriais Integrados;
localizadas na Região;
• desenvolver indústrias de bens de consumo para o mercado
• implantação e consolidação dos seguintes complexos: Pólo
regional;
Petroquímica do Nordeste IBA), Complexo Industrial de
• ampliar, significativamente, a participação do Nordeste nas
Base de Sergipe !SE), Complexo Cloroqulmico de Ala·
indústrias de insumos básicos e de bens de capital;
goas IAL), Complexo Industrial Portuário de Suape (PE),
• recuperar investimentos.
Complexo Oulmico·Metalúrgico do Rio Grande do Norte
(RN), III Pólo Industrial Diversificado do Ceará (CE).
2 -Para o Desenvolvimento Rural Integrado:
1 elevar os níveis de produção e produtividade rurais;
Objctivos e Diretrizes
1 ampliar a capacidade do resistência às secas;
• promover a reestruturação fundiária, em áreas criticas;
As ações do Ministério do Interior previstas para o Nordeste,
1 atender pequenos e médios produtores rurais;
no período de 1980-85, objetivam a integração regional ao pro• aumentar a sup'erffcie útil irrigada;
cesso de desenvolvimento sócio-econõmico brasileiro. Esse esforço
1 equacionar, de forma integrada, a problemática da agroserá dirigido para o aproveitamento dos recursos produtivos da
indústria açucareira;
Região, e deverá reftetir-se, diretamcnte, na elevação do nlvel da
• implantar unidades auroindustriais integradas;
renda regional.
1 expondir a fronteira agrfcola.
Dentro desse contexto, a linha de atuação do Ministério do
Interior deverá assentar-se sobre objetivos e diretrizes, orientados
para efetivar a ampliação da estrutura produtiva daquela Região.
3 -Para o Desenvolvimento Intra-Regional e Urbano:
1 dotar os centos urbanos de infra-estrutura e dinamizar a sua
Estudos já realizados nesse sentido, indicam as seguintes ações:
base econômica;
1 -Ampliação da contribuição regional ao aumento da cficii!ncia
1 disseminar intra-regionalmente o desenvolvimento de áreas
do sistema produtivo nacional, com o seguinte desdobramento:
metropolitanas do Nordeste;
1 aproveitamemo das oportunidades de exploração das poten·
1 capitalizar vantagens da Região para o Turismo;
cialidadcs regionais;
• intensificar o esforço de desenvolvimento das Regiões Me·
• consolidação e integração do aproveitamento dos recursós
tropolitanas do Nordeste.;
naturais d~ Rcgi5o;
• promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com
• intensificação do intercâmbio cconõmico e cultural com as
serviços especializados;
demais regiões do Pais.

tamentos ditados, seja pela pr6pria dinâmica do sua implementação, seja em decorréncia dos recursos dispon1'vcis.

4 • Para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura:
• evitar estrangulamento nas atividades econõmicas;
• implantar infra-estrutura em áreas de ampliação de ativida·
dcs cconàmicas.
5 -Para o Desenvolvimento Social:
" aumentar oportunidades de emprego formal e informal diretn c indirctnmcntl:;
o superar desigualdades inter-regionais de educação e treinamanto;

2- A consecuç.iio desse objetivo implica na necessidade de dinami·
~o do sistema produtivo regional, que será obtido com:
• diversificJção c rccstruturaçJo setorinl das atividJdcs produ·
toras regionais;
• integração espacial do sistema produtivo da Região.
3- Elevação da participaç.iio do Nordcs\e nos beneficias do pro·
aresoo s6cio-econõmico nacional, conduzindo a:
o elcvução du participuçüo da Renda Interna Bruta c "per
cópito" dJ Região nos respectivos totais nacionais;

;.:A:.~':.:":.:'•.::d::_';_:19.:_79:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::U.:_IA.:_.R::_I::_O:_I::_JO::_.::C.::O::_N.::G::_R~F.SSO NACIO~::_·' ::_'·::_i::_Se:.:'::_"".::'.::'':___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s._.,_,._._r,_l"-3-335~

• ampliação da participação regional no montante dos inves·
timcntos nacionais.
4 -Redução das disparidades intcrpessoais e interespaciais de
renda, dando-se énfasc.nas políticas que visam a:
• ampliação das oportunidades de emprego;
o redução dos níveis regionais de pobreza pessoal absoluta;
• distribuição social e espacial do produto e da renda regional.
5 -Fomento de atividades produtoras para atendimer.to do
mercado interno regional, objetivando:
• desenvolvimento de alividades produtoras de bens e serviços
que satisfaçam ãs necessidades básicas da população da
Região;
• promoção de atividadcs produtoras de bens de consumo
para o mercado interno regional.
Desenvolvimento Industrial - A política de desenvolvimento
industrial proposta para a Região, durante o período 1980-85,
visa atender o objctivo global de integrar o Nordeste ao processo
de desenvolvimento económico e social do País, O desenvolvimen·
to industrial será processado por meio da consolidação de comple·
xos já implantados e da instalação de novos complexos integrados;
do desenvolvimento de indústrias de bens de consumo para o
mercado regional; e da ampliação significativa da participação do
Nordeste nas indústrias de insumos básicos e de bens de capital.
Nesse contexto ressalta·se a prioridade que será conferida ao
Pólo Petroquímica do Nordeste, visando a um melhor aproveita·
mente da capacidade instalada e com vistas ao aumento da
produção de insumos básicos e de produtos intermediários para as
indústrias qul'micas e farmacêuticas, proporcionando, inclusive, a
ilqu isiçiio de tecnologias avançadas.
Esforços serão feitos no sentido de apoiar a implantação de
Distritos Industriais e elevar a produção referente ao Complexo
Cloroquímico e de outros ramos industriais como o de fibras sin·
téticas, metal·mecãnica, eletro·eletrõnica, têxtil, confecções e
co..ueiro.

j)Cio fcn6mcno clim~tico c funcior r:mJo como eficaz impulsiona·

dor de transformações intcgr<~d.Js d~ economia t: d3 tecnologia
agrária, com i:.:.:;J nos seguintes pontes fundámcntais:
• constituiçâ'o da infra·.::strutura geral requ~rida para impulsio·
nar, com eficácia, o dc~envolvirnento C:~ agricultura mo·
derna;
• crédito orientado para operar a transformação da agricultura
tradicional em agricultura moderna, no âmbito das fazendas
ou propriedades particulares.

8

[,hl
~

D

l:=l'Cll.~:t'l!~R!l2ii::::3'ii'E

o

D

VALES

ÚMIDOS
S(RRAS
L;r.~ro.:.s

AGR,CUCTURA
S(CA
TASUC(IROS
COSTEIROS
PR€·AMAZOOIA

Desenvolvimento Rural -Pretende-se elevar os níveis de produção
e produtividade rurais. ampliar a c:Jpacidadc de resistência às secas,
atender a pequenos e médios produtores rurais, ampliar a superfí·
cic útil irrigada, equacionar de forma intcgmda a problemática da
O Programa de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste
agro indústria açucareira e implantar pólos agroindustriais intcrio· funciona como suporte do Programa de Irrigação. E significativo o
rizados.
alcance de sua ação pelas possibilidades de transformação das
Desenvolvimento de Arcas Integradas :
· 'I')ESTE) - O matérias·primas produzidas pelos Projetes em operação.
Programa tem como objetivo o fortJiccimcmv
·r rmmJnc.
•· ·ctor do Desenvolvimento Rural, outros programas e p'roje·
da economia, cm áreas aptas à agricultura c pecuária nos tabuleiros te.
incluídos na linha de prioridade das ações do Ministério
costeiros situados na zona Litoral e Mata do Rio Grande do Norte do Jmc,io,, para a Região Nordeste. Nesse elenco estão os proje:'''
à Bahia; nas Serras Úmidas - da lbiapaba ICE c PI) e Boturité de Organizaçiió Agrária e Colonização (ampliar a ofer1a de alimen·
(CE), Araripe (CE). Martins, Brejo e Serra do Teixeira (PB) e tos e a de empregos di retas e indiretos, além da incorporação de
Triunfo (PE); nos vales irrigáveis do Gurguéia, Fidalgo e Paraíba milhões de hectares de terra); Extensão Rural e Cooperativismo
(PI), Jaguaribe, Curu e Acaraú (CE), Piranhas. Apodi e Ceará· (apoiar a agropecuária com incentivos técnicos e financeiros atra·
Mirim (RN); Piranhas e Paraíba (PB); Moxot6 (PE); S5o Francisco vés de cooperativas regionais); aumento da oferta de alimentos
e Vcrde-Grand~ IMG) c nas faixas de cxpansiio da fronteira agríco· vegetais e animais; sementas; infra-estrutura de comercializaç:ão
la do Maranhão, Piauí e Bahia c outras áreas que poderão ser (com vistas a aumentar o poder de troca ao nível de produtor e
definidas no espaço regional.
melhorar a of~rta de alimentos); desenvolvimento da õgroindús·
O Programa vem sendo e>:ecutado através de 32 proj~tos de tria do Nordeste (implantar, ampliar e modernizar empresas
Desenvolvimento Rurnl lntcgr<~do c 4 de colonizaçJo, que serão agroindustriais); e aproveitamento integral do babaçu (aumentar a
consolidados no período de III PND. Entre 1980-85, seriõo produtividade dos babaçuais nativos).
implantados mais 12 novos POR Is: Baixada Mcoranhensc; Volc do
Pnrnalb.:t, no PiJui; C.:triri Ct.!Jrcn:;c c Sertões Cc;.ucnsc:i; LitorJI PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO
Agrc~w. no Rio Grand11 do Norte; Vale do PiJncó, nJ Paraiba;
Vi,lc do Moxotó, cm PcrnJmbu:.:o; RegiJa da MatJ GrJndc, cm

AIJgoas; Regi5o de Poço Verde e Agreste de ltabJiJna, cm Sergipe;
Recãncilvo Büiano c VJic do GorutubJ,

C/11 !\·~i nas Gcr~1is.

.

TransformJçJo c Fortalecimento clil EconomiJ da RcuiJo Scmi·
Arida (Sert;mc-jo) - O PIOgr.ml;J E:ij.Jet:i.:tl de Apoio ao De~a~n·
volvimento d;JI\L'~Ii.io Scmi·Arir.JJ do Nordt:~lc- Proji!tO St:f t.mcjo,
cnLitild '' OI~Ji!lltlJçjo c h!lHtJimi;~Jç,iv dJs unid .. d<.•:; prodtnivJs
~rgropl~Cu,iri,r:; lb reui.io ~~.:mi·,irid .. dr.: 1110du ~ nornr;di~;Jr u pr,:.cc:;·
SO prodti!ÍIIO 1.' J J:.~;í:~jUiilf, t.Hll• qu,rr:lO f:.O~sivu:, O nr·vcl de

ClllfHCIJO, reJuzindo .r..- repi.!rcu..:.::.üe~; '•! rr.rtute·:J o.:nLi.tl rJro·Juc,rJ~s

Para o Nordeste Semi·Arido, onde as transformações sócio·
econõmicas são obtidas com dificuldades, as ações governamentais
têm sido ininterruptas, visando o alcance dessos transformações,
de carâter estrutural c de gra~de envergadura, pela perseguição da
meta prioritária: fazer crescer os paràmetros qualitativos d:i vida
do homem do cJmpo, pelu ruptura dos arraigados desajustes da
rendJ "per cnpita".
Um dos instrumuntos de destnquc da politica do Governo para
o Nordeste, nu combate tis Jdvcrsidades climáticJs, ú J dinamiza·
ç~c lLr JQricultur~l irri~J.lda, promovida pt.!lo MINTER atrJve5 do

3J~

Programa de Irrigação sob a responsabilidade do DNOCS, no Nordeste Semi-Arido, e da CODEVASF, no Vale do São Francisco.
Em consonáncia com a diretriz governamental, a política
adotada terá, como finalidade precípua, a melhoria do padrão de
vida das comunidades rurais e, para isso, mls grandes orientações
serão encaradas:
• promover uma agricultura eficaz;
c melhor;,r a renda; e
• ampliar as oportunidades de empre9o.

PROJETO SERTANEJO
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• fortalecer ~ aaricu \tu ra de ~equeiro, Jtr~vés de ações integra·
da~ nas propricdJdcs rurilis, com b:sa no des~nvolvimcntó
de recursos hldrico~;
• promover a integração da agricultura irrigada com a agricul·
tura de seQueiro, pelo fortalecimento, de forma global, do
se to r p rim:írio de produçJo;
• associu a irrigaç5o à pi$Cicu!tura, à pecuiiria e, cspcciLJimen·
te, á agro indústria, objetivando a promoção da economia re·
gional como um todo;
• integrar essas ações aos demais programas do Governo no
âmbito da educ:~çjo, saúde, promoção social, saneamento
básico, eletrificaçiio ·rurar e infra-estrutura de transporte e
comunicações, com vistas ao c!esenvolvimento social e econômico do Nordeste.
Considerando que essas ações se concentram com maior pro·
fundidade no meio rural, além dos asr>ectos relacionados à melhoria da qualidade de vida da população do campo, contribuirão
decisivamente para:
o reduzir os fluxos migratórios;
o dirccionar os fluxos migratórios para áreas com potencial de
desenvolvimento na própria regiilo nordestina.
Paralelamente a essas ações, outras medidas serão acionadas,
para assegurar ao produtor rural condições necessárias de estimulo
ã produção - crédito, politica de preços - e fornecer meios para
tornar a produção menos vulnerável aos efeitos clim:íticos.
E o Programa de Irrigação, sem dúvida, um instrumento alta·
mente diniimico que, num "desafio à aridez", tem sua ação voltada
parJ o aproveitamento eficiente, de modo integrado, dos recursos
escassos de solo e água, além da implantação de uma tecnologia
avançada, permitindo assegurar à agricultura elevadas t;,xas de
ocupação de mão·de·obra e, em con~eqüencia, fixar o homem ao
campo.
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Esses três objetivos, de amplo alcance ecor"'omlco e social,
serJo promovidos através· da expan~ITo da fronteira agrícola em
funçiio de uma adequada manipulação da politica tributária, da
disseminaçiTo do uso d~ in~umos modernos, bem como pela am·
pliaç5o da prestaçiio de serviços b;isicos aos agricultores, principal·
mente no tocante à assistência técnica.
A estratégia básica do Sisti!ma é, cm sumJ, aumt:ntar a produ·
çã'o iltravós do crescimento hori~ontal da (lgricultura, da otimiza·
ção da produtividade, assegurando, num primeiro plano, elevados
taxas de ocupação de mão·de·obra.
Para concretizar essa açiTo, serilc acionadJ!i, dentre outrJ::, ~s
seguintes c~tratég:~s:
• JU mentar a cponunidãde de emprego, bencficiJndo prir.ci·
palmcnte os pequenos prcdutorc~ rurili:: e i:!gricultores $C;m
terrJ, nas áreJ~ de atuJç5o do Pn~:lrumu de lrrigaç5o;
o dir.ami;:ar o desenvolvimento dJ agroindústriJ;
• melhorar quíJlitativa e quantitJt,vamcnte o estoque de infra·
c~trutura ~ociul, procurando blmcficil.lr as populações de
bJixa renüJ com os bun:; e serViços socbis;
• aumcntJr a re!iltCnc'iJ js ~cc.1s;
• in1plantar uma economiLI do mercJdo no setor aarlcolil, atra·
v(·s dJ ~~aricultura irrigJd;J, com o incremento de urna nova
visJo tccnol6aicJ;

AÇ'AD DO DNOCS
Através da implantoçJo de amplo conjunto de núcleos de agri·
cultura moderna, vi~a o Departamanto Nacional de Obra~ Contra
as Secas (DNOCS), por meio dessa dimibuição física, crior suporte
eficJz para operar transformações na agropecu;iria nordestina e na
comerci:JiizaçJo dos produtos rurais, a nível do produtor.
Cem esse enfoque, os e~tudos efetuados pelo DNOCS, na fase
atual, permitem identificar e selecionar prioridades, definindo
áreas de melhor suporte para implementar, a médio prazo, as rela·
çõcs de intcrc.:imbio mais favoráveis aos agricultores, desde que as
pos~ibilidade~ de melhorar o nível de renda emanem, cssencialmen·
te, de trê~ fontes cl;,ramente diferenciadas:
• aumento dos níveis de rendimento da agricultura irrigada e
de 5cquciro;
• maior produtividada dos modernos sistemas de produção
agropccut!ria;
• maior rclaç5o de intercâmbio através da comercialização
cooperativa tanto para a venda dQ produtos, como para a
aquisição de insumos.
A expectativa ~o .Programa, baseada nestas pr~missas, pcrmi·
te detectar potenc1al1dades e estabelecer previ~ões de dcsenvcl·
vimcnto de áre.:~s irrigadas, no futuro que se avizinha. criando
núd:os de po1JrizaçiTo com a função precípua de difundir a revo·
luçiio tecnológica do setor agrário no Semi·Arido nordestino.
Nesse sentido, vem o DNDCS, através de um:J vi~5o analltica,
testando a eficácia dos perfmetros irrigado~ como indutore~ do
desenvolvimento tecnológico da agricultura nas órciJs nos quais se
inserem, traçando linhas complementares de atuaçJo para apertei·
çoar esse aspecto fundamental e chegar aos resultados cOiimados.

AÇAD DA CDDEVASF
No Vale do S5o Francisco, not:;cbmcnte nJs rcuiõ~~ semi·
áridüs, a irrÍCJ3ÇJO se constitui instrumento vi~bllit<Jdor da ex pior:!·
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ç5o agrícoi<J, uma vez que parcelas comidcrbveis Co c~:oquc dt!
tcrrus úptas pt~r.:s a agricultura só poderJo ser incorpor<::CJ~. ccono·
micamente, ao processo produtivo através dess.:i ttcnicJ.

A atuaçiio do Programa de lrrigaçiio no Vale do SJo Francisco
está voltada oura a melhoria da infra·estrutura fi~l'r.a c social do
Vale, por meio da impiJntaç~o de sistcm.Js produtivos c.om base

em projetas de pequenas e médias empresas, cm projotos de
e até mesmo em grandes complexos agroindustriais.
Isto permitirá apreciável oferta de emprego com implicações
importantes no que concerne ao acesso, melhoria e manutenção
da renda e promoverá uma agricultura eficaz. favorecida pelo uso
da tecnologia disponível, ensejando ainda, com essa modernização,
o aumento da produção e da produtividade, pela expansJo da fron·
teira agrícola.
Isso é possível graças à flexibilidade do c&lcndário agrícola,
conseguida pelos métodos modernos de irrigaçiio e pelas condições
favoráveis de clima e solo da rcgiiio, favorecendo o cultivo, na
colonização

entressafra, de uma variedade de produtos, sem, no entanto, cor·

responder a uma considerável queda da produtividade agrícola,
enquanto em quase todas as regiões produtoras a produção agrico·
la está condicionada a situações climãticàs definidüS.
Os custos de investimentos que envolvem o Progr~ma de Irriga·

ção são elevados e a sua aplicação abrange todas as transformações
resultantes da execução de obras hidráulicas e de construção civil
na área do Perímetro irrigado, bem como, inclui a aquisição de
equipnmento:; para a operaç~o do sisterr..::., a tvrmiiçSo d<J comu:1i·
d.::de irrigante c :l~::;istõnciE~ técnica na preparr:ção t: asse:ntamento
do homem irrigantc.
Os recursos par::! a irrigaçiio st:o oriundos do Programz. de lnte·
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agrícolas do Nordeste, no Jpoio ~ cornercializaçtio e il ~xportaçJa
dt: produto~ w1rcpecuórios da Reui.:Jn, e na prc5crvaç5o c uso r.:;cio·
nJI do!: recurso~ nJ!umis.
O B:mco do Nordeste atuar.:i tJmbém como Jgentc dJs me~i~!...!S
de reforço ~in::Jnce·lrO, com recursos r:st~vcis, que ser~o dirigidos
paru a Aegiiio. SJo os rccur~os oriundo~ da dt:!ltin<!çjo de 16~á

112% em 19801 do IOF c do PIS-PASEP.

Por outro lado, o Fundo de lnve:tim2ntus do Nordc:."
(FINOR) sc~il rckm:ado dur:mte o período com mcditl~Jsque irjo
assegurar boa soma di! recL.:rs~Js p~ra aplicnçlio crn r;rojatos ccc~ô·
micos r,J Rcgi5o, c que ser rio ucompanh.:dos de ciJrJ dafiniç5o das
prioricJ;:;dJs regionais. A partir da próxima ano, os r..::urso~ d~sti·
nados .:iO F li'\ OR scrJ'o elcvuuos, com a pcrmi~:oibilidade concc:didJ
às socie:dadc~ Ue aconomia mistJ e js emprcs~:> públici!s feclc:rnis 1
paril <~plicarem 100% das deduções do seu imposto Ce rcndJ- e
r:Jo Llpenas 50~~. corno ocorre Jtualmcn:c:, no FINO R. PretenCe o
Governo F~deral, aind.J, a pJrtir úc: 1980, rt}du:::ir gr.Jdt.!tivJmcntcas pJrccl.1s de :nc~ntivos fiscais dcstin.:Jdos ao PIN- do nl'.'e! atual
de 50% para 3C·'~. ÜJ enc.:ugo:; do PIN e PROTE!l8A S(:rJc, por·
tanto, pJ:.~!Jtin.Jmente tr~mferidos para o orç;.:rr.t:ntc. ~...:u Uni~J.
sem prejulzo p;:;r~ os program.Js que deles sa b.::~·:~ficiJm c cc;n a
elevJç~o glcb:..J do:> rt:cl!r~cs dc~tir.Jdos ~o F INOR. Ccmp 1.err.cnr~r·
mente, devcr·~e·3 rce>:Jminar o D~::crt!to·lai nÇ 1.376!74, obj.::ti·
vando uma melhor dh:tribuiç:~o dos rt:~urs~1s dos itlccn:i•JC:> fi~c.Jis
entre os vários fundos dí: investimento, .:om privridade parJ as
regi5c'.i da menor dcsenvolvirr.ento rel<~tivo, como o Nordr;ste.

DESENVOLVIMENTO DO CEN1.10·0ESTE

gração Nacional - PIN - e outras fontes. inclusive do financia·
mente externo.
Apoio Financeiro

O

Biinco do Nordeste do Bra~il é o d~posit.:rio do:> re::urscs
à Rcgifiv p11lo Governo Federal, c dos incentivo~ fiscãis,
representados pelas deducões de pnrcelas do imposto de rend3. No

dc~tinados

período 1980-85 o BNB assumi ró o papei da principal gestor fi·
na:1ceiro dos recur~os do Ministério do Interior, de suüs Entidades
vinculadas e de outras org:.mismos do Governo Federal, dirigidos
paril subsidiar o de~cnvolvimento do Nordeste.

A rQgi5o do Centro·Oc~te brasili.!iro carZõ:tcri.::J·se pelo V.:JLio
demográfico e pelas ~rJndes pctt!nciJlidJdes dQrico!Js ~· ;~ .. cu~i'iJs,
especialmente no qõ.Je se refere js jn:.;; de cerr;.;.~os, que con:a:.
tuem objeto dü ação priorit:iria do Governo, devido às pos~;bilida·
d~s q..;e apresentam parJ elevar a produção de i:l!imentos. A rogião
apresenta detcrminadâs vantagens, como sua localização cvntigua

ao Sul-Sudeste e a infra·estrutura de transportes e comunicaçõas
existentes.

Além dos programas estritamente regionais. o SNB a;>oiará in· AÇÁO DA SUDECO
na
RegiJo, funcionando como repassado r de recursos de entidades fi·
A Superir.:andêr.cia do Desenvol~·imento da RegiSú Ceri~ro·
nanceiras nacionais e internacionais. De modo par:icular a ação do Oeste (SUDECOI tem sob oua jurisdiç5o os Estados de Gciás, M"to

tensamente os investimentos de interesse nocional realiz.::.dos

Banco se orientará principalmente para alcnm;:ar os seguintes

pontos:
o crescimento acelerado da agropecuãria regional, principal·
mente com vistas à produção de alimentos básicos;
e comolidaçJo do desenvolvimento industrial através de
complí:xos industriais integrados e dos ramos industriais

voltados para o consumo popular;
o desenvolvimento de pequenas e microempresas rurais e
industriais;
• aumento do número de empregos na Região;

e apoio ao desenvolvimento urbano e à formação de intra·

na Regifio;
e apoio ao desenvolvimento tecnológico das empresas do No r·
estrutura
dt.!ste.

O Banco do Nordeste desenvolve função importante no finan·

Grosso, Mato Gro::so do Sul e Território Fedt.:r:l ~c RonCõnia ..Em
consonância com os fJtor~s acima, aquela Entid<Jde •• respcnsavel
pela coordcnJção e exGcuç5"o dLi politica govc·rnJml1n:al a nivol re·
gional, traçou o Plano d~ Atuaçiõo para o período 19Sü-85,
le·Jando em conta as funções que a região vem exercendo ou quE
poderá ex~rcer no contexto social e econõmico do Pi!is, quJis
sejam:
1 produzir alimentos ~ mat&ria·primi! para os mercados interna t! externo;
0 ijl.J:;orver recur.ios hum~mos desloc:JCos ~e outras p~rtes do

P"is;
8

servir de

im:a

alternativa para desccntralizoç5'o industrial do

Pais;

cl~J via nJtural de pcnetmção e ocupação efe~iva da
Am::zônia Brasileira e elo d~ lig:Jr,:J'o dessa Região ao centro

c servir

ck:mer.to aos programas diri~idos para o sr::tor rural. Dessa ma;~~ i·
ril as ações vão contribuir de forma sigr.ificativa para o aumento

c!i"Jmico do Pois. o Sudeste-Sol.
O Ccntro··Jc:;tc b~asilciro se projetJ como um.J R~.:gião em

d; produção e armazenamento de alimentos básicos, implantação
de agroindústrias, criação c fortalecimento de pólos de desenv~lvi·
mento rural integrado, estabelecimento de atividadcs produt1vas
mais adequadas às peculiaridades rcgionais,levando·se cm conta as
condições do solo c climJ, de forma n reduzir n '-'UincrJbilidud~! do

org;rnizJç5o cconâmica, íltra ... ~s dü sctor ~rimjrio c~~or·ti.ldor. As
rcl.Jçõcs cconõrnicJs, ot... .. ~:-vadns entre o srstcma rearo11~l de. Dgcn·
tJs ~Jradut:vos e ns :,re:.ts de rncrc.Jdo, ou de proces~Jmt:nto :ndus·
tri(JI da Pi.lr's, cJrJctt::riz~m J dir..imica de::> te múd~lo expon.Jdor.
A eztrntLgi~ d11 uc:t:o se de1int:i.r no st.:.ntido de mJximi~ar o uso
c.Jds potcn•.:ii.lliUades n;gion;.tis efetivJs, ilS qu~is constituem, ou poder:io con:aituir, i.l b:l:;iJ expart~darJ.
At~ m.::!:mc t~!mp~ em qu!.! ~e int:::~;;ilicJm as Jtividnd~s qun
a~ 1 re::~ .• ~.m \:.:-~t:rucns compJr.itivi.JS, promovL:r·SI!·.:l a rJcionalidLidc

setor uuropl!cucirio .Js irregularidJd~!:i clim,'Jtica~. {) a distribuiçJo
csp:lciJI dns atividddcs Jgropccu~irias, <.!e modo a obter sun t'Jivur5i·
ficJc,~o. Al0m d::~so, e~:>e apoio Sd trJdu~·iro.'! t~mbúm no Juml!nto
d~ l~roduç,io c Gil produtividade díi!i pt1que~1~1S e mC:Ji:1s crnprr.s<J~
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dt.: rnodo J que m objetivo;; rt.'Qionais

contrlbuJrll c se .:.~ju~tcm JO!i ol.:.jctivos nacionai~.
A b>.i$C de atuJçJo da SUO ECO, no pen'cdo 1950-85, scrj o
tr~Oaiho t:rn 13 árcJs-programa, dividid.7~s em três grupos- áreas

de floresta, de cerrado e irrigáveis -, que serão definidas, princi·
palmente, pela capacidade de incorporação de novos glcbas ao
processo produtivo, observando-se aspectos como potencialidades
de solos para o uso agropccuário em manejo semi-dcsenvolvido;
existência de núcleos urbanos para servir de apoio, no processo de
comercialização; e capacidade para absorção de fluxos migratórios,
dada sua baixa densidade demográfica.

J

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

de água c serviços de esgotos e drenagem e recuperação de terras,
controle das enchentes e retificaç5o dos cursos de água; a~im
como as :Jções voltadas ao desenvolvimento urbano c meio ambi·
ente de um modo geral.

REGIÕES
SUDESTE e SUL

REGIÃO CENTRO-OESTE

POPULAÇÃO
42,79%
RENDA 65,46%
ÁREA 10,86%

RENDA 17,14%

ÂREA 6,79%

DESENVOLVIMENTO DA REGIAO SUL
A Superin:cndência do Desenvolvimento da Região Sul
(SUOESUL) buscará, no atual per(odo governamental, por em
prática grandes linhas de ação, em suas múltiplas frentes de traba·
lho, especificadas adiante em termos das dimensões econõmica,
social e politica.
DESENVOLVIMENTO DA REGI AO SUDESTE
Sendo o Sudeste a região que apresenta os maiores rndices de
crescimento econõmico, comandando o setor industrial do País, e
acelerada taxa de urbanização, mas por outro lado, registrando a
persistência de certos bolsões de pobreza, como os do Vale do
Jequitinhonha (MGl e Vale do Ribeira (SP), requer açi5es governa·
mentais de natureza diversa.
O tratamento prioritário continuará no âmbito dos aspectos

urbanos, face às necessidades de conter o crescimento das áreas
metropolitanas de Sllo Paulo e Rio de Janeiro, ordenar e discipli·
nar a expans5o da área de Belo Horizonte e das cidades beneficiá·
rias da desconcentração funcional intra-regional. A conservação do
meio ambiente e controle da poluição urbano-industrial deverão
merecer atenção destacada do Governo Federal, em ação conjunta
com os Estados e Munidpios.
Outros objetivos referem-se ao apoio à descentralização indus·
trial, buscando-se o incentivo à implementação de industrias nas
cidades de porte médio, com o reforço de sua infra-estrutura de
apoio, e a recuperação da economia em áreas estagnadas ou dcpri·
midas da Região.
As açõcs setoriais para a Regi5o, mais dirctamcntc vinculadas
ao Ministério do Interior, rcfcrcm·so à habitaçüo; sancílmcnto
basico e geral, compreer.dendo, respectivamente, o abastecimento

Dimensão Econõmica
Com o esgotamento da fronteira agrrcola, previsto para a déca·
da seguinte, necessária se faz a ação do.Governo Federa.! voltada à
obtenção de significativa e rápida melhora na produtividade do
fator terra e a promoção do uso racional dos recursos naturais.
A reestruturação da economia regional deverá visar o reforço
do setor industrial, de modo a torná·lo o centro dinãmico da
economia, e a manutenção do relativo equilrbrio espacial da popu·
lação e das atividades produtivas.
Dimensão Social
Em termos da dimensão social, procurar-se·á a melhoria do
aproveitamento da força de trabalho e dos nrveis de renda da
populaçilo, aten:. : ;:ura o aproveitamento das potencialidades
da agricultura de t.•ixa renda, a implementação de polrticas para o
desenvolvimento de atividades não-agrícolas nas zonas em que
predominem as atividadcs rurais, e a adoção de polrticas de gera·
ção de empregos no setor urbano.
Dimensão Pol(tica
Finalmente, a observância da dimcn~o politica contemplara o
fortalecimento do plancjamento c da execução do dc,envolvimcn·
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to a n1'vel region.ll, df!5dobrundo·se no fortalecimento do Sistema
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as árcJs em quP.5tJo; a dcsconccntraç5o das atividades ir:dus·

NJciom1l de PIJncjJmento com a nrticulaçiio sistêmica entre a:; nl'·

triJi:i; ntivar as potcnci.Jiid.Jdcs dils árcJs circunvizinhils, com

veis federal, rcglon<~l e estadual; na integração, a nlvel regional, das
políticas de desenvolvimento; na busca de melhor intcratuação a

vistas ao .:lbastecimcnto; melhoria dos serviços urbanos; esti·

nível regional, das agências de financiamento do de::envolvimcnto
com o planejamcnto e no fortalecimento técnico e financeiro dos

espaços não·urbanizados para manutenção do equillbrio
ecológico etc.;
• dinamização c fortalecimento das Regiões Metropolitanas
do Norte c Nordeste c das cidodcs de porte médio mais intc·

Estados e Municípios como principais executores do desenvolvi·

menta. Este fortalecimento depende de maior eficácia na adminis•
tração regional do desenvolvimento c que implica na continuidade
funcional entre o planejamento e a sua execução.

PROGRAMAS REGIÃO SUL

mular a dcscentralizaçtio administrativa; prcscrvaç5o de

riorizl.ldas, consistindo em incorporar, ordcnadJmcnte, essas

áreas ao processo de desenvolvimento urb.:mo-indusuial. As
providências requeridas, entre outra~. dizem respeito à
fixação das populações nesses espaços; ao direcionamento
de fluxos migratórios para ns cidades de porte médio, que
dever5o ser beneficiadas com estlmu los à comercialização da
sua produção, obras e serviços de saneamento, lazer e
habitação;
a promoção do dewnvolvimento das cidades de menor pone e
dos núcleos de apoio à ocupação produtiva da Amazõnia e
do Centro-Oeste e ao desenvolvimento rural do Nordeste. A
intervenção governamental se traduz em termos de mec;lidas
que visem à promoção da pecuária, reflorestamento e produ·
ção artesanal; à proteção e regulamentação dos atividades
pesqueiras e extrativas; à implantação e/ou melhoria dos
equipamentos urbanos, principalmente os relativos à saúde e
educação; e outras ações que promovam a fixação das popu·
lações nessas áreas.

HABITAÇÃO

Os objetivos básicos da politica habitacional do Governo para
o período 1980-85 têm como pressupostos básicos o aumente da
oferta de habitações e a redução do deficit atualmente existon:e.
Ouanto à oferta, o BNH deverá processar cerca de cinco milhilt>'
de financiamentos, inclusive para a melhoria de morac::as su~·
normais.
A politica habitacional confere maior ênfase ao atendimento
das famílias que habitam núcleos urbanos e rurais e, dentro desse
quadro, dá prioridade aos mutuários com renda de até cinco salá·
rios·minimos.
Outro objctivo a ser atandido dui'ante o período se relaciona

com a necessidade de se compatibilizar a politica habitacional com
os interesses do desenvolvimento urbano e regional, visando a

DESENVOLVIMENTO URBANO
A preservação do meio ambiente, a melhoria da qualidade de
vida urbana, a adequada distribuição da po.,ulaçio em termos
espaciais e a estruturação de um sistema adequado de cidades, regional e sub·regionalmente, no tocante aos aspectos inter e intra·
urbanos, constituem as diretrizes da politica nacional de desenvol·
vimento urbano, cujas ações vêm acrescer as funções do Ministério
do Interior no âmbito do desenvolvimento brasileiro.
As estratégias de ação referem-se à:
o descompressão do crescimento de áreas urbanas congestiona·
das, envolvendo medidas que buscam limitar a convergência
dos fluxos migratórios que para essas áreas se dirigem; a
organização de suas zonas periféricas; dirigir a localização do
indústrias fora dessas áreas; a implantação da infra-estrutura
nccmsária, entre outras;
• controlo do processo de ocupação dcsordennda do espaço
urbano em metrópoles regionais, quando se fazem nccessá·
rias açõcs que visem a redução dos fluxos migrotórios paro

maximização dos recursos aplicados no setor.
O Banco Nacional da Habitação conta com diferentes progra·
mas para atender às necessidades do mercado, t~mto ·p~ra con:aru·
ção de uniJades habitacionais, como para obras C:c infra·estrutura
e equipamentos indispensàveis aos conjuntos habitacionais.
Para a produção de habitações, o BNH aluará, basicamente, em
3 áreas:
• Area de Interesse Social, que compreende os seguintes agen·
tes promotores: COHABs. Cooperativas Habitacionais, lnsti·
tu tos d~ Previdência, Empresas e outras entidades a critério
do Banco;
• Sistema Brasileiro de Poupança c Empréstimo;
• Materiais de Construção- RECON.
Entre os Programas desenvolvidos no setor habitacional, desta·
cam·sc os seguintes:
• PROFILURB- Programa de Financiamento de Lotes Urba·
nizadas;
• PROFICO - Programa de Financiamento à Complementa·
ção de Hnbitação;
o PRODEPO - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de
Pólos Econõmicos;
o FICAM- Programa de Financiamento de Aquisição de Ma·
teriais para Construção, Conclusão, AmpliuçJo e/ou
Melhoria de Habitações de lntcrer.se Social.
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ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO i"NDIO

A importiinciJ de que se revestem os estudos que vem sendo
realizados (multas deles já conclu{dos). na Escola Superior de
Guerra, Estado-Maior das Forças Armadas, Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército e pelo Estado Maior do Exército, no
sentido de fixar a expressividade do problema, tanto no âmbito da
Defesa Civil como no da Segurança Nacional, fez com que o
MINTER reorientasse seus objetivos e diretrizes nesse setor, para o
periodo 1980-85, com a finalidade de institucionalizar uma série
de medidas, das quais a mais urgente é a transformação daquele
Grupo em Secretaria Especial de Defesa Civil.

A politica ir.diêenista, a cargo da Fundcç5o Nacional do l'ndio
:::uNAI) bcseia·se, principalmente, no '"'peito iJ pe:;soa do índio,
à5 culturas e instituições tribais, na garantia à posse pt:rmancnt~
das terras que habita e no usufruto dos recursos naturais nelas
existente:s.
Ne~sc sentido, as linhas de ação programática, para o período
1980-85, voltar·se·ão ao cumprim,nto das seguintes di.'etrizes:
o integração dJs comunidades indioenas à sociedade nacional,
de forma harmãnica e gradual, segundo o grau de acultura· SANEAMENTO GERAL E AMBIENTAL
çiio já alcançado;
c demarcação de terras indígenas, procurando assegurar o seu
A politica prevista pelo Departamento Nacional de Obras de Sa·
domínio e pos::ie;
neamento IDNOS) e as diretrizes estabelecidas para o pcr(odo
• a:;si5t&ncia pE:rmanente nos campos de saúde e da educação;
• .ccompanhamento e orientação permanentes dos trabalhos 1980-85 visam ã conservação dos grandes grupos de projetas, ou
desenvolvidos por missões religiosas confor.me os objetivos programas, cuja viabilidade foi demonstrada pela experiência e
do estatuto do índio;
pelo estudo das possibilidades futuras, constituindo-se, então, em
• promoção de pesquisas e estudos para o melhor conheci· esteio e fundamento para sua seleção e posterior implantação.
m"nto da cultura e realidade indígenas;
Os programas do DNOS, de âmbito nacional e de desenvolvi·
1o1 ação comunitária;
menta regional, podem ser apresentados dentro do seguinte esque·
• sensibilização da opinião pública em favor da c:Jusa indige· ma;
nista.
A estrutura Cigonizacional da FUNAI será reformulada, bus·
cando·se um melhor desempenho de suas atribuições, com o for· Programa de Saneamento Ambiental em Areas Urbanas
talecimento das unidade; executivas regionais.
Este programa objetiva possibilitar abertura de novo espaço
geográfico, através de rccupcroção de áreas sclccionadas.
O trabalho a ser desenvolvido envolve 211 cidades e leva
MEIO AMBIENTE
benefícios direta e indiretamente a uma população de 6.531.000
pessc.as, disseminadas em todos os Estados e Territórios das cinco
A Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) cabe desen· regiões.
Os projetas de saneamento ambier.tal cm áreas urbanas apoiam
volver esforços no sentido de evitar a contaminnç~o ambiental,
proteger os principais ecossistemas brasileiros através das Est:>ções o desenvolvimento econãmico pela ação a n,"vel de:
• plancjamento de áreas metropolitanas pela incorporação de
Ecológicas que vêm sendo in~~lantadas, e sanar desequilíbrios am·
espaço regenerado;
bientais provocados pela açiio do homem, mediante a adoçiio de
• aceleração do processo de desconcentração industrial, atra·
medidas de ordem preventiva e corretiva.
vés de preparação de áreas para a implantação de parques e
As medidas intervencionistas, para o perrodo 1980-85, deve·
distritos industriais em zonas pré-estabelecidas;
rão voltar·se para as áreas consideradas críticas, com ação de curto
•
favorecimento
de bases de apoio aos programas habitacioprazo, uma vez que as informações sobre o quadro ecológico brasi·
nais e eKpansão de centros comerciais, administrativos e de
leiro são escassas. Neste sentido, realizar·se·ão levantamentos e
lazer;
estudos básicos, numa açõo conjunta com Universidades e Institu·
• co\aboraç3o para a ampliação e a conservação dos siuomas
tos de Pesqu isõs.
viários:
Outras linhas programáticas compreendem estudos quanto à
• coO()erac;So para elevar 01 indices de ~d~ J)Yblica, pc:o1 eli·
viabilidade de se onerar, em termos monetários, os responsáveis
mrnJÇJO de ~,..,$ nt~ t' COili.OQ#tntt trr>docJÇ.iO de
por dunas ao meio ambiente; estímulo ao surgimento de tecnolo·
f oc01 enó< :rue "';
gia adequada ao controle da pOluição industrial; estimulo ao uso
• promGÇ:iO de ~ de e>ritrr ptf'o·entr.o ou COtrctr;o Q<><
de equipamentos de controle e prevenção contra a degradação dos
permit., ottndor 01 efe;tos .X.."'O',....tn de ~<14óe\
recursos atmosféricos, hídricos, do solo e outros, em razão das
pJbiCâ.
modificações ocasionadas aos grandes centros urbanos e indus·
O Programa envolve a elaboração de estudos e projetas e a
triais, principalmente.
execução de obras de grande alcance social e econõmico, através
de redes de drenagem, aterros, pontes, cais de saneamento, galerias
DEFESA CIVIL EM SITUAÇOES DE CALAMIDADE PÚBLICA e revestimento de canais, além de ações complementares.
O Ministério do Interior tem ainda sob sua responsabilidade o
desenvolvimento de ações no campo de prev~nç5o c ütendimento
de calamidades públicas. Estas açõcs são realizadas pelo Grupo
Especial para Assuntos de Calamidades Publicas IGEACAP), que se
constitui no instrumento de articuiJçJo do esforço do Minist6rio
do Interior com os demais Ministérios e com entidades públicas e
privadas. Assim, é de ess&ncia da atuaçJo do GEACAP orientar e
coordenar, cm todo o Tcrritorio Nacional, as atividades relaciona·
das com a prevcnç5o dJs cJiamidadcs públicas, asdstóncia às popu·
lações atingidas e a recuperaçJo das áreas flageladas.
No momento, está em fase final de elaboração a estrutura bási·
ca do GEACAP, prevendo-se sua implantação ainda no decorrer
deste exercício.

Programa do Saneamento Ambiental em Áreas Rurais
Este programa objetiva, fundamentalmente, a recuperação de
terras agricultáveis para incorporação ao processo produtivo agr(·
cola.
Os efeitos econõmicos do Programa visam:
• recuperação de terras marginalizadas para o se to r agropecuá·
rio, sujeitas a problemas de inundações;
• protcção de áreas destinadas à agricultura e à pecuária,
protugendo·as dos preju(zos causados pelas enchentes;
• incremento da produç5o agrícola e da criação de rebanhos;
• capacitaçiio para irrigaçiTo de grandes áreas nas bacias cnde
scrJo executadas ~s obra5;
• capacitnçGo para navcgaç:1o fluvial;
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• dm~linização de águ~s em áreas agricultáveis;
• controle da crooão c da destruição de solos agricultáveis;
• controle hidroagrícola de bacias;
• regularização de rio!;;

• capacitação para projetes integrados de agricultura e pecuária; e
• molhoramento do nível de abastecimento hortigranjeiro.
O Programa benefici~rá dirct~ e indiretamente uma população
de 4.560.000 habitantes ~través d~ açJo de 65 projetas, distribui·
dos em 17 Estados nas cinco regiões brasileiras.
Programa de Controle do Enchentes e Recuperação de Vales
A fin•lid.Jde primti,. do Progr.lm.l é 1 efecivação das obras
contr1 tneho1•run. v•undo a rt"gCncrJÇjo de .ircas urbJnas e rurais~
,.,....~-«•Ot'\4r:..S f'm fu~.io dr tu.! lfl"'port.inc•a 9C(lcCon6mica, favoreuroo o .I;)I·:Jo·~ 1 1M'~n!O r.:.or~l ~ POttrck11idJdei do solo e
a.;111 '1"""0'.; .:·A,. V..ll'.a o d.r~·'*··•mtnto tconômico d~s áreas.
A , ...,..~:' ""' CJ(..~t,..·o pr;IT"<)r•.!..,l, o Prcqr..-n.~ visa outras ativi·
6.~ 01t

c,,.,...

r•:r"'lo•,?, ,.._,

.r.~• ~"":"'·";-'-

"'•<!M-1•

'"-"',.,. "'' o

M'l ~o

complexo de

lQt~lt<J.'ntfiiO di:~ colate-

raas, quaas se1am:
• irrigação
• abastecimento de água
• transporte fluvial e rodoferroviário
• elctrific~ção c drenagem urbana
• controle de erosão e da poluição
• estabelecimento de reservas ecológicas e
• regeneração florestal.
Programa de Controle de Erosão

A ação do Programa se faz sentir no meio urbano pela orga·
nização, expansão ou retração do processo de crescimento da
cidade, buscando a prevenção do surgimento das voçorocas e, no
meio rural, pelo uso potencial do solo, tendo em vista a otimização
da produção e a manutenção do equilíbrio ecológico.
O Noroeste do Paraná, com uma popul~ção de 3,5 milhões de
pessoas e 67 mil km2 de área, é onde o problema se ~presenta mais
alarmante e onde a açiio do Programa se faz sentir mais firme no
combate e prevenção dos problemas de erosão, dentro da seguinte
linha:
• melhoria d~s condições de uso do solo urbano;
e estabelecimento de politicas de ordenamento do crescimen·
to dos centros urbanos;
1 melhoria dos atuais cadastros dos Municfpios que servirão
de base ao estabelecimento de uma melhor estrutura tributá·
ria urbana; e

• definição de legislação sobre o uso do solo urbano.

INTEGRAÇÃO DO UNIVERSITÁRIO AO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
A Fundação Projeto Rondon, cuja finalidade precipua é a de
mobilizar a juventude universitária visando sua integração no
processo de desenvolvimento brasileiro, deverá direcionar suas
ações para:
• as áreas e projetes previamente indicados pelo MINTER.
através da SUDAM, SUDENE, SUDECO e SUDESUL;
• os programas e projetas educacionais, previstos nas Dire·
trizes e Planos Setoriais do Ministério da Educação e
Cultura;
1 o desenvolvimento social nas áreas de ocupação recente e/ou
de concentração de pobreza, urbana ou rural;
• o apoio ao desenvolvimento comunitário e capacitação
técnico·profissional;
• a consolidaç~o e desenvolvimento dos "Campl" Avançados,
face às exigências da Politica Nacional de Desenvolvimento
Regi~nal e Politica Nacional de Educação;
• o apramoramento e a criação de mecanismos legais, adminis·
trativos e programáticos, visando otimizar os resultados de
sua ação.
A Entidade conta, basicamente, com três Programas:
• Programa de Areas Prioritárias, que se subdivide em Opera·
ção Nacional, Operação Regional, Operação Estadual e
Interiorização e Fixação de Técnicos, cujas metas propostas
visam a atingir cerca de 600 municípios brasileiros com a
mobilização de 70.000 participantes e a interioriz~ção de
600 técnicos de nível superior e de 2P grau profissionalizante.
• Prog.ra.".'a de Apoio às Instituições de Ensino Superior, que
possabalata a Instituições de Ensino uma participação mais
efetiva no processo de desenvolvimento re~ional. Conta
com os sub-programas de Campus Avançado, Seminários
de Estudos Integrados e Viagens de Estudos. Pretende-se
consolidar os 22 "Campi" Avançados cm funcionamento,
implantar novos "Campi", e mobilizar cerca de 300 mil par·
ticipantes, que deverão ter aumentado o seu prazo de per·
manência nas áreas de atuação.
• Programa de Operações Especiais, voltado às atividades rela·
tivas às áreas urbanas e periféricas dos grandes centros
populacionais, durante o período letivo, propiciando, atra·
vés do engajamento de Orgãos e Instituições Públiças e
Privadas, oportunidade los universitários de adquirir expe·
riências práticas no seu setor profissional. A mobilização
deverá atingir 350 mil participantes, 1.759 professores e
implementar a formação de, pelo menos, 200 grupos de
comunidade junto a populações de baixa renda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - SANEAMENTO BASICO
TERRITORIOS FEDERAIS
Neste setor, as diretrizes do Ministério do Interior são as seguintes:

As ações governament3is para o desenvolviment~ dos Territ~·
rios Federais de Rondónia, do Amapá e de Roraama, .deverao
voltar-se para a quebra de sua dependência econõmico·s.oc!al, .atra·
vés de investimentos cm ároas favoráveis quanto á exastencaa de
fatores de produção mais abundantes.
.
. •
Serão concentrados esforços para o crescamento da agroandus·
tria; do setor terci;lrio; à implantação de núcleos de coloniz.ação,
com o assentamento de milhares de familias; para obras de anfra·
estrutura social e econõmica; às pesquisas voltadas ao aperfeiçoa·
menta racional dos recursos naturais, desenvolvimento da agro·
pecu~ria e piscicultura; estímulos ao turismo; formação de recursos
hum~nos; expnnoiio e melhoramento do setor transportes; geração
de energia hidrclétrica c tcrmoclétrica; c habitação e sane~mcnto
bilsico, entre outras ações.

,

• atendimento, com serviços de abastecimento de água, até
1985, de todos os Municipios brasileiros;
• expansão dos serviços de esgotos a todas as Capitais dos Es·
tados c Territórios e às cidades com população acima de 200
mil habitantes;
1 desenvolvimento, nas cidades de menor porte, áreas subur·
banas e núcleos urbano-rurais, de sistemas simplificados de
saneamento básico;

• melhor distribuição da orerta de serviços de saneamento bá·
sico, seja regionalmente, seja com vistas ao atendimento das
populações de b~ixa renda.
Com esse propósito, busca·se a compatibilização do Plano N~·
cional de Saneamento (PLAI':ASAI com a politica nacion~l de
desenvolvimento urbano, o aperfeiçoamento dos mecanismos de
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coordenação das entidades e programas do Sistema Nacional de
Saneamento, a articulação com a Fundaç:io SESP, com vistas ao
saneamento básico no meio rural e ao controle da qualidade da
água, e o fortalecimento técnico e financeiro dos órgãos de sanea·
menta dos Estados, para que possam executar, a contento, suas
atribuições.
Os recursos· programados pelo BNH para o Setor estilo dimen·
sionados de forma a atingir as metas já estabelecidas para o
PLANASA, bem como outros enumeradas a seguir, quais sejam:
• atender a todas as cidades litorâneas com mais de 100 mil
habitantes, que estejam causando danos ao meio ambiente
e desde que sejam Integrados ao PLANASA (cerca de 24
cidades);
• atender às cidades não litorâneas Integrantes de cursos de
águas· cujos problemas de poluição estejam causando danos
ao meio ambiente e cuja escala de prioridade seja estabelecida através da poHtica nacional de desenvolvimento urbano.
Em termos desta meta trsica adotada para a abordagem téc·
nica da matéria, foram, neste primeiro dimensionamento de
recursos, consideradas apenas as cidades da área metropoli·
tana de São Paulo;
• atender aos núcleos urbanos que não estejam enquadrados
nas categorias anteriores, ou seja, que recol\hecidamente não
estejam causando danos ao meio ambiente, e que deverão
ter suas soluções através de sistemas simplificados.

P~1ís,

só os que têm esses c11sos é que conhecem a fulha que; o no:iSO

rrm:t:ssual, o Projeto do nohrt: Scnudor Otto Lchmann, lJUC:, <JUscntc deste
rlcnúrio, está rrescnte através do dcs:~rquivanu:nto ora requerido relo Senador que cncaminhu este requerimento.
Alisim, Sr. Prcsidcnh:, Sr.~. S~:nadores, chnmo a atcm;no do Senado p:ua
o fato de que, na época da discussi1o, então, cxplicmcmos melhor o alc~mcc c
a abrangência de um projeto que u pc:rcuciéncin c os conhecimentos em cu usa do ilustre cx-Scn:~dor Otto Lchmann, que ilustrou esta Casa, revelaram ao
apresentar à considcruçUo dU Casa este projeto.
Era a considcrução, Sr. Presidente, que desejava fazer ao Scn01do.
O SR. PRF.SIDF.NTF. (Luiz Viuna)- Continua cm votaçüo o requeri·
menta.
Os Srs. Scnudores que o aprav:1m queiram permanecer como se acham.
(Pausu,)
Aprovado.
O projetou que se refere o requerimento que vem de ser aprovado volt<~·
rá a tramitar normalmente.
O SR PRF.SIDF.NTF. (Luiz Viana)- llem 3:
Discussão, cm turno suplementar, do Substitutivo do Senado
uo Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1974 (n• 845/72. na Casa de
origem), que altera u Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973. que
rcgul;t os direitos uutorais c dá outras providências, tendo
I'ARI'CER, soh n' 376, de 1979, da Comissão
- de Rcdaçiw, l1fcrcccndo a redução do vencido.

O SR. PRESIIJENTE (Luiz Viana) -Item l:
VoUtção, cm turno único, do Requerimento n' 242, de 1979,
do Senàdor Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamcnto do
Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1977, de autoria do Senador
Otto Lchmann, que "altera dispositivos do Código de Processo Ci·
vil, atinentcs à intimação do devedor para a arrematação de bens
penhorados".
Em votJçiio o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCF.ll CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria do ilustre ex-Senador Otto Lehmann é o projeto cujo dcsar·
quivamento requeremos c que trata de alterar o dispositivo qo Código de
Processo Civil, conforme vamos explicitar.
'
Diz o projeto do ilustre ex-Senador Ono Lehmann:
Art. I' Acrescente-se 010 art, 686, do Código de Processo C i·
vil. (Lei n• 5.869, de li de janeiro de 1973, alterada pelu .Lei n•
5.925, de I de outubro de 1973) mais um inciso, que receberá o n''
VIl c terá a seguinte redaçiio:
"Art. 686. A arrematação será precedida de edital, que conterá:

.......•. o.......• o. o., .•..... o.......••.....•...........
VIl -a advertência de que o edital valerá para intimação do
devedor, caso o Oficial de Justiça, no cumprir a diligência detcrmi·
nada no art. 687, ~ Jv, certifique não ter sido possível encontrá-lo
no prazo ali estipulado."
Art. 2~' O parágrafo terceiro, do art. 687, do Código de Processo Civil {lei n9 5.869, de 11·1·1973,ahcruda pela seguinte Lei nv
5.925. de 1·10·1973) passa a ter u seguinte reduçüo:
"Art. 687. O editul será ufixudo no átrio do edifício do fórum
e publicado, em resumo, uma (I) vez no órgão aliciai do Estado, c
du:1s (2) em jornul local diário, se houver.
~ 3~>

O devedor será intimado por mandado do dia c hom du
rcalizuçno do leilão, podendo u oficial de justiçu cumprir a diligênciu cm qualquer dia, hora ou local, c li~ur hora ccrw: se o devedor
não puder "ter cncontrudo em cinco (5) dias, porém, o ol'il.:ial dt.:volvc.:rÍI o mandado, cc.:rtificando as diligências que lt:vou a eleito, v;t·
lendo como intimac;ito, nesse cuso, o editul previsto no art. 6H6."
Sr. Jlrcsidcntc, trata-se do rrecnchimt:nto de uma lucunu 11>1 nos~a Lei
Processual Civil. Quero justilicar us r:tlÕcs do meu requerimento de dcsilr·
quivamcnto, rara ~JLIC o Senado nilll dl'i,,c de cunsidcr~tr o pn:cnchimctllu
de~~~~ lucurw que ~i1 m qur.: advog,:1m, ~u os que labutam no•;_fimlll.\' do 110s~u

Procc~so

Civil contém.
E este pmjcto preenche ess~1lacuna. Portanto, é de naturel:J imrorwntc,

Em discussão o substitutivo, em turno suplcmcnt:u. (Pausa.)

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, dcclnro encerrada a
discussão.
Encerrada a discussão, o suhstitutivo é dado como definitivamente ado·
t:tdo, nos termos do ~1rt. JIH do Regimento Interno.
A matt:ria voltará t1 Câmara dos Deputados.
E o .H'J.:Ciintt> o .mhJtituth·o aprtwado:
Redução do vencido para o turno ·"uplemcntar do SuMtltutlvn do
St.>nadn un llrnjctn de l.cl da Câmara nY 3, de 1974 (n' H45/72, na
C'11sa eh.• nri~cm ),
Substitua-se o Projeto pc:lo seguinte:
~Itera a l.ei n' S.9RH, de 14 de dezembro de 1973, que regula os
direitos auloriais, e di outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

ilS

Art, I• A Lei n• 5.'>88, de 14 de dezembro de 1973, passa a vigorar com
seguintes alterações:
"Art. 83. Os cassetes, cartuchos, discos, videofonogramas c
:1rarclhos semelhantes, contendo fitas de registro de som gravadas,
não poderão ser vendidos, expostos à venda, adquiridos ou munti·
dos em depósitos para lins de venda, sem que em seu corpo conste,
cm destaque c integrando-o de forma indissociável, o número de
inscriçüo no Cadastro Gerul de Contribuintes (CGC), do Minis·
tt:rio da Fazenda, da cmrresa responsável pelo processo industrial
de reproduc;Uo da gravação.
Art. 117.

IX) fiscalizar o exato c liel cumprimento das ohriguções dos
produtores de vidcofonop:rumas c: fonogrum:1s, editare!> c assaciacõc:s de direitos do autor, rura com os titulares de direitos autoruis c artísticos, procedendo, 11 requerimento destes, u todns as vcri·
licuçôes que se fizerem ncccssúrius, inclusive auditorais c exames
contáv~.:is:

X) im(lor nnrmas de contabilidade its pessoas jurídicas referi·
no inciso anterior, ot lim de que os pltmos contáveis c 11 escrita·
mçlto permitam a udcquadu verilicuçào da quuntidade de exemplares reproduLidos c vendidos:
XI) wrnm uhrigutório que as ctiquctus que distinguem us cópias de vidcufono~rarnas c fnnogranHtS sejam uutentlcadtlS c num c·
r01das ouravês de uma nwn:a c um número de 1!1mtwle LJUI! sl!rilu
apnst\ls pclu própriu Conselho N:tcionul de Dircitll t\utural, nu
furma di!~ instruçik~ quc venha <t haixm."
:\rt, )' bt.t LL'i cutra cm vi~nr na d.1ta de ~ua publi~.tçan.
Ar!, .'\" Rt:l·nglllll·"C 01~ di~pmiçile!! Cl\l •.:o11trúrin.
d:~s
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O SI!. I'I!ESIIJE:-oTE (L ui/. Viana) - llcm 4:
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cm turno único, du l1 rujctu de Lei Uu Cilmuru n"

JO, de 1979 {nv 5.795/?S, na Cus:~ dr; origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúblic;t, que uutorint a Comi~sào de Fin:mci:tmcnto du Produçito • CFP, a alit:n:tr o imóvd que mcncionot,
tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 366, de 1979, da Comiss<1o
- de Finanças.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nim havendo omdores, declaro-a cnccrmda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permancç:ml como sr.: cncontr;tm.
W:tusa.)
Aprov:~do.

A matéria vai 1t sanção,
E o .H'}:Uif/ft' o projt'/0 upromtJo:

I'RO.IETO llE LEI llA C;\MARA
~· 311, de 1979
(n~' 5.795j7H, na Casa de origem)
/JC' iniciutim do St>nhor PreJidt>l/le da Rt·plihlim

Aulorb:a u Comissiio de Finunciumcnto du Produçiio - CFP u
alienar o imli\lel que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' Fica u Comissrio de Financiamento da Produção- CFP, Au·
l:lrquia Federal vinculada ao Ministério doi Agricultura autorizada a alienar
11 Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZI!M, Empresa
Pública Fcdcral também vinculada ao Ministério da Agricultura, imóvel de
sua propriedade, bem como a respectiva fraçào ideal ao terreno, que consti·
tu i o sétimo <~ndar do Edifício Palácio do Desenvolvimento, situado no Setor
Buncário Norte, cm Brasí\iu, Distrito Federal, acrescido de sete vagas na ga·
rugem c das benfcitorias exish:ntcs.
Art. 21l O imóvel descrito no <~rtigo anterior está registrado cm nome
da Comissr1o de Financiamento da Produção- CFP, no C<irtório do 21l Ofi·
cio do Registro de Imóveis do Distrito Fcdcral, às Os. 252 do livro H-B.
Art. 3"' Est:~ lei entrará cm viver na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições cm contrário.

...... _.:.:.._.:.:.,_

te... - lNTEJ.SAT, as:-.inaJu pelo Governo da República Federativa do Bm·
si I no Ji:1 JCJ de maio dc l!J7H, cm Washington.
Art. 1" bte decreto legislativo entrarú cm vigor na data de sua pubJi.
l:ó!Çi'Hl.

O SR. I'RESIIlE:-ITF. (Lui' Viana)- 11om 6:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo

n"' 8, de 1979 (nll 4/79, na Câmara dos Deputados), quc aprova o
Protocolo de Prorrog:1çào do t\cordo sobre o Comércio Interna·
de Ti:xteis (Acordo Multifibws), assinado em Genebra, a 30
de dcLembro de 1977, tendo
PARECERES Fi\ VORÁ VEIS, sob n•s 367 c 36g, d' 1979, da>
Comissões:
- dl' Rl·lac;llc~ Exll•rinreo;: c
- dl· Ecnnnmiu.
cion<~l

Em discussru1 o projeto. (P:IUsa.)
Nün havcnJn 4uem 4ucria usar da palavra, declaro-a cncerrada.
Em vut;lí;r10.

Os Srs. Senadores 4uc o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprnv;uJo.
A matéria vai ;, Cnmissrw de Rcdaçno.

E o .H•guilllt' o proi('to aprm·udo
I'RO.IETO llE llECRETO I.EGISI.ATI\'0
:-o• K, do 1979
( n'·' 4/7'), m1 CUmarn dos llcputudos)
\pru\'ll u l,rnlncnlu de Pmrro~açiio do Acordo sobre n ComCr·
1
cin Jnh.·rmlcinnul de TCxlci"i (Acordo :\1u1110hras), assinudo cm Genl'iml, a 311 cll' clclcmhrn dl' 1977.

O Congresso Nacional dccrcta:
Arl. 1Q Fica aprovado o Projcto de Prorrogaçr1o do Acordo sobre o Co·
mércio lntcrnacion:ll dc Têxteis (Acordo Multifibras), assin<~do cm Genebra,
a 30 de dezembro de 1977.
Art. 2Q Este decreto legislativo entrará cm vigor na daw de sua publi·
caçüo.
O SR.I'RESIIlE~TE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
O SR. I'Rt:SIIlE~TE (luiz Viana) - llcm 5:
Ordem du Di<~.
Ainda hú omdorcs inscritos.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
Concedo a palavra ;lll nobre Senador Dinartc Mariz.
n"' 7, de 1979 (nll 6/79, na Cámara dos Deputados}, que aprova o
Protocolo sobre Privilégios, lscnçõcs c lmunidudcs da Orgo1niLaçr1o
O SR. IJ/N,.IRTf MAR/7. PRONUNCIA DISCURSO QUE.
lntcrn<~cional de Telecomunicações por Satélites - INTELSAT.
I:'NTREGUI! .:1 RF.V/S.40 DO ORADOR. SJ!R,i PUBL/C,IDO
:1ssinado cm Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo
/'OSTfRIOR.If F..VTI:':
bmsileiro, tendo
O SR. I'RESJI)f.NTE (Jorg' Kalumc)- Concedo a palavra ao nobro
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n.s 347 u 350, de 1979, d11s
Scnador Almir Pinto.
Comissões:
- de Rchu;õcs Exlcriorcs:
O SR. AI.MIR I'INTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discur·
- d1.• Cunsliluic;ào "' .lu"ilic;a:
so.) -Sr. Jlrcsidente, Srs. Senadores:
-de Tnmsporrcs, Comunicações c Ohr11s Púhlic11s: c
Desde ontem que lobrigo para ver se conseguia falar neste plenário. mas
- de Fin11nças.
scntimos que assuntos palpitantes têm tomado a atenção dos Srs. Senadores: a anistia, entrcmeadu com o sofrimento do Nordeste. E cu pediria -c
Em discussno. (Pausa.)
cspcmrh1 ate!- que a anistia politica se ucomp:mhassc da anistia económica,
Ntm h>~vendo quem qucriu discuti-lo, dccl:uo-u enccrrada.
anistiando os recursos da SUDENE para que ela voltasse ao que, na verdaEm votaçi1o.
de, foi no seu inicio.
o~ Srs. Senadores que o aprovam queimm conservar-se: como sc 01ch:m1.
Sr. Presidente, no primdro período da aluai Sessão Legislativa, no mês
(lluusu.)
de
muio
prccisamcnte, tive oportunidade de ocupar a tribuna do Senado, na
/\provado.
condição de obscrv<.1dor designado pela Comissão de Assuntos Regionais,
1\ matéria vai à Comissi'10 de: Reduçi1o.
junto (i reuniiío d01 SUDENE. realizada a 27 de abril do uno em curso nu CiE o Sl'gllillll' o f''l!it'lo aproi'Cu/o:
dade do Redfe, paru um rehlto suscinto do que fora tratado, no importante:
conclõ~ve, exat:lmente no instante: cm que o Governo Fedem\ se aprcstavu,
I'IW.IETO llE llEC'IIETO l.f.GISI.ATI\'0
õ~lr<.~vés, do Ministério do Interior c dos 6rgãos que o integram, para traçar
Nll 7, de 1979
planos c progranHIS :1 scrt:m postos cm prática, numa açào objetiv<~, uo com·
{n"' 6f79, 1111 C'lim11rll dos l>cpuludos)
Aprova o Pmtm:o\o sobre Privilégios, h.:nçõcs c lmunidotdcs hatc a csti01~em no Nordeste.
Cum efeito. na que\;.~ orortunidadc, várias rt:giões do polfgino das Secas
da Or~wnit.açi'ln Internacional de Tclecomunicaçôcs por Satélitcs
já tinham cumo dt:finidn o cst;1do de calamidade pública, enquanto noutras,
- INTELSt\'f, ussinmlo crn Washin~ton, no din Jl) de m:1io dc
rermanccia inJclinid:1 a situuçào, pelo f;,1to de haverem sido "premiadas"
l'J?It pelo Govcrnu brasileiro.
com ;ll~unws lJUedas pluviométricas que, suhrernoJo, as hcncliciaram, lic:1n·
O Cnn~re.,sn Na~o:hmal lk~.:reta:

11• Fi~:;~ apr11vado"ute\IO du Protocolo sobre Privilégios, Isenções c
lmunido1dc., da (lrganinu;ün Internacional de Ti!lecornunicilçÕc~ por S:~têli·
\rt.
1

do a:-.sim. cm cumrasMl de cspera.
hmu.:ci, llll relatório que arrcscntei 010 Sentido. c à Comissão de Assun·
tos Rc~ionõ~is. dadns relativo:-. 11 cxtcnsàu territorial nordcstina, muis uma
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vez imf)lac:wclmcntc atingida pela seca c o número de naselados ntendidos
cm toda a rcgil'10 connagrada, pelos órgãos Fedcruis, cifra essn que ultn1pas·
suva :1 c:Js:J do meio milhão de pessoas,
Apluudi, com certo otimismo, as providências jú objetivadas, obcdien·
tesa uma programação de trabalho, cm muito diferente das udotadas nas ca·
lamiJadcs :Interiores, isso pelo acerto da medida de assistir o homem no seu
verd:.u.lciro hahit:1t, evitando, :1ssim, os deslocamentos para distantes frentes
de serviço, frentes estas trto malsinadas no passado, pelas distorções que im·
ri i cavam na cxploraçl'Jo do trabalhador cm fornecimentos a cargo de pessoas
"s:Jhidórit~s" c desumanas, além da poucu produtividade do desempenho das
tarcfm entregues a uma legião subalimentada, explorada c preocupada com
a sorte dos familiares dist:mtes.
,
,\verdade facilmente se constataria: os gastos despendidos ntingiam ele·
valias somas, c as obms de emergência, pelas improvisações, não chegaram a
quiilqucr rcsultudo satisfatório, no que diz respeito às suas conclusões, por
~ciircm todas, na sua grande maioria, inacabadas, pela não continuidade dos
tr~1halhos.

Na emergência deste ano de \979, se bem que mais uma vez improvisad:.t, porque plancjado só existia o Projeto Sertanejo - e isso mesmo com
pouco dinheiro- a improvisação, destil feita, foi certa c por inúmeros moti·
vos dcvcrü permanecer, não cm carátcr cmergencial, mas em definitivo, porque o certo é mesmo continuar sem qualquer dcsativaçào, com estiagem ou
~cm da, pum que se bcncficicm os minis c ml:dios latifúndios, a fim de que
ross~•m eles estabelecer. com a ajuda racional do Governo, uma estrutura
:tgrícola dclinitiva.
O Sr. J\laurn Bcnc,·idcs (MDB- CE)- Pcrmitc V, Ex• um aparte,
nohrc Senador Almir Pinto?

O SR. ,\J.MIR 1'1:-ITO (ARENA- CE)- Pois não. nobre Senador.
O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador. são indiscuti·
vclmcntc lúcidas as considerações que V, Exa. tece na tribuna do Senado Fc·
dc:ral, cm torno da conjuntura climática vivida pelo Nordeste c, de forma
particui~H. o Est:~do do Ceará. Não se concebe, realmente, que o Governo
Federal. diante desse quadro doloroso que se abateu sobre a nossa região,
pretendt."Ssc desativar, mesmo parcialmente apenas, a programação de emerg~n
ci~l que ali vem sendo cumprida. Daí porque não se entendeu aquela estar·
u:ccdora dccisi1o do Conselho de Desenvolvimento Econõmico, mandando
retirar us ajudas a fundo perdido, concedidas a 35 municípios, e rcdw:indo t1
mctadc a ajuda tumbém u fundo pt!rdido, prt!stada a 119 outras comum1s do
Nardeste brusilciro. Portanto, qu:mdo agor:J se sabe, se anuncia a disposição
do Governo de manter essa programução de t!mcrgi:ncia, devemos perm:tne·
ccr cm um:~ posição de vigilüncia, :tlim de que as lideranças politicas, emprc·
sariais c comunitárias nii.o sejam surprt!cndidas com outras decisões como
Hqucla ~tdotada :t IS de julho que, felizmente, nJo foi executada gr:tç:.s a esse
tr;.Jhalho de protesto cmanudo de v:irias unidades federadas do Nordeste.
Minhas congratulações u V. Exa, por essas colocações absolutamente preci·
~as cm torno do drama vivido pelo Nordcstc brasileiro.

O SI!. AI.MIR I'INTO (ARENA- CEI- Agradeço o apt~rte <Iuc t~c:t·
de rnt: d01r c digo ;1 V. E.•w. c nos nobres Scn>~don:s José Lins c Dinartc M<J·
riz que acontccc ug:or:t, no Senado, aquilo que os nosso:-- cocstaduunos sem·
prc rcclanwm de nós outros, seus n:prcst!ntantcs:justamentc t!SS:l pcrtinúcla,
C~Sil :Jtividadc permanente, procurando, junto ao Governo Fcdcnd, rara que
Sua Exçcll:ncia, o Presidente d:1 Repúblicu, olhe p:~ra o Nordeste c faça :tquilo
qliC, na vcrdmlc, prometeu de não t!ntcnder um Brusil rico com um Nordeste
IKI

ro~n.'.

Nfw se compreende que, na única vcl cm que se i\Ccrtou uma convinccn·

te ajuda ao Nordeste lmtsilciro, esteja o Poder PUblico a pcns:tr cm dcsativú·
la, alcgandn diliculdadcs cconúrnic:ts. como st! c.:stas nunc:~ tivessem existido
no Pais.
Quero ditcr ;.1 V.E.xu. que, depois d:~ minha pcrmanl:nci:J, pllT mais Jc
viril'-' c quatro hor<Js c.:rn Rc~.·ifc, 4U<mdo Jn rc;tlizw,:lio dn rcunilto d:~ SUDI:~E. cnnvcrsci rapidamcntc com S.Exa. o Sr. Ministro Múrio Andrc:~u:~ c,
Jcpois, num jantar cm sua residência, fiz-lhe sentir que nunca ~c pensou que
~c cstahclcccs~c. numa cmcrgêm:i:t, unw mancim tf1o mcionul de assbtir :111
n"~cln Jn NnrJcstc c pcUi a S.Exu. o Sr. Ministro, homem compreensivo,
homclll hum:mo, lJUC esta cmcrgénda .~c tmnsformassc, na verdade, numa
as~i-;t~ncí;t (klinitivíl, porque.: u minif(mdio de vinte hl.'L'tarc.:s, u m~Jin mini·
lúndio de vinte a ccrn hectares, rccchcndo isto que cstú acorllcccndo a~ora,
100 c X()l'; a fundo perdido, acontece o que a~;sisti :tgora, nohrc Senador
Muurn Hcnevidcs, no interior Uo Cciir(J, no Município llc Palme ri- peque·
no~ minifltndios, os ~rs. proprictilrios f:~tcndo o dcstm::~mcnto de suas terra~.

cavando C;Jeimhilll, prcp:mmdo, :tssim,
o futuro da su:~ propriedade.

lllllil

pequena estrutuw

a~ricnlii

para

O Sr. 1\luurn llcm!\'idcs (MDB- CE)- Permite V.Ex:t. um aparte,
nobre Senador'!
O SR. ,\Ll\llR l,INTO (ARENA- CE)- Pois nào, nobre Scn:tdor.

O Sr. Mouro IJcnc\·idcs (M DB-CE)- Nito se csturrcç:~ V. Ex•, porq1.1c
a informaçi1o é est;.meccdor:~. O Município de Palmeri, cujas diliculd;.ldcs V.
Ex• ~:on hc."t.'C t;io de perto, cst:JV:J rel;tcionado entre :1q uelcs J5 dos quais ser i>~
rctimdil a :~juda a fundo perdido prestada pelo Governo Fcdt!ral.

O SR. AI.~IIR I'I~TO (ARENA-CE)- Ainda digo mt~is a V. Ex•:
assiti a cssc truha\ho cm vários pequenos minifúndios de Palmeri, c devo di·
zcr c advertir a N:tçitn, que o maior problema do Nordeste, este ano, é !tgua,
porque :ts chuv>Js c:tidas no Nordeste foram poucas, tinas, como costuma·
mos dizer, nim chegou :1 f:tzer úg:ua. Os açudes gmndcs como Orós é uma
fonte contcmpl:lliva de ú~u:~. Isto que é verdade. Não se fala cm irrigaçilo. E
p:1ra se fazer irrig~tçi1o, como foi ft!it:J aquela de Morada Nova, que V. Ex•
conhece, que hoje cstú toda qunsc salinizada, com pequenos oásis, é melhor
nitu f:tzcr. Destrói por completo u terra do nosso sertanejo,
O Sr. Muuru 81.'111.'\"Ídl'S ( MDB-CE)- Em relação ii úgu:J, nobre Sena·
dor Almir Pinto, ainda anteontem, o jorn:.~J O Pm·o publicou uma rcport.J·
gcm :t cargo do jornalista Moracs Né, cm que ele, :tpós visit:1r um distrito de
Campos Salcs, chegou i1 constataçito de que ali a curênci:1 d'úgu:J cm de tal
ordem que um:1lata d'águ:t de 20 litros estava sendo vendida a 4 cruzeiros.
Vej:J V, Ex• que uhsurdo cm plen:1 fronteira c,...m o Piauí.

O SR. ALMIR PINTO (ARENA-CE)- ~ verdt~dc. ji1 tinha tiuu
ciéncia disso. E digo mais, lá, cm Forlalcla, um cidadrto, nilo sei se do Municipio de Stto .lot1o do Jaguaribe ou do Tabuleiro do Norte, disse que viu pcs·
soas aproximarem-se daq~eles restos de água, pt!quenas lagoas, com pano,
apanhando água c coando para beber.
Não é nenhuma fantasia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma vcrda·
de: problema do Nordeste, este ano, é água, Água e falta de alimento tum·
bém, porque pouca foi a produção de gêneros alimentícios.
O Sr. José Uns (ARENA-CE)- Permite V. Ex• um aparte. nobre Se·
n:tdor·~

O SR. ALMIR I'INTO (ARENA-CE)- Pois no o, nobre Sent~dor Jo·
sé Lins.
O Sr. José l.ins (ARENA-CE)- Nobre Senador Almir Pinto. V. Ex•
faz, realmente, uma descriçi'10 real do atual quadro de sofrimento que recai
sohrc o Nordeste. Em contrap:1rtida temos, fclilmcntc, :1 gamntia do Governo Fcder:tl de que todas as medidas de proteçtJo às populaçllcs nordcstin;~s,
que cstfio sofrendo com :t seca, c quc estão sendo adot:tdas, serão continuot·
das c rcforc:td:ts. se ncccssúrio. Quanto t1 águ:1, problcm:1 de cruci:tl impor·
tt!ncia lJUC csti1 lcv:~ndo o sofrimento :1 t:tntas comunidades, repito a V, Ex•
o qucj:'J disse, há pouco, :.o nobre Scn:1dor Dinartc Maril: a ordem foi :t de
lJUC sejam abastecidas imc.diat:l c totalmente todas as populaçõc~ necessita·
das, ilind:~ que cstcj:~m loculizad:ts cm município, ou cm úrcas nt1o reconheci·
das como de cmcrg~nci:J. V. E"to:• liquc, qu:mto'a isso, certo, de que :ts medi·
Jas do Governo scri1o tonwdas t! nfto hü nenhum motivo par:t niw dcs:u.:rcdi·
tarmns nos t:estos c n:ts pal<~vras desses homens que têm se mostrudo ti'm sen·
~h·eis :, prnhlcm(tth::~ do Nordcstc que silo o Presidente João Figueiredo, c
seu Ministro 1\lúrin Andrcazza.
O SH. A1.7\IW PISTO (ARENA-CE)- Acredite V. E.,• que, cm nc·
nhum instante, duvidei dos bons propUsitos de Sua Excelénci:J, o Scnhnr
Pre~identc da Rcpllblicu. c do seu grande Mini~tro Múrio t\mlrcaua.
Apcn;ts um:1 coisa insisto cm pedir :1os dois ilustres homens pllhlicn~
dc.,ta RepUblica: é que niw encarem o Nordeste somente no motllt!llhl da
emergência; encarem o Norllcstc como uma rcgi1'1o que precisa SLlhrcvivcr,
collhl uma rcgiim, CltjLl povo precis:~ :tprcndcr :tlut:tr c a conviver com :J se·
ca, porque, seni'to, licarcmos permanentemente nessa secular nHtrH:im de vi·
\'Cr c de conviver com a cstiugcm, urna improvisaçtul permanente, uma assbtência cmcrgcnci;.ll.
Serwdor José Lins, o que nús, nnrdcstinos, princif)almcntc V. E;..', ho·
mcm vivido c profunllo conhecedor da tcrnittica dn Nordeste, V. Ex• lJtiC l\1i,
rnr muito~ anm, Superintendente do Dcscnvolvimcnhl do Nordc~tc Hrasi·
kiro, V. Ex• hú de compreender LJUC ni'JO i: possível Cllntinuar uquclor~ituaçiHl
de "ivcrmos com a mtHl e~tcndida para sabermo~ seu sol cstú quente nu ~c
vai chover. Isso é o que rnab nos :Jngustiu, ml povo do Cearú, au po"n do
Nnrdc~te, é c~'ia inccrtc1.a da qued:J pluviornétricu, :Jssim conw a im:crtcta

da

a~~i~tl:nci;1

c~~a

que puderú che~ar a tempu- digamm
chegou cm JIJ7'J,

;~~~im- ~.:omn

de 1';1to

O Sr •. lo"! l.in~ (AREN,\-CEJ- Congratulo-me com V, E.\•, c atê
~.:ondamo

toda a Bancada do Nordeste para que dê ;1 maior contribuiçt1o
possivel ao Presklente 1.!.1 República, puru a elaboração do III Plano Nacional de Desenvnlvimcntn. Jú que estamos resolvendo o problema agudo da
crm:rgência, devemos, também, procur:.tr incluir no III PND as medidas de
reforço ;1os programas csscnci;lis ii Região, para que Sua Excelência, ;10 c;1ho
dc_scu Governo, tenha dcixudo uma obra pcrnwncnte de sulv:.tção do Nordeste.
O SR. AI.~IIR I'I~TO (ARENA·CE)- Só quero uma coisa, de tudo
i:-.sn que Su11 Excelência vai fazer, promete fill.Cr, que rcforcc os recursos da
SUDENE, dê i1 SUDENE aquele potcnciul que ela teve, qu:.tndo de seu ini·
cio, porque com aqu~lc dinheiro que a SUDENE pôde dispor, depois sacado
por Governos .An_tcnores, para outws regiões, acredito mcrect:dor:.ts da :.~ju
da do poder publ1co, nws devem buscar essa ujuda cm outras fontes, nunca
n<l SUDENE, que é o órgão de desenvolvimento do Nordeste,
Scriumos desonestos se procurássemos desconhecer t:.tis dificuldades,
mus seremos honestos cm reconhecer que elas se tornarão m<:~iorcs se deixarem relegada à sua própriil sorte a população nordestina. cujo sofrimento c
nwrtirio st10 seculares: c a prova mais uma vez ilÍ está, podendo ser testemunhada por quantos visitem a região conflagrada pel;:& Seca. onde falta Água e
Alimcnln.

O Sr. Jnsi' l.ins (ARENA-CE)- Permite V. Ex• mais um aparte?

O SR. AI.MIR PINTO (ARENA·CE)- Pois não.
O Sr. José Lins (A RENA·CE) - Peço permissão u V. Ex• para voltar
ao assunto imediatamente anterior do seu pronunciamento, referente à irrigação cm Morada Nova. Acho, nobre Senador, que prestamos um grande
dcsserviço ao Nordeste, à zona seca e sofrida da nossa região, quando colo·
camos o problema da irrigação cm termos emocionais ou antitécnicos, como
vem ucontcccndo utualmcntc, princip<:~lment:: no Cearil. Esse é, realmente,
um dcsscrviço que prestamos 11 nossa terra e ao nosso povo. Em nenhuma regmo do mundo se tem deixado de dar a real importância que a irrigação, sem
i.lúvida, merece. A irrigação normalmente conduzida não saliniza os solos.~
uma tí:cnicu que s:~lv:1 regiões pobres, carentes de água como a nossa, V.
Ex• s:~bc que hfl, nos Est:.tdos Unidos, m<:~is de vinte e cinco milhões de hectares irrigados. de terr;1 de toda n:.tturcza: a China tem, talvez, mais de trinta
milhi)cs: ;1 Argcntiml tem dois milhões; o México tem cinco milhões de hectares ...
O SR. ,\I.MIR I'I~TO (ARENA·CE) - N6s temos quarenta mil.
O Sr. José l.lns (ARENt\-CE)- Por que, cntào, nós, ccarenses, estamos nos acostumando a ver, na irrigação, um perigo, cm vez de buscar nelil a
redenção do Nordeste, como se faz cm tantas regiões carentes de água? Em
Momda Nova nilo há terras salinizadas, il não ser aquelas que <:~li for<:~m encontmdus jü ~mliniz;1das antes do projeto. O que há ali é: um grande esforço
no sentido de estabelecer um<:~ agricultura capaz de salvar aquela região.
O SR. AI.MIR PINTO (ARENA·CE)- Agradeço o aparte de V, Ex•
llqrí.:m, tenho a impressão de que ta\vc1. não me tenha feito compreender.
Luto, sou um batalhador pela irrigação do Nordeste, tanto que me referi à<Juelcs açudes contemplativas como os de Orós, Ban<:~buiú, Araras, que V.
Ex•. bem conhece, os quais, não sei par<:~ quê, para o pesc<:~do c nem sequer
para a eletrificação, Acho que se deveria f<:~zer a irrig<:~çào, mas V. Ex•. que i.:
um técnico, deve convir que ela deveria ser feita de maneira técnica, para não
acontecer o que aconteceu cm Morud<:~ Nova, Aliás, a informação que tenho
i.: de que u muioriu da irrigaçào em Morada Nov<:~ salinizou, mas, de regra,
lcvum-se as pessoas visitantes a pequenos oásis, deixando para tráus terras
intcir:tmcntc salitradas, ficando a irri~açào completamente prejudicada.
O Sr. José l.lns (ARENA-CE)- Permita V. Ex• (Assentimento do
orador,) Conheço o projeto de Morada Nova, inclusive fui daqueles que
ajudaram mt suu implantnçào. Algumas áreas salinizadus foram a ele incorporudus por inudvertência, mus essas ilrcas cstáo sendo trutadus c corrigidas
pelo próprio projeto. Dentro de poucos dias, nobre Senador, o Ministro
Mllrio Andrcuzzu cntrcgurí1 600 titulas a 600 fumflias em Morada Nova, todas clus com um pudrUo de vidu muito mais ulto do que o das poucns
f:unili;1s que mnruvum, untes, n;1 úrcu ntual do projeto, Hoje a renda do mu·
nicípin i.: muiws vezes nwis alta cm funçi\o du produção dessas fumrli:ts que
~c torn;1rào proprictúrias, dentro cm pouco, pela Lei de lrrigaçào, que V.
Ex• ujmJou a uprovar, hú poucos dius ncstu Cusu,
O SR. Al.~lllli'INTO (ARENA·CE)- Quero dim u V, Ex• quo us
inf,lrm:u,;llc~ que estou dando sào de pessoas rcsii.lcntes no Município de Mo·
rada Nova.

Na verd;1dc, quase ntltl conheço a irrigaçào de Morada Nov:.t, c essas in·
me ~rm prcst11das. Estou mais ou menos sabendo que a Comissão
de A\~untos Regionais, prcsii.lida pelo nosso nohrc cole1:m Scnudor Mendes
Clll;lic, tem um convit~· par:1 dc~ignar um;1 comissiio a fim de visitar a irri}!iu;fulllo Nnr~lcstc. E creio que S. Ex• niio cstú presente, ouvi dizer que estil
cm Mato Grosso, mas seria o c;1so de quundo o Minbtro Mário Andreaua
for f;ttcr ;t t:ntrc!!a dcs~as cartus de proprici.ladc, a esses pequenos lavr:1dores,
lú cstivcs ..c nfw sÍl par;! conhecer de perto ;1 irrigaçlio de Morada Nov;1, mas
outra~ tanta~ que existem pelo Nordeste.
form;t~o;!Jc~

Continuo Sr. llrcsidentc.
Confesso, Srs. Senadores, que de principio pensei que o quadro clímico
nrw se agrav;1.~sc tanto, m;ts viajundo pelos sertões ccarcnscs, duruntc o rc·
cesso do Congresso, foi-me possível aferir :.1 extensão da calamidade.
Acredito que não deva ser apenas pinwdo por nós nordestinos o quudro
de sofrimento da nossa gente.
Impõe-se, Sr. Presidente, que uma comissão desta Cusa- c por que niio
do Congresso Nacional'!- de setembro para outubro visite os sertões comhuridos do Nordeste, cxatamc:ntc quando mais agudizado deverá cswr o
quudro tétrico da Fomt• c da Sede•, nuquela sofridu região do sctentriào brusi·
lciro!
Ineguvelmcnte, il participaçt"tO do Governo federal se faz sc:ntir atruvi:s
do Minist~rio do Interior, cujo titular, o honrado e dinâmico Ministro
Múrio Andre<:~zza, tem acompanhado de perto o desempenho do órgão que
superiormente dirige.
Como cmi:rito conhecedor dos problem<:~s do Nordeste, c por si.:.] o, por
motivos vürios, entre os muitos o de h<:~vcr ocupado no Governo Mi:dici a
Pasta dos Trunsportcs, pesu-lhc: aos ombros a grundiosa e humanit{lri>~ t>~rel'>~
de ;1ssisti-lo convcnicntt:mentc, interferindo junto ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República para reintegrar a Supcrintcndênci:.t do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, no seu verdadeiro papel, devolvendo-lhe
os recursos que lhe foram sacados em governos anteriores, quando na vcrdudc dcvcri<~m ter sido aumentados.
A dcscapitalizuçi:lo da SUDENE e do Banco do Norde.l"lt: ê notória.
O BN 8, ussobcrbado de compromissos, cstú, como di1. o seu Presidente,
lin:lnt.:i;mdo com seus parcos recursos a miséria que se abate sobre o Nordcs·
te, quando os mc•itJs devcrium vir de outras fontes.
Da tribuna do Congresso Nacional vilrias vezes se alevantaram v01c~
clamundo contr>~ o erro que <~dministraçõcs federais pussadas cometeram,
i.lcsvirtuando c impedindo a verdadeira função da SUDENE.
Esv;lziaram o grande órgão que se constitui<~ na esperança do nosso desenvolvimento cconômico; e quando digo 1/0JJO, fulo como nordestino que
me orgulho de ser; csvazi:.tmcnto, Srs. S~.:nadorcs, injustilicávcl, para ;llcnder
outms regiões que, embora carc:ntcs de ajuda do Governo, dcvcrium receber
recursos de outms fontes e não descobrindo 11m samo pura cobrir owro".'
Ainda agora, qu;mdo du visita que fc:e: à SUDENE, o eminente ti:cnico
brasileiro Dr. Celso Furtado, por sinal seu primeiro Superintendente, assi~
se cxprc:ssou: "Eu não diria que fiquei otimista depois de me inforn1ar dctalhadnmcntc sobre o atual estágio do desenvolvimento do Nordeste c a po·
siçào da SU DEN E, na luta por este crescimento, O que aprendi hoje foi que
a SUDENE se constitui num patrimõnio da região, mas que a possibilidade
de se fazer alguma coisa pelo desenvolvimento do Nordeste se reduziu consi·
dcravclmentc." Em seguida afirmou: "Somente a partir de mobili:e:açUo de
forças políticas nordestinas será possívc:l ilO Nordeste retom:.tr o caminho do
dcsenvolvimt:nto. Lugar de nordestino é onde ele possa fazer alguma coisa
pelo Nordeste, que, para mim, é possível continuar pensando lucidamente
sobre o Nordeste c sobre o Brasil."
As dcclaracõcs do Professor Celso Fl'itado feitas no Jornal do Brasil de
25 do mês pretérito tiveram grande rc:pcrcussão, dando m:.trgcm a que 0 jor·
nal O Pom, de Fortaleza, em editorial, assim se expressasse:
PATRIMÕNIOS DO NORDESTE
As dcclaruções feitas pelo Sr, Celso Furtado sobre a situ;1çào
do Nardeste e sobre o pupt:l du Sudt:nc precisam ser meditudas,
porque nelas hú um sentido construtivo. Ao contrário de outros
l.JUC por uqui se têm exibido, batendo cm velhas c surrudas teclas, o
Sr. Furt:1do ni10 voltou "heroicamente". Em suas obscrvaçl1es hú
hum senso Je que o Govcrnu deve aproveitar-se, tratando-se, como
se tr;ll;l, de humcm de cx.periênciu c de um cstudiuso da rcalid;1dc
regional.
Nf1u hú ncnhunHI dúvida de que cstü certo qu•mdo •1firnml1Ue
;1 falta de vida polítilo!u no Pais prejudicou u Nordc~tc t: l"cl mm que
se agrav:1ssc a distúnda entre csl:i rcgiilll c o Sudc~tc c ll Sul. Tcmu~
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defendido !>l:lllprc ;1 nc~cssidadc dt: unHI açün pnliti~:a lúi.·id<~ L'lll fa·
llltllla~o·:'tn, n mcMnn t.tcnntcccnJu com o DNOCS c: o Banco do
mr de lllh~;ls n.:ivindkaçl1cs, ha~c;u.i;t numa critica st.:rcna, porém
~nrdc\tc. n:u1 ~cndn a~~im de:-.cttbida a afirma..;fto do Sr. 1\quiks
firrm:. l~to j:tLl r.lilianw. . - c pruv;!vclmcntr.: fonllls o único jornal a
Perc~ ~lnta de llliC st: lut:t muito pcl:t manuh:n..;:w de gnrJns cmrati:·lll cm 10\.klll P:IÍS- dcsdc o momento cm que.: ll Gnvcrno l\lé·
rrcgn~.
dici decidiu-se pdo Jcsvio dt: parle.: dos incentivos lhcais para llll·
O lJUC vem ;t ser municipio rceuperotdo do~ cfcitns da estiagem'!
trm progr:m1;1s {Clllllll ll PIN), ngmvando um prol.·c.:ssn de diluiçiHl
Fran~.:amcntc, trata·\t: de urna coisa ah~tr:tta. Nenhum municipio.
dt: um sistema pioneiro de ;1poio 110 dc!<.cnvolvimc.:nto rc)!iLmal.
microrrcgirto. rcgiiw ou Eswdo cm liLIC tenha falt;~dn chuvas na(:.
Houvcssc lihcrdaJc politi~.::1, sem j:1cobinismo c maniqlH.:ismo.
poca do plantio normal podt: rccupcr:tr-sc sú ("llfquc depois ~.:.:tiram
ct:f\;tmcntt: pndcria ter sidl1 essu orientaç~to contestada. c o Nl1rdc~·
:tlguma~ carga~ de :tgua. i: um:t qm:st~o de tempn, de oportunida·
te n;tn ht.m.:ria d~: ~cr trto prcjudict.tdn como foi. ~·las o que m:ontcJc. Ultim;trnc.:ntc tl!nlllCOTrido t.tlgumas precipitações cm Forwkta,
ccu foi uma rendição pusil:inimc tanto d:t Sudc:nc qu;mto do Banco
m;~s da~ nftn ~~to ~uficicntcs sequer l"'ara f:tt.cr nascer capim·dt:·
Jo Nordeste:, inc.:tpOilt:s dt: reagir, aindi.l que por meras palavr:ts,
hurrn. E se Ci.ICill :tg.ora no interior só servem p:.tr:t prcjudic.:::tr :1 sa.:~ntc adam cspoliaçru1 que cstúvt.~mos sofrendo. Nl'w adi.:~nt:l hoje
fra de :dgodrto ou apodrecer o p:tsto seco qut: ;tinda re~tm.
cstm querendo t:.tpar o sol com a rcneira c ncg.:~r respnnsahilid:tdcs
:\lpuns :tnos :ttr{ts vimos um !.'<tlcnd!trio do Ministi:rio d:t 1\gri·
histúric;.ts pela perda de substúnci:t do esforço dcs~:nvolviml.'ntista
c.::ultum .~obre as mclhorcs i:pocas de plantio. Um c;.l\cndúriu feito
nll Nordeste, atropcludo pelo !.'ólrrc.:irismo dl.' uns c o u[;mbmo h:.llo·
par:t tlH\n o Pais, como se este l'ais nito fosse quase um continente,
fo de outros.
corn rcgil1cs pcrfcit:uncntc difcrcnciadus pchts condições metcoroPensamos como o Sr, Celso Furt:.ldo que a Sudcnc continua
lógic;~s c climáticas. Esse c:tlcnd{trio dit\'a conselhos ~obre o cultivo
sendo um patrimônio do Nordeste. E o mesmo pode-se diter com
de fcijàtJ c milho crn st:temhro ou outubro no Nordeste, o que sô i:
rdaç~to :10 DNOCS c ao BNB. Esses órg~os. t:ntn:t;tnto. pn:ci.-;:tm
ptls.-;ívd cm :tgricultura irrigada.
lul<tr pdo seu próprio fort:dc:cimt:nto, com o apoio dos Governos
T:tl alheia menta cm rc\açl'to ü rc:tlid;tdc regional é o que pode
~..-st;tdu:tis, do empresariado c d:.t dasse politic:.t. O que n~n v:tlc é
cxplic:tr a dccisfto do Ministêrio do Interior de m:tntcr sô :ttê :tgostu
submctcr-st: (":.tssivumt:ntc a dccislJcs que contrari;.tm as :tspiraçi'Jcs
a cmcrgênci:t. Significa isto cst:1r por for~t d:t realidade, m<tis por
\cgítimus de m:tis de 30 milhões de nordestinos. Temos a ohrignçiio
l'or:t do quL" qu.:~rto de cmprcgad:t.
de aprovcit:tr a :.thcrtura politicu para coloci.lr dt: modo mais incisi·
Srs. Scn~tdorL-s:
voas nossas rcivindicaçllt:s, especialmente aquelas que se rcl'crcm :t
Como afirmei no decorrer deste modesto pronunciamento, outras vozes
um tr<ttamcnto diferenciado pura :t rcgifto c o lim dt: mecanismos se nltcav:.tm cm protesto it pretendida desativaçào das obras implantadas
cambiais c !iscais que contribuem para um inaceitável csvat.iamcn- para fazerem face it estiagem que se abateu sobre o Nordeste,
to cconômico-(inancciro.
Nl'to podcri:t, Sr. Presidente, deixar de trazer ao conhecimento desta
Cas:t uma procl.:tnuu;lto da Associaçtto dos Prefeitos do Ceará- APRECE,
Srs. Senadores:
dirigid;~ rts autoridndcs c ao Povo, cujo teor i: o seguinte:
Con!Csso qut: scnti, por parte do ("OVO da minh:t rcgirto, um:t imensa
PROCLAMAÇÃO DA APRECE ÀS AUTORIDADES E AO
conli:mçt.t n:t açf10 do aluai Governo, quc se propõe :tum trabalho prolicuo,
POVO
visando a corrigir discriminações c distorções entre regiões que integram este
A Associaçl'to dos Prc:fcitos do Estado do Ceará- APRECE,
gr;.tndc País, cncarando·o na su:t unidade gcogrít!ica, de: língua c de sentivem manifestar o que se segue:
mento patriótico,
I, Antecipando-se: a qualquer outra inici:ttiva esta Associaçl\o
Suit E.-;;cc\~ncia, o Chefe: do Executivo Fedem\ há demonstrado o desejo
lutou por esclarecer o Governo Feder:li sobre :t situação do Cci.lrú c
de l_Wvcrn:tr bem toda a Nação c, par:t que t:tl :tconteça, o primeiro p:tsso i:
do Nordeste,
aholir o tratamento que sempre existiu de dois pesos c duas mcdid:ts, rele:!. A cmcrgênci:t em real. Não se pedia favor. E não h:.tvi:~ :tlgando ;tO desprezo, uma rcgino de 950 mil quilõml.'tros quadrados h:tbitada
tcrnativa :tlêm do atendimento.
por um terço d:t popul:tçi'io brasilcir;t,
3. A uniJo dos esforços c a solidaricdudc dns pressões se cons·
Homem hum:tno, -de >trmig:tdo sentimento patriótico c de amor :to
tituíram fatores dctcnninantcs da reconsideração da apress<.tda e in·
próximo. o Senhor Presidente Figueiredo há se crcdcnciudo pcr:mtc a opi·
justifidtvcl atitude govcrnt.uncntal, sob todos os títulos in:tccitávd.
nirto pllhlic:t como governante que dcscj:t rcconcili:tr" N;~çfto- d:mdo-lhL· a
4. Aplaude-se: :t sensibilidade do Prt:sidcntc da RepUbli<.·a,
p~11 ncccssftria p:mt que poss:.t uliccrçar no st:u governo. a cstrutur:t politica c
cuj:t prcscn~;a na decisão se tornou inequiVO!.':t, rt:ativando o atendit:cnnómir.:a do P:tis.
mento.
Um.:t mc:did:t, Senhor Presidente Figueiredo, de logo se im("Õc: pcrm~t·
5. Admitc·se l!UC tcnh;~ havido, aqui c ali, num ou noutro Esnc~.;a Vossa Excclênci:.t n:tquc\a convicçfill de que nito sc compreende um Br;.ttado, num ou noutro Município, eventual mdhoria, com a rcduçl'to
~il rico com um Nordeste pobre,
dos efeitos d;t crise climátic:t.
Ni'to pcrrnit:t Vossa E.,cdência a dc.:s:ttiv:.tçito do pl<.tno de assistênda
6, Procl:tlll:t·SC, porêm. a :tbsoluta irreversibilidade do nagclo
c~.:onómic:t :to rinc.:io nordestino,
como um todo, c .:licrtn-sc quanto 1t incvit:tbilidadc do recrudesciSei 'Jue cnfrcntarú com cncxccdivcl cor:tgem c hoa vontade, os óbice\
mento d:t fome c d:t sede, progrcssiv;~mcntc, no correr do vcrrto, :tti:
que poss:tm se ;mtepor lt m:tnutençào do s:.tlutar tr:.tbalho que vem sendo exeo inicio d<.t nova s:tfr:.t.
cutado pelo Ministêrio do Interior no Nordeste Br.:tsildro, d:tndo intL"gr:tl
7. E. . igc-sc, muito <.to contrário de qu:tlqul.'r propósito de deapoio ao Ministro Mia rio Andrcaua, paru que poss:t ele resistir aos embustes
salivação das providl:nci:ts, o rá("ido c ("rDgressivo alargumcnto d;~
L' dl;td:ts de quantoS, impatriotiC<tmcntc, rretendam to\hcr·lht: OS ("aSSllS que,
fronteira d.:t emergência, pelu fornw proposta cm nosso mcmori:tl
hcm orientados como cstito -de certo pode rito fuvorccc:r o robustecimento
de 17 de julhn corrente.
de uma rcgirto, tnu.Jut.ido mt felicidade c prosperid:tde da gcntt: Nordcstin.:~.
X. Os Prefeitos continuarão mobililtldos sob a lidcrançu dcst:t
Nito scrú, Sr, Presidente, :tpcn<~s a minha palowra isol:tda que se l'al ouAssnciaçito par:t n:sistirem a quulqul.'r r~:duçlto dos auxílios c quu\vir. b.prcs~o nesse instante da tribuna do Scn:tdo, o ("cnsamcnto dos meus
<jucr rct:trdo n&~ entrc:g:1 dos recursos dd'cridos ao utcndimcnto.
contcrritncos c da imprens:t do meu Estudo, utravés de mais um c:ditorialliUC
9. Conclum:He it soliduricdadc ativu c vigil:tntc de todos, dos
vai arc:nso a este: nH!U modesto pronunci:tmcnto cm que se fal encimar com
dois (":trtidos c das corrcnlc!i qu1• us compõem, de nossa rcprcscnestas palavras:
t;tçito fcdcr:tl no Scnndo c nu Ü11n:1ru, nu Assembléia Lcgislutiv:t,
FORA DA REALIDADE
de tndas as cntid;tdcs rcprcsentutivus de cl:ts.~c c du opinirto pltblica.
das urgltniz:tçõcs rcliginsus de. tod<ts as conlissi'lcs, dos meios de diEmhnra a decisrto de muntcr a cmergênciu atê agosto jú pos~a
vulgaçttn.
ser considerada uma vitúri:t polítici.l do Nordeste, nlto h:'t dúvid.t de
\0. Repete-se que o Nordeste quer c exige u~.;ito rcsolutiva c
l!Ue ela rcvc:la, por parte do Minist~rio do lntL'rior, desconhecimennito paluvras c promessas, tito lopll l'ciws lJUlto logl1 L'SliUcL·idas.
to da realid:tdt: nordc:stirw. E e.'i.'iC desconhecimento é indesculpü·
E apont:t-sc :to julgamento público, pma uplaudir m que, Clllll
vcl, s;thcndu·sc que ;t SUDENE c outros órgrtos liUC truhnlh:tmnn
rcspons<~hiliditdc nas dccisi:Jcs, s<luhcram !<.C pllstur it altura da
Nordeste est;to dentro da jurisdiçrto daquele Ministi:rio c deveriam
emergência, c para condenar os que, por uçào ou omissào, ni\o ofc·
possuir capacidade pitra informar adequadamente. lnl'clittncntL',
reçam ~~~ snluçOcs que o mumcnte rccl:tnw.
parc~.:c que a Supcrintcndênda SL'gUL' a mcsmit antiga linha de acn·
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Di;~ntt: du manifcstuç5o da gente nordestina, lida por mim no plcn{•rio milhões de h<~bituntes pobres. Há alguns anos atrás, seguindo previsão do II
do Senado da República, estou convicto, e acredito que Vossas Excelências PN 8, que visava a ampliaçUo da produção de alumínio no Brasil, chegou-se
também, de que o Presidente João Figueiredo, com o seu alto descortino de U conclusllo de que deveriam ser instaladas no Nordeste unidades de prohomem público, tudo fad par:t :.mparur o Nordc)oh:, oferecendo· lhe con· dução de alumínio para cerca de 200 mil toneladasfano, c não de 500 mil to·
diçõcs de reugir contra as intempéries, propiciando-lhe assim, os meios que nc:ladas como refere V. Ex• Posteriormente, com a aprovação pelo Presidentodos buscamos, para o integrul desenvolvimento económico-social c polfti· te Geiscl, da VALESUL, no Rio, com a utilização de alumina do Pari!, reico dessa regiilo que merece melhor sorte: o Nordeste brasileiro!
vindicamos pó!ra o Nordeste pelo menos IDO mil toneladas, para utilização
Era só, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
direta na unidade de processamento de alumínio já instalada, cm Recife, a
ASA, c não para abastecer, em geral, ao mercado nacional. De modo que
o SR. PRESIIIENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre existe o projeto de 100 mil toneladas, com empresa já criada,a ALUMINJO
do Nordeste, em conjugação com a fábrica de artefatos, de folhas e de papel
Líder du Muiorin, Senador Jarbas Passarinho.
de alumínio, já instalada na Região, que já utiliza cerca de 30 a 40 mil to nela·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Líder da Maioria, dus. Nunca se pensou em instalar, ali, SOO mil toneladas anuais. Tenho a im·
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e pressào de que a produçUo nacional deveria ser acrescida de pelo menos 600
Srs. Senadores:
mil toneladas. Defendo com V, Ex• - salvo, naturalmente, essa pequena
Agradeço :10 nobn: Senador Orcstcs Quércia ter permutado comigo, As unidade do Nordeste - que esse alumínio seja processado no Pará, cm
minh:ts paluvras serào muito breves, mas se referem a um assunto que, em· Tromhctns.
hora seju de naturcza nacional, terá repercussão regional, que espero não
O SR. JARDAS PASSARI~HO (ARENA- PA)- Agradeço ao
seja negativo, dependendo, evidentemente, da solução que for dada.
Trata-se de uma propost:1 de uma multinacional de alumínio, que é a nobre Senador José Lins, e o seu aparte me leva, naturalmente, a um desALCOA, que fez ao Ministério das Minas c Energia c ao Governo de Per- dobramento.
nambuco a indicaç5o da possihilidadc de construir naquele Estado uma
NU o dird se houve erro, deixarei apenas ao julgamento dos Srs. Senadofúhric:J par:1 uma produção dt: :1té 500.000 toneladas de alumfnio por ano. res. Porqu:1nto U VALESUL, na hora que o Ministro de Minas c Energia
Isso me leva, Sr. Presidente, imediatamente à lembrança recuada de pretendeu transferi-la para o Norte, desabou sobre o Ministro c sobre todos
quando começou a Hidrelétrica do Sào Francisco. Lembro-me de que houve aqueles que defendiam essa tese, uma campanha verdadeiramente arrasado·
uma cnmpanha contr:1 os nacionalistas, naquela altura apelidados de tupini· r;~, usando o argumento do esvaziamento do Rio de Janeiro? Eagora o Sena·
quins, porque não estavam de acordo com a proposta da entào grande multi· dor José Lins citou já o precedente: Pernambuco, base:~do na VALESUL, já
nacional de alumínio no mundo que era Reynolds. A Reynolds se propunha pede para ele 100 mil toneladas.
a compmr imediatamente os 120.000 quilowatts que a Hidrelétrica de São
Começo pela explicação aliciai do Ministério das Minas e Energia, len·
Francisco poderia fornecer na época, - para produzir alumfnio. Com isso, do:
dizia que se encarregaria mais tarde de desdobrar e ampliar a produção de
"De a.:ordo com a proposta apresentada ao Ministro de Mi·
energia parn servir ao Nordeste.
nas, a ALCOAMINAS se propunha a instalar no Recife uma fábriO grande :~rgumento que, naquela altura, no Clube Militar, se debatia
ca de alumínio com a capacidade inicial de 100 mil toneladas-ano,
era que se nós aceitássemos fazer com 120 mil quilowatts- que era o que se
chegando a 400 mil c 500 mil no cstãgio final de produção,"
podia produzir naquele momento, eram duas turbinas de 60 mil quilowatts
Então, a primeira coisa que caberia discordar seria não do nobre Senacada uma- apcn:~s ulumínio, como essa produção superaria as necessidades dor José Lins, mas já da modificação da proposta original.
brasileiras, automaticamente esse alumínio deveria ser exportado c, então,
Segundo, ainda assim, a VALESUL operaria com o excedente de ener~:staríamos exportando nào alumínio mas energia c energia elétrica que não gia, que na Regiào Sudeste haverá com a entrada de ltaipu c a transferência,
tínhamos e da qual era carente exatamente o Nordeste brasileiro.
mas não da Hidrclé:trica de São Francisco, que é o que estamos provando.
Agora se repete: o quadro. Propõe-se uma fábrica para I00 mil até SOO Com um:1 entrada de produção dessas de 400 ou SOO mil toneladas, o Nor·
mil toncladas de alumínio no li na I da produção c diz-se que com isto a regiào deste será prejudicado, porque toda Sobradinho, que foi planejada para ouse bcn~:liciaria com a existência de energia barata ali produzida. Ora, não sa· tro lim, derivaria toda a energia produzida apenas para industrializar alumi·
hemos, cu própria Comissão Parlamentar de Inquérito que está estudando o nu c transformá-la cm ulumínio.
Aqui est:"l, portanto, a ra1.ão do nosso protesto. Acho que uma fábrica
problcm<~ nudeur discute esse temu, se haverá no balanço ~:nergético brasilei·
ro saldo de energia 11:1 área do Nordeste ati: o lim do século, o que é duvido· requcn;~ cm R~:cife teria realmente seu cabimento, mas muito mais interesso. O que se presume é exatamentc que nào haverá, então, nesta altura cm sante seria um complexo dessa natureza onde a energia é barata, está ao pé:
que acabamos de construir Sohradinho, a usina de Sobradinho seria toda ela da oh r:~. E a mina está ao pé da obra. Entào, são duas condições que se SO•
insulicientc, tudo ll que el:1 produz cm cm:rgia li rme, que seriam SOO mil qui· mam, gcogrúfictiS e cconômicas, difíceis de equiparar.
lowaus lirme de energi:1, embora a sua capacidade potencial seja do dobro,
O Sr. E"hislo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Exa. um aparte'!
para produzir ulumínio no Recife.
O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Se·
Então, agom, prestemos atenção a essa decisão. Qu:tl s~:ria? Transferir a
energia de Sobradinho para Recife, a cent~:nas de quilõmetros e no Recife re· nadar Evelúsio Viein1.
ceber a alumina que seria produzida no Pará. Trombetas mandaria o minério,
O Sr. Evcl~sio Viciru (MDB- SC)- V. Exa. assumiu um compromis·
que é :1 bauxita. No momento, nào sei a correlaçUo, nllo sei quantas to· so com o S~:nador Orestes Quércia, mas trouxe um problema ti1o sério ü Canclud:1s de hauxita scrrw neccssúrias para dar uma tonelada de alumina mas s;.J, que n;'1o pode licar nos cinco minutos. E o Senador Orestes Qui:rcia, com·
4 toncl:~das de alu mina produzem umu tonel:1da de alumínio. Tudo isso teria prccnsivo como sempre, vai entender.
que vir do Nane, por via marítima, pura ser industrializado no Recife, quan·
O SR. JARIIAS PASSARI~HO (ARENA - PA)- Vou procurar
Uo podemos, de ucordo com a propllsla que o Ministério de Minas e Energia
'
faz. em contrapartid:~. colocar essa fúbrica no complexo de Tucurui, que está corresponder 11 gcntilcla do meu colega.
com u energia bar;lla, ao pé da obra, está perto das jazidas de bauxita, por·
O Sr. Evchhin \'ielru (MDB- SC)- Mas, o assunto é sério. V, Exu.
4uc inclusive hú jatidas de hauxita também na Regiào de Parngominas.
f:dou no caso d•• VALESUL, que é um:t abcmu;i1o, nobre Udcr, localit:;.lr
Gostaria de ch:tmar a atcnçllo du Casa, principalmente do Ministro de essa indústria no Rio, upcnus porque ni1o vai provocar um esvuli:tmento.
Mi nus e Encq:ia c t:nnhi:m do Presidente da República, por que não me pa· Om, poderemos levar p:mtl:í outros emrreendimcntos, para as quais ni10 te·
rccc que o~ perrwmhuc;tnns, se aceitnrcm essa proposta, estejam certos. Pa- rt:mos que husc:1r matériu-prim:1 no Pad1 ou buscar energias lü nu fronteira
rece uté 4ue ch:s c!lti\o conspir:tndll contm si próprios.
com n l1aragu:1i. lnst:d:tr umu indústri:1 paru produzir alumínio em Pcrnum·
buco, hllsc;.~ndo :tmatériu-prinw do Paril, onde tem energia cli:trica, é outro
O Sr. Jo"'l! f.ino,; (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte~
aiNJrllo!
O SR. HI!IIAS 1',\SSAIU:-;110 (ARENA - PA)- Ouço, e breve·
O Slt ,1,\IUIAS I'ASSAIU:-;110 (ARENA- PAl- E depub hú outro
mente, o nohrc SerwdM pelo Cearú, que nnturalmente st: cstú lcmbmndo do
argumento par>t ofcrec~:r: tem mi'to·de-ohra a mais, muito mai~. lJtlc é o
~cu tempo de Surcrintcndente da SUDENE.
prohh:ma do Rio Ue Janeiro.
o Sr .. Jn~rol; l.luo,; (ARENA- CE)- Nobre Scnudor Jarbas Pnssarinho,
O Sr. En•hi\iu \'idru (M DB- SC)- Pcrfeitll. ,\gora, Scn:u.lor, di!lcnrrealmente V. h' !'labc do csfllrço qut: o Nordeste tem feito para sua indus·
dn d~: V. 1:\a. qlmndo acha que nf1n poderemos Clmsurnir a encr~!ia clétrica
trialita~,::tn, vis:mdn melhorar as cumlil;ões de vidu da.quele povo. Somos J5

de tjue dispomos, porque vo1mos <1manhã ter carénci;.l dessa energi:1 por4uc
v:1mos c:-.portar :dumínio. Nt1o!

O SJL PRESII>E~TE (Jnrgc Kalume)- Com o1 palavra o nobre Sena·
dor Orestes Qul:n::ia.

O SR •.JARRAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Não. Citei apenas

o caso da Hidrelétrica do St1o Francisco. No caso de Tucuruí sou intcin1·
mente fnvor{!vel. Citei o fato de 4ue se tivéssemos feito, provavelmente ntio
teríamos hoje uma Pnulo t\fonso com mais de I milhUo de kw produzidos.
O Sr. E"chhiu Vicirll (MDB- SC)- Esse argumento, inclusive, tcri:1
valor no passado; hoje não, porque temos necessidade de aumentar as nossas
exportações. Mesmo o m~:rcado interno carcc~ de alumínio. Veja V. Ex• quc
nesta hora de crise energética poderemos redulir o consumo diminuindo 01
aplicação do ferro c de outros metais nas estruturas automobilisticas,
substituindo-a pelo alumínio, tornando o veículo mais leve c, então, o consumo será menor. São esses pontos, Scnador, porque nós, da Oposição, nr1o
entendcmos determinadas medidas do Govcrno, que contrariam o raciocínio
mais primolrio cm matéria de economia. O Governo deveria implantar essas
indústrias onde temos as matérias-primas para evitar o transporte, aproveitando' toda a força, loci.il. Mas não, o Govcrno, erroneamente, implanta t:s·
ses empreendimentos cm árei.ls como V. Ex• acabou de citar. ~ o que não
entt:ndemos!
O SR. JARDAS PASSARINHO(ARENA- PA)- Para corresponder

:10 mt:u nobre colega por São Paulo, não vou travar debate com V. Exa .• no
momento em que aproveita para fazer :1 crítica oposicionista à conduta do
Governo. Lembro-me c só peço a V. Exa. que se recorde da disputa que
ocorreu neste Pais quando Volta Redonda foi o local escolhido para usina
siderúrgica, pois nem ficava junto das jazidas de ferro, junto do carvão.
Entretanto, o Presidente Getúlio Vargas achou que tinha uma justificativa fundamental, na medida cm que ele a colocava entre os dois maiores
centros de consumo do Brasil, que eram São Paulo c Rio de Janeiro.
Hoje nós vemos que o que Volta Redonda, deu como subproduto é muito mais importante do que Volta Redonda originalmente.
Quanto a dizer que o Governo errou primariamente, cu teria que defen·
der o Governo. No caso da VALESUL, temos interesses e sócios estrangeiros- c foram eles que fecharam questão; fecharam questão com a presença
do Rio de Janeiro. Então, não sei se por comodidade ou, talvez, por causa do
problema de mercado de consumo imediato, o fato é que eles tiveram força
para fechar a questão c tiveram, também, uma ampliação dessa força, até
desmedida, através dos órgãos de comunicação sediados no Rio de Janeiro,
que começaram a falar no esvaziamento do Rio de Janeiro com uma fábrica
que. afinal de contas, considerando-se a pressão de demanda, de mão-de·
obra naquela cidade, cm rclaçUo ao que a fábrica pode oferecer, é ridículo.
Se não é ridículo pelo menos é incxpllcito.
O Sr. E..Jãslo VIeira (M DB-SC) -V. Ex• permite um aparte, Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Pois não, Senador

Evclásio Vieira.
O Sr. E•elá•io Vieira (MDB-SC)- A lembrança do erro praticado

pelo Governo Getúlio Vargas nào justifica. Nào podemos, também. aceitar
o estabelecimento de regras por empresas estrangeiras. Temos que aceitar a
associação, a presença mesmo da empresa estrangeira aqui, mas dentro das
regras estabelecidas por nbs, dentro dos nossos interesses.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-PA)- Certo, mas preci.

sarnas de capital estrangeiro, como todo o mundo precisa, inclusive a mundo
socin\istu. A união Soviética se desenvolveu com o capital estrangeiro: o
atual Vicc-Ministro da China- que parece essa figura popular no Brasil, do
••JoUo Teimoso'', que tantas vezes cai, quantas se levanta, poisjà foi reabilitado três ve1.cs, ao longo deste período- acaba de dar uma entrevista à rcvistJ Timt>, cm que declara que estúpido í: o povo que não se beneficiar da Ji.
quidez do mercado internucionul do capital. Agora, o principal é isso que V.
Ex• diz: desde que esse capital venha subordinado aos interesses nacionais.
Mas, quando precisamos deste capital c temos S1% contra 49% estrangeiro,
t:.1mbém niio podemos tratar este capital com total desprezo nus suas prt:·
tensl)cs. Dai por que se o erro original foi a fixuci\o da VALESUL no Rio,
contro1 u trunsfcr~ncia eles já teriam o direito de gritar.
Apenas esse uspecto; cu deixari1111 qucstllo governumcntul para uma ou·
tra oportunid:u.lt:.
Volto a ugrndcccr uo meu nobre colega por Süo Paulo, por me haver
dado a oportunid:1de de fulnr, uma vez que cu precisava retirar-me do ple·
nário, mus queria dcixnr aqui esta paluvra, não nu qualidade de Llder, mas
na qualidade de Scnltdor, representante do Estudo do Pará.
Muito obrigado li V. Ex• (Muito bem! Pulnms.)

O SR. OJIESTJ'S Qlii·:RCJ.\ (MDB·SP. Pronuncia u seguinte discur·

so. Sem revisão dn orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem na rcunirtn do Conselho de Desenvolvimento Econõmico, houve
um:1 decisrlll do Goverml Ol) sentido de :1umcntar a Taxa Rodoviária Unica
de J% par:1 7% p:tra carros de passeio, Utilitários, carros de esporte c de corri·
da, n que correspondeu :1 um aumento entre ISO% c 400% de!isa taxa.
Na justificativa deste aumento, Sr. Presidente, o Ministro Elisc'u Rc~cn·
de esclareceu que u objetivo se encontra dentro de uma estratégica estabele·
cidu pelo Governo pura combater este problema de energia, a fim de dilicul·
ta r o transporte individual. no sentido de conduzir a facilidades ao transporte co\etivo de passageiros. c estimular os sctorcs hidroviários c ferroviários
par<t os transportes de carga.
Com rc\uçt1o à política do Governo c à sua atuação neste campo de
energiu, a Buncada do MDB, pela decisão do seu Líder Paulo Brossard, C.'Há
preparando uma série de pronunciamentos, que faremos aqui no Senado, a
respeito deste assunto c de como o Governo está encarando o problema de
energia.
Gostaria hoje, nesta rápida intervenção, Sr. Presidente, dc lembrar um
aspecto que me parece importante: há muitos anos no Brasil todo foram feitos estudos com rel:u;rto i.l muitos ramais ferroviários que: foram con!lideri.l•
dos antieconômicos toli.llmentc desativados, Em São Paulo, por exemplo, a
minha cidade natal. era servida pc\:1 untiga Mogian;.l, hoje FEPAS,\, que cn·
g\oba todas i.IS ex-fcrrovi<~s de SUo Paulo; o ramal d:1 Alta Mogian;1 foi dcs<1·
tivado. N1.'Stes anos muit:Js propricdndcs das ferrovias, principalmt:nte aque·
las \oc:ililadus n:.1s cidades, fomm doadas às prefeituras municipais ou vendidois, não sei. M<IS o que ocorre, cm Slh> Paulo pelo menos, e :!credito que em
divc:rsos E."tados do País, é que o leito carroçávcl dns ferrovias permaneceu
intacto iltravés desses anos, não houve a retirad:l dos trilhos, não houve a
vcnd:1 d;.1s faixas de terra. Por exemplo, vi, há questão de uma semana. entre
:1s cidad1.-s de Franca e Pedregulho, lá na Alta Mogiana, a retirada dos trilhos
d<~que\c ram;.1\ que foi dcsativado há muitos anos.
Ocorre, Sr. Presidente, que os estudos, cfetuados há muitos anos, que
concluíram que aquclt:s ramais eram inviáveis economicamente, esses estu·
dos foram feitos antes desse problema gravíssimo do aumento do preço do
petróleo pelo cartel d:1 OPEP. Acredito que, se novo estudo fosse feito a rcs·
peito de todos aqueles ram.:~is ferroviários dcsativados, tendo cm vista a nova
realidade do preço da energia, do prece do petróleo, a conclusão poderia ser
diferente, porque hoje a situação da economia é outra. devido ao preço do
combustível, ao preço do petrólt:o, principalmente,
Como o Governo aumentou a Taxa Rodoviária Onica, com o objctivo,
entre outros, de melhorar, de estimular o transporte ferroviário, principalmente para carga, seria muito interessante uma atitude do Governo no senti·
do de impedir a completa desarticulação daqueles ramais que foram dcsativados, pois que, no caso de São Paulo, c acredito de muitos outros Estados,
ainda existem grandes trechos de terra que pertencem à ferrovia, c, cm mui·
tas cidi.ides, ainda cx.istcm as êstaçõcs, os prédios da ferrovia.
Este é o npclo que faço, através da Liderança do Governo aqui, no Senado
Federal, ao Governo da República, no sentido de, de in[cio, se interrompo! a retirada dos trilhos c a dcsativacão total dessas imensas faixas de terra,
propriedade das empresas ferroviárias. Em segundo lugar, se analisam, nov:lmcnte, aquelt:s estudos que concluíram pela inviabilidade daqueles ramais,
porque hoje, possivt:lmcntc, csst:s estudos iri\o concluir diferentemente do
que há muitos anos, antes desse 12ravc problema da energia cm todo o Mun·
do.
O Sr. Almlr J>lntu (ARENA-CE) -

Pcrmita.me V. Ext?

O SR. ORESTES QlltRCJA (MDB- SP)- Concedo o aparte uo

nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almlr l'intu (ARENA-CE)- Nobre Senador Orestes Quércia,

V, E,,, ubordu assunto bastante interessante, porque, na rcalidude, no puss:1·
do, houve como que;: umu prt:vi!iào errónea. Foi pou1.'0 imuginosu u previsr1o,
porque, infeliLmente, aconteceu isso que V. Ex• cstú ufirmundo. Ni'1o h:'l ne·
nhum represcnt:mtc do Purá, no momento, no plenário do Senudo. Uma cui~a que senti, quando visitei Belém, no P:~ril,llpc.:sar de: não ser purnensc, m:ts
como cemense, é que viu Estuçilu du Estmdu de Ferro de Brugum;u com('llt:·
tu mente abandonud:1, :1 cstrudu desilltivudu, unm estrada que fui fcitu com
suor, sunguc c \ágrinti.ls, digamos assim. Forum arrancados os trilhos c, nitll
sei por 4uc, us vugões remetidos utl: pam o Ceurl1, Vi em Funulct.a, C!'ot:ritn
nns vagões, Estrada de Ferro de Brugançu. Om, pum um Estullu como o P:t·
rit, com umu c:xtensi1o territorial respeitável, ni'lo IHtVL'ria trampllrt~.·mt~is ha·

_,,_g_'"-''-"_1'_'1_''_7'_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __:11~1~;\.:_II.:_I<.:_J.:_Il.:_O.:_C.:_'C.:_>~~·.:_c;.:_II:;ESSC):'\,\C'IO',\I.ISl•t;àuiiJ
rato, rnc~mo qui!, no nwmcnto, fm.~c <trllicconümir.:o. A quc~tfLo í: que nunca atravé~ Uo rolloviari~mn. Continuumus, pior, levando sucat:t de Minas Gc·
pcn,nu ljUc o Bra~il se Jc,cnvolvc~sc como ~c dc~cnvolvcu. EntfHl, :trwn· rab para Santa Catarina c p<~ra o Rio Grund~: do Sul, ror caminhões quei·
caram m trilhos da Estr;tda Jc Ferro de Br<~g:mça, corno o litcramt:Jmhérn manllo lllco, g•t.~olina, horrucha que imrortamo~ c, também, otço que,
lú no Ccarú, de mrn:ds que hoje teriam importüncia, no intcrior do Estado. igualmcnlc impnrtumos. Deveria mos ter colocado novamente em atividadcs
Corno V. E.\• dit., o Governo prccba f:w;r uma revisito da situ;H;ihl, rorquc pelo menos :llgunws ferrovi:ts neste Brasil, mas nad:t se fez. No Vale do I ta·
tlS Jois transportes mais baratos :tinda sito 01 cabot:lgt:m - tmnsportc nwríti·
j:ri. :r rc~iilo mais industri:tli~::td:t do Sul do Brasil- Paraná, Santa Catarin<t
mo, c o fcrroviúrio. P:tr;Jhcnizo V. Ex•. porque, na vcnütdt.:, i.lborda, neste li- c Rio Gr:tnllc do Sul- com uma popul:tçào notável, da foz do ltajaí atê o
na I de tarUc, assunto 1.lt: real rdcvflncia par:t u economia nacional.
alio do Vale do lt:aj:tí, aquel:t estrada de ferro que deveria ser interligada ao
O SR. ORESTES QUf:RCIA (M DB-SP)- Agr:.dcço o seu :.p:.rlc, sistema n:u:iunal, o seu trúfcgo foi susrcnso c até hoje. E, também Já, a Rede
V, E\• tem opini1'to igual ii noss<t, no sentido de que seria oportuno que o Fcrrnviúria cstú entregando o seu patrimõnio numa evidéncia da nossa inca·
Governo suspendesse a dcsativaçiw dessas longas úreas de terr:t~ c, talvc1. a pacidadc llc administraçito. Veja V, Ex• que no sctor hídrico temos um po·
tcncial de ~00 milhlJcs de Kw; cst:tmos utilizando 20 milhões, com todas as
rctirall:t dos trilhos, :Jté um novo estudo da situação.
hidrclétricas
inst:tlall<~s deveremos chegar na ordem de JS milhões de Kw, h<t·
Em r:.tdto do novo quudro du economia mundial c do novo quadro cm
termos de custo de combustível, a situnção pod~:ria ser diferente, c- quem vendo itinda um:t reserva, a ser explorada, de: 165 milhões de Kw. Estamos
sahc- esses r:tmuis, hoje inviávci~. pudessem retornar it :niv:t, par:t minor:tr cnfrcnl:lnllo essas Uiliculdudcs, sempre mais graves, por incapacidade nossa
c queremos resolver o problema, ou pelo menos atenuar o problema, fechan·
o dr:tma do nosso Pais no c~tmpo da energia.
!.lo os postos de g:tsolin:t. Ontem, aos domingos c, agora, aos sábados. AmaO Sr. José lins (ARENA-CE)- Pcrmitc·mc V. Ex• um aparte'!
nhft. sexta·feira, depois quint<t, terça, scgunda·fcira ... Parece·me que, dentro
O SR. ORESTES QUf:RCIA (M DB-51'1- Com 1ouo o pr:.zcr, ouço !.leste r:aciocinio, o melhor amanhã é parar tudo para não importar petróleo!
Ntao, Senador. Purccc-me que o certo é irmos buscar as outras alternativas
o nobre Lidcr José Lins.
cnergéticus de que dispomos para rroduzirmos mais, para o consumo inter·
O Sr. José lins (ARENA-CE)- Nobre Scnudor Orcstcs Quércia, no, par:t as cxport:~çõcs, r<~ra :tliviar o grande endividamento externo. Hoje,
realmente o :tssunto que V. Ex• l~:vanta é da maior oportunid:tdc. Houve é· o Governo fala que o gr:tnde problcm:t do Pais é o petróleo. Não é verdade.
poca cm qu~: se govcrnuva com base cm .1"/ogam·. Um desses .1'/ogans rezava E um dos problemas, mus não é o grande c grave problema. Na importação de
que "governar é abrir estradas". Construiram·se, entito, muitas vias férreas pctrólco, nestes anos, nós deveremos gastar na ordem de sete bilhões de
neste P:.tis, cm regiões para onde não havia cargas a transportar. O f:tto é dólares. Nós vamos exportar IS bilhões de dólares. Haveria. ainda, uma
que, qu:mdo as cargas chegaram, essas linhas eswvam sohrcc:trregadas de sobra de H hilhões. Ni'to vai sobrar; vai faltar. Por quê'! Porque o nosso ~:ndi·
despesas, de compromissos, de dívidas, estavam obsoletas, quase sem con· vid:tmcnto externo se aproximajú dos 50 bilhões de dólares. Mas não sfao os
!.lições de rccupcraçito, Chegou o momento cm que o Governo se viu obriga· 50 bilhllcs dc Uól:trcs o fato grave. O mais grave é o crescimento, nos últimos
llo :t re;malis:.tr o problcm:.t da viabilidade do liistcm:t ferroviário brasileiro. unos: no passado o crescimento foi de 35,8%, no que se constitui numa bola
V. E.'\• di1., com muit<t propriedade, que muitos r:.tm<tis for:.tm desativ<tdos de neve. E o Governo quer resolver esse problema com essas medidas: au·
porque inc<tpazcs que eram de sustentar um tráfego economicamente viúvcl. ment:lr a Taxa Rodoviúri<t cm 7%, O cidad~o que tem um :tutomóvc:l Volks,
Lcmhr:.t, também. que hoje :ts condições mudar:un. Os preços dos vúrios ti· que rrecis:t p:mt o seu truh<tlho, vai ter que pagar anualmente sete mil cru:lei·
pos dc cncrgi:t v;triar<tm rapidamente c os r:trftmctroli de :tnúlise súo tot:ll· ros. E, :tmanh~a. vamos fechar os postos, deixar todos os veículos de funcio·
mente diversos. V. Ex• sugere com oportunidade, u rc:t núlisc do problema. n;ar, As indllstrius que consomem full·oi/, também, vão parar para não au·
Tenho :.thsolut:t certeza de que o Ministro Eliscu Resende scrú sensível :ao mcnt;ar as impnrt:tÇllCS de petróleo, Erúra o Brasil wmbém. Edoloroso. Sr.
i.! pelo de V. Ex• Essa lembrança rode ajudar, cm muito, uma dccisiao corrcti.l,
Senador.
antes que seja turde. l):trabenizo " V. Ex• pela idéia que nos !Ti.!/., c tenho"
O SR. ORESTES Qllf:RCJA (MDB-SP)- ,\gradcço o aparl< do
~.:crtcl::t de que ela vai scnsibil!zar o Ministro Eliscu Resende.
nohrc Senador Evclúsio Vieira. Eevidente que temos, ao longo desses anos,
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB-SP)- Nobre Scn:.dor José :llr:tvés de diversos rronunciamentos fl!itos no Sen:tdo, demonstrado como,
Lins, muito obrig:tdo. V. Ex• concord<t com minh:t observação, com meu aliús, rcccntcmcntc. o nobre Senador lom:mto Júnior, também, falou sobre
:apelo, cnm meu pedido. Aproveito o ar:trte de V, Ex•, que é o Vice·Lídcr d:t o :tssunto, de que o Governo precisa dar um:t atenç~o mais especial às ferro·
ARENA, nestu Casu, encarregado cxatam~:nte do st:tor d<t economia, r:ar:t vi<ts, porque é um transporte mais barato e, evidcntcmcnt~:, que deve ser me·
deixar cm suas mãos, pela Liderança do Governo nesta Casa, este apelo que, lhor trat:ado. deve h:avcr m:tior investimento nesse: tipo de transporte, para
se possível, gostaria o nobre colega transmitisse ao Ministro Eliscu Resende, que pnss:tmos comh:llcr esse rroblcma gravíssimo, da energia, cm nosso
no sentido de que fosse realizado um novo estudo de todos os ramais ferro· P:tis.
viários dcstltivados cm razão de estudo anterior, que concluiu pela sua invia·
Como cu dislic, no início, a B:tncada do MDB está rrcparanrlo, acredito
hilidude econõmica, Assim, deixo nas mãos de V, Ex• este apelo, e scju tr:tns· -recebi um telegrama do nobre Senador Paulo Brossard pedindo um pro·
'mitido :10 Ministro: que primeiramente fosse suspcnsu a desativaçào tot:al nunciamento a esse respeito- diversos pronunciamentos sobre o assunto
dessas imensas fnixus de terra, que acredito seja uma realidade cm São Puulo energético para, realmente, mais uma vez, trazer até com maiOres detalhes,
c, talvez, cstcj:1 ocorrendo cm outros Estudos: cm s~:gundo lug<tr, que o Mi· problem:ts gravíssimos, como estes, apresentados por V, Ex•, neste ar:mc.
nistério :ttualizasse esses estudos feitos Uquclu época, antes do surgimento nobre Senador Evclúsio Vicira.
desse dr:un:'ttico problemu, depois d:t constituição d:t OPEP. Deixo, rois, n:.ts
O Sr. Et'cltisio Vieira (f\.·1 DH- SC)- Vcj:t V, E.'(': o Br:tsiltcm n:~cn·a,
mitos de V, Ex•. o apelo ...
magnílic:ts de c:arvrto: Uc Santa C:ttarina :10 Rio Gr:mdc do Sul. Pollcrcmn~.
O Sr. Jusê Lins (ARENA-CE)- Agradeço a V. Ex• u conli:tnç<l c atrttvés do carvão, termos o g.ús p:tr;l substituir o óleo industrial, o _{u/1-oil. O
Governo de S:tnt:t C:atarin:a. que aind:t não é do meu Partido, tem um projecumprirei o seu pedido, que, na realidade, é de int~:ressc nacional.
to cspet:tcular. scns:tcional, r:ara produt.ir aço, r:ar;t produzir gás, e esse g~a-;
tamhém ser{! tr:msrortar.lo 1ts indústrias de Sant:1 Catarin~l. do Paran{t, Uc São
O Sr. En~hisln Vil'iru (MDB-SC)- V, Ex• me permite um arurtc?
Paulo, do Rio de Janeiro, por g:tsoduto. num investimento que, cm doi~
O SR. ORESTES Qllf:RCJA (M DB-SP) - Pois nuo.
anos, terit o retorno tot:tl. Pois hem, o pohrc dn govcrn;~dor de Santa Catari·
O Sr. En•hhln Vll'iru (MDB-SC)- O <tssunto é importante. Vamos n:a, que: é da ARENA, vive const;~ntcmcntc de Flori;mllpoli..; a Hr:asili:a, a pc·
troc:tr uriniões, buscando luzes. Em l<l67 os árubcs advertiram ao mundo di r. a implorar, r:tr:a que o Governo dC ll seu ;tpoill :a c~~c prlJjclll, ;a c~'c cm·
prcenllimcnto, qu~· nfto dit. respeito apcm1s :111 intcre~.w de Sant:t C.twrirw,
~1uc rassarimn a utiliwr n pctrúlco como gntndc unm1 em fuvor de seu dcscn·
volvirm•nto- :tllvcrténcin fcit:t em 1967, repito. Parcce·ml! que todos l1S raí· mas ao interesse: Uo Brusil, r:tr:t reduzir iiS imrortaçõc~ Jc pctrúb1, ~l;a)o
comn este homem, coit:tdo, cstú encontrando dilicllldôid~.:~ Uentrn dn G(Jvcr·
se~ nlao dcr:un maior :atençi\o a essa nmnifcstução dos úri.lbcs. Em l<l7J, eles
comcçar:tm a cxecuçi'w llcssa mcdilla aumentunllo os rm:ços do petróleo, O no! Tcrça.fcir:t cst:trú ele, novamente, aqui cm Bmslli:t, pam se cntrevist:tr
Brasil fui pag~tnllo mai!. a c:tdu ;tnu c niw udotou ncnhunm açi'to cfctiva no cnm o Vicc·Prcsillcntc da Rcpúhlica, 411c é o llresidcnte Uot Cnmi~)o:ao N:tcin·
tlill de Encr~ia, Ór!liill lJUC, felizmente, :acah:ar:un crianllo, qu•11H.h1 jú llcvc.
~cntidn dc huscar outras altcrn:lliv~ts cnergéticus, cmbor:t dispondo de Pl1·
tcn~.:ialidadc, vúrias c nntúveis. Deveríamos, jú u partir d~.: 1974, pelo menm,
riam tê·lo fcitn h{t muitos :anos, p:tr:t ver sc \CilCC mai~ um•! etapa, rara l'llll·
sc!!uir aquilo que~ d..• interesse dn Br:asil. Vcj:a, V. Ex•: o Estado c~t:t nft:rc·
nwd~·rnit;tr a~ rwssas ferrovia~. elctrclkando·as, c n:ativandn o transporte
de cahnta!!crn, que n~to nwlhomu pratic:uncntc nad;t, nc~tcs último~ ccndo tudn, prati~o:•tnlcntc de graç:t, c falt;,a apenas o Govc.:rno dar a ~ua p:tlaLjllitrlc aan~. Contimaamm prcfcrindn tratcr al!lodrao do Nordeste para o Sul \Ta - apoianw~•. E pnr is:.o qut: nilll r~:~olvcnw~ ll~ problcnw~ do Brw.iJ 1
~c
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o .Sr .• ln~.:· Lim·tARENA- CEJ- Permite-nu: V. E:..• um apartl!'!
O Slt O I~ ESTES QL i-:RCI:\ (M DB- SP)- Agrat1eçoo IL:stcrnunhn
a rt:spdto de um problema 1~10 si:rio Jc Sant~1 Cal<trin~l dadn pclll ilustre c
l.!tlmhativo Senador Evdú:-.io Vieira.
Cnm todn u pr:w.:r ouço o llllb:c Senador José Lins.
1

O Sr. ,Josê I.ins {ARENA- CE)- Nohrc Senador Orestes Qul·rcia.
c\ta.~ ~nnsidcraçlH!s,

l'c:itas pelo nobrc Senador Evd[Jsio Vieira, tê:m apenas algu·
nm r:11.illl pardal tlc ser. O prohh:m:1 da energia i:, na rca:!dadc, um problc·
m>t Uc t:l.'llnomia. V. E.\' nru, p0dc subestimar o peso di! inlj10rl:u;;IO do pcirlllt:n nem par<tll Brasil ncm pma qualquer pais do mundo. V. Ex• conhct:c
a ~:xtcnsào da ~o:risc.: que sc dL'Sc:m:add;t sobre os Est;u.los Unidos da t\mi:rica do
Norte cm funçlto, principalmente, do prohlema do petróleo. E, ainda mais, V.
~::>.• s;.thc que o li.:nômcno do endividamt:nto dos paÍS(.'S subd(.'Senvolvidos e em
proccsso de desenvolvimento, é um fenômeno gen1\ que não será re·
solvido a curto prazo. O prohlema da energia. no mundo. nfto é tanto um
probkma de falt~l de técnica ou de fontes altcrnativ~1s. Talve/. seja m:tis um
pwblem~1 de custo. Conhecemos os esforços que muitos países estão fazendo,
nms ., substituição do petróleo só se fará extensivamente por um outro tipo
de cnergh1, na hom cm que esse outro tipo de energia for mais barato do que
o petróleo. !>or isso pode-se concluir que o aumento do preço do pe·
trólco chega a ser quase uma necessidade, t: um~1 imposição na economia
mundial. Ele se tornará raro c caro atê que permita o uso de substitutivos. O
uso do álcool só se tornara econômica quando o petróleo chegar à casa dos
JM a 40 dólares por barril. O esforço que estamos fazendo para produzi.\o
nt1o cstá apenas vinculado à necessidade du energia cm si, mas ao problema
du dívida externa. ao problcma da falta de divisas para a compra de petróleo.
O carvão é uma das fontes dc energia mais abundantes no mundo. Os E.~ta·
dos Unidos têm imens:ts reservas, mas não estão ainda fazendo, extcnsiv:t·
mente, a substituição do petróleo por carvão, nem estão produzindo IMg;l·
mente ouço utravês da utilização do gás de carvão. Esses proces!<OS somente
scr~o utilizados qu~tndo se tornem :Impiamente compensadores. E.'itimaria
quc a solução do problema naciomtl do pctrólco pudesse ser resolvido com
USl) do carvi1o. Sei que cm pane isso vai ser possível, embom não :tcredite
4uc essa substituição se faça imediatamente, nem paru todos os fins, nem cm
todos os lugares, f>mece·me que a idéia fundumental é de procurar um con·
junto de :1\tcrnativas que, combinad:ts, possam nos lev<tr a t.'l•.'Onomizar pr.•·
tróleo, substituindo-o paulatim1mente por outms formas de energia. Esse é o
meio mais :~dequudo c é o caminho que estâ sendo seguido pdo Governo.

th·

ll)jt)

tcndn cm v1~ta o dchatt: Ju~ Uob ilu!ootrc~ Cllleg<~~. Scnadurco., Jnsê Lin~ c Evt:·
lúllin Vieira. Ali;1s, para a minh:1 alegria ...
O Sr. EH·hi.,iu \'idra (MDB- SC)- Pcrd(uJ pela imodéstia, V. Ex.•
cst:·, scndll ahrilhantadn no seu Uiscursu. t\p:radeço isto ao Senador José
l.ins.
O Sr •• lu'é Lin' l:\ RENt\·C E)- Principalmente pelo Senador Evclúllin
Vieira.
O SR. OH ESTES Qt;lélWI,\ (M 1)\J.SI'i- Sem düvida: Queria acre.<·

ccntar isto c V. Ex• a~.:rcsccnhl<l antes de mim. Mas ft.'li1., porque realmente
estamos dando oportuniJadc par:t que V. E,•- o nohre Sen:1dnr Evclitsio
Vieira se antecipou "mim- pudessem dar suas contrihuiçõcs ;.10 nosso nw·
desto pronunciamento. Mas conlLliJ nosso nobre colega cstú c~pcr:1ndo na
li la par:~ fal:u c o nohre Scnadnr Lui7 Cavalc:mtc quer um ~1p:1rtc, do cun·
tdrio fif.';lriamns :~qui no pingue-pongue. Concedo o ;tparte ao nobre St:n:t·
dor Luis Cavalc:mtc.
O Sr. l.uil Ca"·ulcuntc (t\RENA·AL)- ,\1uito obrigado, meu caro co·
lt:g:l. V. Ex~. est{t defendendo um do~ mais legítimos direitos humanos: o Ui·
rcito de \l}dos nús expressarmos na tribuna. Muito obrif!ado a V, Ex•.

o SR. ORI·:sn:s Qlii·:J!CI.-1 (M DB·SP)-

E depois o nobre Senador

J-lurnhcrto Lucena usará desse dircitn. pois S. E.'\• está na expect:ltiva de pn·
Uer também assumir a tribuna do Senado.
O Sr. l.uil Camlcuntc (ARENA- AL)- Scn:tdor Orestes Quérch1,
nf10 est~1va aqui desde o início Jo seu discurso, mas me p~~rcce, pc\u que ouvi
cm meu gabinete, que o fulcro do rronunci:tmento de V. Ex• foi :1 dcsati·
vaçi10 de r:tmais ferroviúrios. Parcceu·mt: que V, Exo1, achou prcmatuw u de·
sativaçi'lll de muitos dt:SS(.'S r:unuis.
O SR. ORESTES ()Uf:RCIA (M DB-SP)- Ororrc o seguinte, oobre

Senador, a id~ia ~ nn ~cntido de que o Ministro Eliscu Resende decl:trou que
um dos ohjc:tivns do :wmcnto da TRU. da T;~xa Rodoviúria Ünica, era, v:lmos Uilcr, t:stimular o transporte ferroviúrio, entre outros objetivos, um de·
\cs seria estimular o transporte fcrrovüi.rio.
Como é do conhecimento de V. Exa. c de todos nós, muitos ramais fer·
roviúrios nn Brasil inteiro, inclusive cm São Paulo, for:tm, depois de uma
:1nálisc económica, declamdo~ :1ntieconômicos e conseqUentemente desativ:tdos, Ocorrt: que esses r:1m:ds mé hoje ainda conscrv;lm, lá cm Silo P;lulo.
pelo menos, o imóvel oto longo da linha de: estmdu de: ferro e muitos aind:.1
com estaçõt:s, outras estações j(t fomm doadali, terrenos dentro de cidadcs
fM;tm do:tdl1S ou vendidos, mas ainda c:xilite um património muito gmnde d:1
empresu fcrraviáriol, da FEPASA de São Paulo, como devem existir ui csp:1·
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-SP)- Agradeço o aparte de V. lh;tdos no Brasil inteiro.
E.x•.
O meu :~pelo ao Senador José Uns, Líder nesta árca econômic<t, é no
O Sr. El'chisiu Viciru {MDB·SC)- Permite V. Ex•. um aparte?
sentido de que levasse ao Ministro o pedido para que, primeiro, fosse susO SR. ORESTES QUI::RCIA (MDB·SP)- Vamos pela ordem, primei- pt:nsa a retirada dos trilhos, porque cu. por exemplo, assisti na última scma·
ro o Senador Luiz Cavalcante ...
nu, entre Fmnca e Pedregulho, a rctirada de trilhos de um ramal que jí1 foi
O Sr, E"clúsio Vieira (MDB·SC)- O Senador Luiz Cavalcante vui entender des:llivado há muitos anos; seria suspender essa retirada de trilhos. porque
que :~gora se estabeleceu um pingue·ponguc e cu gostarin de tentar rapid:t· :tcrcdito quc um:1 nova <~nálise, feita hoje, poderia levar a um resultado dife·
mente responder ao Senador José Lins. Senudor José Lins, os Estados Uni· rt:ntc, uma vt:l que essa análise que concluiu pela inviabilidade el:onómica
dos pode não estar uproveitando seu carviio para reduzir a importação do desses ramais, há muitos anos, foi fcitu untes desse problemu do petróleo, Jo
petróleo, mas na Alemanha não acontece o mesmo, pelo contrário. O Sem1· c.::trtel d:~ OPEP, etc. Talvel, hoje, uma nova análise pudesse concluir que cs·
dor Dirceu Cardoso esteve, junlnmentc com outros parlamentares, na Ale· ses mnwis devessem ser reulivados.
Com essa csperomca, no sentido de contribuiçrto, de colaboraçi1o, é que
manha e ficou impressionadissimo com a exploração do carvfto paru n sub~·
tituiçito do pt:trólco. S. E:-:.•, ainda ontem, -em discurso, disse que u Alema· fit. este apelo 010 Ministro através d:~ Lidt:ranç:.t d:t ARENA nesta Cas:~.
nlm ~:st:l :lllmcnt;mdn de forma cxtraordinári<t a gaseificação, fazendo o gás
O Sr. l.ulz Cavalcante (ARENA- AL)- Meu nobre colega, no meu
do carviw. Veja que n argumento de V. Ex•. Senador José Lins, está derrota· modt:sto cntt:nUt:r, V, Ex.• tem sobeja razii.o na sua argumentação, na sua rei·
dn. Risus v. Ex•. disst: que não é lógico substituir o rctr61co por outro com- vindicaçào, Dou um exemplo, lá do meu Nordeste, ondc a supressão de r:.t·
hustivcl, quundn t:ste tem um rr~:ço superior. Não, Senador! Par:1 nós do nwi~ foi d~:musiada •u;od:~da. Foi no Governo Mêdici que se construiu a pon·
Bmsil, que temos outras fontes t:ncrgêticas, é preferível substituir o petnileo, te ruUnfcrroviúria atravês do São Francisco, entre Porto Rc;li do Coli:gio c
mesmo que o úlcuo\ carbunu1tt: tenha um preço superior :1 ele. f:: vant:ljm'lu Prnpriú, cm Scrgire. O ubjetivo era i\Ssc:gur:tr :~ lig:1çi1o ferroviúria do Norte
substituir ;1 g:tsolina. Por quê'~ Porque ê uma circuluçrto de rlquetu interna. cnm o Sul. E a ponte flli f~:it:t de um di:1 p:tril a noite. comu se di1 vulgarmcn·
Na hor;t cm que for instalada um;,1 Uestihtria pam produzir ftkonl da man· te. b.tivt: lú na inaugura~itu, UnHI festa ~obcrha, Nunca vi t;mt;,1 gente \ú na~
Uinca, no :dto Vale d,, ltaj:1i, na regiruJ de Aramngu(t, na n:gi(IO de Laguna. harrilllCil~ do srlo Francisco. o Ministro Múrio Andrei.ll.la prt:sidiu a festa
nn Estado de Sant:1 Catarina. cstan:mos criando um ;tgentc Je (lc.~cnvolvi inaltguratória. Poi~ bem. Mui foi inaugumd:1,j{1 Mlítn du Governo Mêdici,
mcntn p:tra utn:t [trca dL'f'lrimid:l ccllnomicolmente, est:tremos fort:1\ccendo 11 \Cio o Glwcrrw Gciscl c veio t;unh~m a ~uprcll~:w dns tren~ que pas~av;un
men:ado intcrnn, L'\larcrnm cri:tndo outras fontes geradnra~ de riquc~<L I: ~ohrt: a pnntc, a come~;ar pelo Exprc:~~~l t\ru~.:;1ju :\laceiO. Rnnwi.~ dom~s
nHJÍill maill importante, e.:onomicamentc, terrnm o úlcno\ :1qui a preçus ~li· til:n.., cm Ai:ll,!O:tS, Pt:rnamhuco, P;~ruibil, Rto Grande Jo ~ortc fl)ram Wm·
rcrinre~. Quandn prmJulimos o [tlcnol, e!<tanws dt:i\:llldo no~so raquitiw
hêm llllprimidus. tie]u que a pnntc hüje, n;1 vcrJ:1de, é mt:ra pon,tc n)dovillria.
~..·ru/t.'IT!l 014tli dentro c n:1o tendo que manJú-ln para fora, Clltaremu~ e.:olw·
(ia-.tuu· . . e. cntl1o, dinhdrD demais. St'1 n~o eo;\lHl dt: ucordo ~:om V. Ex•
m1to1ndn di\'isa: quandn e~tivcrmo~ aument;nnln llO\\>IS ludrclétrk:lll, c~t;~re· qu;mJo di~sc l!UC :1 supressüo ocorrera ante~ dn problema Uo petróleo.
mns pLHtp:trHhJ divis11~. l:ra a minhn respü~líl ;u1 di . . cur~n Lh: V. b•.
t'\,\o.' E i~.~n, pm;tmim, é o mais grave. Foi depnis Ju Yon Kiphur: este se deu
O Slt OHESTES Ql}I·:RCIA (~10B-SP) ·- Sr. Prc~ident~..-. \'cia V. cmoutuhrn de 197) t: a SllfHCslliltl se deu cm !974. Algun~ lwmen~. pllrtallhl,
h•. l[UC e~\lHI ~;cndo, aqui, m:1i~ nu LllCil~l~ c\prupriildll 1111 meu dillcur . . u, n;lu ti\'cram vl~üo nwinr, não pcr1..l'hcrarn lllle o pwhlcma Uu pctrillcn pndia

""-~_'"-"-"_1•·_1_''_7'1----------------l-ll_;;l_;l<_l<_>.:,ll_O:_!:_'I.:.l.:.~.:.(;_:.:.I{FSSfJ ~,\('I(J:"'.AI.!Sl't;imiiJ
at!ravar·!>t:. ,\loc.ii:Miíl ii parte, no meu rra!.:o raciucínio, scmpn.: uvc ~:'Iii
aprccnsi"10 n:t minha cachola; t.h: unw horo.~ p:mt outra rmh:ria l:tltar pc·
tróh:o. V{tri<~s Vt:/t:'i lit. uns lliscursórins, <~qui. mas que: mfclizmcntc ni1o tivt:rarn t:cu- sabe V. Ex• lia pequena medida do orador quc o cst<i ap:trtc;mdo
c os r:unais foram !-~Uprcssos, meu nobre colega. ~las, nobre Senador
Orestes Qui:rcia. neste aparte, meu m•lior objctivo é ;tprovcit;~r su:t prcscnç: 1
na trihura pam inda~ur-lhc como V. Ex• vi: ii disposição do Governador Paulo
Maluf cm prospectar pctróh:o. E, :mtcdpando-mc â resposta de V. Ex•
externo o meu ponto Jc vista: sou francamente u favor da n:soluçi10 do

Gllvcrnudor bandeirante: c dou-lhe uqui o~ mcus <lpliiUSos pclu suu putrióticu
Jisposiçi1o Jc participar da prospecção do pctrólco, pois tem sido muito cs·
cussu a prospecção de petróleo neste Pais. O que tem faltado, t:1mb~m. ~
cmuluc;ào ii PETROBRAS. E um Esto1do como o de V, Ex• um Estado rico,
constituindo-sc como que_ cm umu nova PETROBRAS, há de cspic;tçur u
outro1, a velha PETROBRAS. cssa que: há 25 anos vem prcrfurundo petróleo
com resultados mais do que michus. Gost<.~ria que V, Ex• disscsse o seu ponto de vistu u respeito du disposição do Governudor P<.~ulo Muluf.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP)- Agradeço, em primeiro
lugar, o :tparte do nobre Senador Luiz Cavulcante, apoiando a nossa idéia,
no scntido de que o Govcrno reestude esse problema dos ram;~is dcsativados.
Eles foram realmente desativados já quando se iniciava a problemática do
aumc:nto do petróleo, embora os estudos lá de São Paulo, por exemplo, tenham sido feitos alguns anos antes, Mas a ação real de desativaçào das fc:rrovias se: deu, realmente, mais ou menos na época ou pouco depois da época
cm que houve o levantamento desse problema tão sério da formação da
OPEP c do aumento do preço do petróleo.
Agradeço a colaboração de V. Ex• c evidentemente o Senador José Lins
que vai falar, a nosso pedido, com o Ministro dos Transportes, poderá, in·
clusivc, traduzir a opinião tanto do Senador Luiz Cavalcante como a do Senador Almir Pinto c a própria opinião do Senador José Lins a respeito desse
assunto.
Com relação ao pedido do ilustre Senador Luiz Cav<tlcantc:, a respeito
da minha opinião, sinceramente não sei se o Governador se baseia em fatos,
em possibilidades reais, em estudos reais para poder assumir essa rcsponsa·
bilidade de investir o dinheiro que se propõe investir, dos cofres do Governo
de São Paulo, nessa atividade. Mas, como não sou técnico no assunto, é evidente, posso me socorrer da opinião de um técnico que deve ser o Minbilro
César Cais.
Hoje, os jornais publicam uma entrevista do Ministro César Cais, cm
que S. Ex• diz que os contratos de risco do Governo de São Paulo são contratos de altíssimo risco. Quer dizer, o próprio Ministro César Cais dá a cn·
tender, a <~través da sua opinião, que os contratos são de altíssimo risco. São
palavras do Ministro César Cais, nosso colega aqui no Senado, S. Ex• acredita na inviabilidade da proposição do Governador de São Paulo.
Então, cu não tenho os dados que talvez o Governador tenha para analisar essa questão lá no Estado de São Paulo. Mas, assim, à primeira vista,
nós que conhecemos alguma coisa a respeito do Sr. Paulo Maluf, acreditamos que seja mais para efeito publicitário; não sei; até desejo que ele c:ncontrc petróleo no Estado de São Paulo. Mas, o que parece mais é uma tentativa
de efeito publicitário, de efeito político. E aí, seria muito grave, gastar tanto
dinheiro dos cofres de São Paulo para esse objctivo politico.
O Sr. E"hislo Viclro (MDB - SC)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Pois não.
O Sr. E"chislo Vieira (MDB- SC)- Acho louvtwel que todos rcilli:tcm prospecçno. Se o Governo se São Paulo se julga cm condições de reali·
zar 01 prospecção, deve fazê· lo. Agora, há um problema sério: se o Estado de
Si\o Paulo reuliznr a prospecção c tiver êxito, está dcsmoralizada a
PETROBRÃS. E mais, Senador Orestes Quércia, se Muluf encontrar petróleo, ninguém tira 01 Prcsidênciu da República dele.
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Sc!!undn a e:o;posiç;iu de motivos que aeomp01nha ;1 mcn!>agem pre .. idcn·
!.:ial. "n motivo da medida OTól proposta Crcorg;mitar :~s rcprcscnta~ilcs cstu·
dantis no i1mhito d;IS universidades",
No cnlcndirncnlo aliciai, "para sua cunsccuç~o torna-se necessário mo·
difk:;1r a legislação que oru rcgulu as rcluçõc:s entre: o corpo discente c 01s iH.l·
ministra~ôcs das universidades. Tal se sugere seja feito c:m duas etapas.
Na primeira, atender-se-iam a duas consider;u;àes de ordem geral: 1)
Conferir aos órgiios de a~;sociaçào estudantil rllribuiçõcs de rcprcscntuc;üo,
n que se fa1 com a rcvo~wçiio dos artigos JH c 39, da Lei n~ 5.540/6X c do
Decreto-lei n'.' :!2Hj67: .2) Transferir <lOs códigos disciplinmes d:~s univcrsida·
dcs ii rcspnnsahilidmlc de i.iplic<~T as medidas nc:cessúrias ü manutcnç;'w da
disciplina, paru o que rcvog;1 o Decreto-lei n~" 477/69.
Na scgund:t f:~se, serão estabelecidas normas gerais ncxivcis pura que as
universidades udaptem seus regimentos c estatutos â nova legisl<tçi1o".
Essas, as linhas mestras da proposição.
Pelo projc:to, os órgãos de rc:prescntaçào estudantil serão os DAs- a
nível de cursos, c: os DCEs- a nível de univcrsidadc:, que voltarão a ser considerados legítimos. com a revogação do Decreto n~? 228.
A revogação do Dc:crcto-lei n~? 477 terá pouca significação pois, ao longo do tempo- cinco anos sem aplicação- caiu praticamente em desuso c
não interfere no problema da rcprescntnção estudantil, limitando-se a esta·
hdecer normas concernentes a sanções aos alunos, professorcs t: funcionários, hoje, praticamente, incorporadas aos estatutos das universidades.
O ponto alto, sem dúvida alguma, du alteração que se prctende fazer nas
leis referentes 11 estrutura c ao funcionamento das organizacõcs estudantis.:: a
revogação do Decrcto-lc:i n11 228 que não afastando inteiramente a possibili·
dade de reunião dos estudantes cm dirctórios, pois permitia os DUsdirctórios implantados na quase totalidade das universidades, não admitiu
que essas entidades fossem representativas dos alunos junto à instituiçüo. udmitindo apenas o exercício de atividadcs culturais e recreativas. Diante disso,
os estudantes criaram os diretórios centrais livres que: passaram a ser os reais
instrumentos de sua representação, com os quais o Governo teve que convivc:r de fato, dentro c fora do campus universitário.
Ora, t:xtinto o Decreto n~? 228, reconhece-se a lcgitimidude aos dirctórios
acadêmicos e centrais que passarão a ser as únicas formas de rc:prcscntacão
estudantil devidumente institucionalizad:L.
Entrctanto, o Projeto Governamental proíbe, cxprcssumcnte, a cxisti:ncia de organizações estudantis não vinculudas às instituições de ensino.
O preconceito contra a UNE continua vivo no seio do Governo, pois
mesmo que os estudantes resolvam mantê-la como socicdudc civil, não se
permitirá que a da se vinculem os diretórios centrais c acadêmicos. A hicrurquilação da representação estudantil será DA e DCE, não podendo chegar à
UEE c à UNE.
Neste ponto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu faria um apelo veemente:
ao Senhor Presidente da República c ao Sr, Ministro da Educação, para que
se sensibilizem com as reivindicações estudantis, pois quem sabe o re~urgi
mcnto da UNE, com roupagem nova, não poderia ensejar uma nova fase Ja
vida nacional, aproximando as várias gerações e fazendo aparecer novas lideranças de que tanto mais precisa o Brasil para a construção do seu futuro.
Por que continuar contrariando a vontade dos jovens'! ·.
Seu hora í: de: reconciliação, se o Governo permite a livre organilação c
funcionamc:nto dos demais órgãos classistas, como as Confederações da ln·
dUstria c do Comércio, as Associações Comerciais, a OAB, o CREA, a 1\ssociaçào dos Servidores Públicos Civis da União, porque, então, não admitir
que os estudanh:s t: os trabalhadores ~struturem de baixo para cima os seus
órgãos máximos de cúpula que talvcz até simplifiquem, na hora dilicil que
:~travessamos, de triO altu tensão social, o diálogo de que tanto carece :1
N:~çr10 para cncontrar o caminho du paz c da ordc:m politica, c:conômicr~ e
social.
'
Nào é dc:m:tis repetir o nosso aplauso à iniciativa governamental que
vem ao encontro de algumus legitimas aspimções dos estuduntes brasileiros
llc que: u MDB se: fez porta-vo;r., ao longo de tantos anos, dentro c fora do
Congrcssu Nacional, nu suu lutn, sem tréguas, pelo pleno restabelecimento
de nosso1s franquia:-; dcmocrúticas.

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB - SP)- Sr. Presidente, veja
V, Ex' onde chegamos neste modesto pronunci:1mcnto. Mas, vamos c:m:ernuu.Jo :~qui este discur!in, agradcccndo a coluboraçüo do Sen:1dor JosC Lins,
no sentido de levar nosso pedido junto uo Ministro. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. l.iiluru Bnrhcm1 (MDB-GOl- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. !'RESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a p:ilavra uo nobre
O SR. llliMBERTO l.li('ENA (MDB-rB)- Com muito prazer,
Senudor Humberto Lucena.
utu.;o o nobre Senallnr Utzaro B;Lrhow.
O SR. IIUMIIERTO LUCENA (MDB-I'Il. Pronuncia o seguinte
O Sr. l.1ilurn Bnrhu1u (M DB - GO)- Senudor Humbc:rto Lucena,
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Sc:nudorcs:
O Cun~res!>O Nudonal uprcciarú. nu noite de hoje, projeto ~overnamc:n V. Ex• ;~horda, neste fim de tarde, com muit:1 propriedade, a pmhlem[Uicil estutal que "dispi'1c sohre as relações entre D corpo diseenh.: c a imtituiçiiu de en- dantil c cham11 ii atcnçr1o dn GMernn pam um aspecto, ii meu jul1o, fundamenlal: ti Jc que í: preciso levanwr a suspeiçi1o c~istente no~ meios oficiuis
~~~w superior. c dú lHIIras provid~nci:~s".
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cnntra os jovens. Niw vejo nenhuma prm:cd~ncia nas exigências governa·
mentais dc que os órgl'1os de representação estudantil, tolerados, mas nào
benquistos, que t..'SSL.'S órgãos nào possam ter liguções com 11 União Nucio·
na I dos Estuduntcs, O raciocínio de V, Ex• me leva a analisur o que, a meu
juízo, tem sido uma preocupação do Governo, há longo tempo, c, preocu·
paçi1o est:.1, que a meu juíw também, vem trazendo um ânus pesudíssimo na
qu:11idadc do ensino c n:1 formação intelectual dos jovens universitários. O
ch:1mado rc.-gimc de crédito, ao invés do regime seriado cntno existente, veio
dcscntros<tr por completo a classe estudantil; veio separá-la de si mesma. E o
Governo pretende manter isso, na medida cm que impede a vinculação dos
órgãos de reprcsentaçi1o cstudtmtil com a Uniilo Nacional de Estudantes que
seria o seu órgr1o máximo, como bem enfatizou V. Ex•. Hoje, o estudante
universitário não conhece sequer os seus colegas, não tem vivência sequer
com os seus professores, Muitas vezes, ele assiste três, quatro aulas em um
dia, cm locais diferentes, sentando ao lado de universitários que ele nunca
viu, c recebendo, às vezes, uma carga horária de um professor que ele tam·
bém, embora freqUentando a universidade já há dois, três anos, vê peta pri·
mcim vez. Tudo isso foi feito no sentido de manter um completo dcsentrosa·
mentó da classe estudantil c, ao meu juizo, vem refletindo na qualidade do
ensino c: refletindo também nas condições de surgimento de novas lideranças
que, evidentemente:, só podem sair do meio estudantil, como garantia de que
este Pais, no futuro, continuará tendo uma elite dirigente capaz de conduzi·
lo, com firmeza, no rumo de seus destinos verdadeiros.
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Jlor outro lado, sugerimos umu nova rcd:~çào para o art. ~~~.de tal form:~
que se incluísse n;.1 estrutuw dtl represcntuçào estudantil, ao lado dos DCEs c
dos DAs, :1s entidades de i'lmbito naciom1l c cstaduul.
Argumentamos, na justificação, que u emend;.1 visu legalizur t:lmbém,
sem prevenções, a :ilual forma de participaçi1o cstud:mtil na vida universi·
tària. Ni'io adiant11 que us normas leg;~is façam certas imposições, quando, na
prática, a experiência demonstra que os fatos sUo diferentes, O próprio projeto do Governo, ao revogar o Decreto-lei nll 228 e alguns dispositivos du
Lei n9 5.540 de 1<>6!-1, outra coisa não faz senão reconhecer brgnos de rcprc·
scntaçào estudantil como os DCEs livres que, apesar de funcionarem h margem da lei, sempre foram, ao longo de todos esses anos, os instrumentos
mais legítimos c eficazes de defesa das aspirações da classe,
Então, por que não agir do mesmo modo, cm relação às entidades de
nível nacional c estadual que, a esta altura, nUa vejo como possam ser postas
de Judo por urna lei que dispõe sobre a representação estudantil no Pais'? Ê o
cuso, por exemplo da UNE c das UEEs que, inevitavelmc:nte, estão ressurgindo, no contexto do próprio processo de abertura políticu, de que ttmto se
ufana o Governo.
Por uma questão de coerência, propusemos a supressão do dispositivo
que veda a participação ou representação dos dirctórios cm entidades a\heius
à instituição de ensino a que estejam vinculadas.

Aindu sugerimos duas alterações que nos parecem fundamentais. A pri·
mcira regulando a forma de purticipação dos secunda ris tas na represcntução
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB-PB) - Agradeço a valiosa estudantil, c a segunda, estabelecendo que ''süo consideradas insubsistcntes
contribuição de V. Ex• ao meu pronunciamento, sobretudo porque sa\ient:J. todas as normas constantes dos regimentos disciplinares dos estabelecimenalguns aspectos negativos da reforma do ensino implantada nos cursos supe- tos de ensino superior c secundário semelhantes ou :~ssemclhadas ãs dos
riores do País, o que levou a classe estudantil ao dcscntrosamento c, por isso Decretos-Leis n\1 477 de 26 de fevereiro de 1969 c as do Decreto-lei n\1 22M, de
mesmo, c:xigc: do Governo maior compreensão para esta nova fase cm que 2B de fevereiro de 1967",
eles se encontram, de rcag\utinação cm torno de um movimento reivindicaResta-nos aguardar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o congresso,
tório que tem, como principal objctivo, o ressurgimento do seu órgão máxi· na plenitude de sua soberania, aprove não só as minhas emendas, mas as de
mo de representação. E os estudantes deram, a meu ver, em Sa\v;tdor, reccn· outros companheiros que sugeriram modific;~ções substanciais no projeto do
temente, no Congresso ali realizado, com vistas à reorganização da UNE, Governo.
um;1 imensa provu de maturidade, porque tudo transcorreu na melhor orEm última anúlise, podcr-se-ia pelo menos, udmitir a emenda suprcssiva
dem, sem que houvesse qualquer perturbação c, ao final das contas o Gover·
do Parágrafo Único do artigo 29, subscrita por vários parlamentares. Se isso
no sentiu que está diante de jovens que querem realmente colaborar para o
acontecesse, cstmiamos abrindo caminho para que as entidades de âmbito
desenvolvimento nacional.
nacional, esli.ldua\ c municipal pudessem conjugar esforços numa açâo conO Sr. Lúzaro Barboza (MDB-GO)- Eminente Senador, a balbfirdia junta com os DCEs c os DAs, na dcfcsu intransigente dus legítimas reivindino ensino universitário ê de tu\ monta que hoje o universitário não sabe se- cações dos C.'itudantes e dos superiores interesses nacionais.
quer quando ele vai terminar o seu curso. No passado, quando um aluno se
A própria Exposição de Motivos do Sr. Ministro du Educação ao sematriculava na Universidade, de, com antecedência de dois, tr~s anos, já sa· nhor Presidente da República, constante da Mensagem que acompanha o
bia quando concluiria o seu curso, Hoje, muitas vezes, o aluno está para con- projeto ao Congresso, ao justificar o reconhecimento dos DCEs livres enfaticluir o curso, por três ou quatro meses, c ainda não sabe se vai formar naquc· zou: •• As administrações tendo que dialogar com entidades que, legalmente,
\e ano, tal a balbúrdia implantada no ensino universitário, que, a meu juízo, não têm capacidade para atuar cm nome do corpo discente, ucarretando,
vem contribuindo para cair o nível de ensino. A juventude brasileira é uma destarte, um fluxo insuficiente de informações sobre as necessiades pcs.
juventude extraordinária; precisamos crer nessa juventude que necessita ser soais dos estudantes, como. também dos seus ideais c dos anseios que, com
compreendida. E acho que é hora do Governo sentir, sobretudo pelos resul- justiça, esperam que a universidade realize". Pois bem, usaríamos estas mestados dos últimos episódios narrados por V. Ex• e consubstanciados na Reu· mas palavras para advertir as autoridades constituídas, quanto à necessidade
nião de Salvudor, quando os estuduntes brasileiros ali se reuniram, cm nú· de entidades nacionais e cstadu:~is, como são a UNE c as UEEs que aí estão
mero avantajado, com representantes de todas as escolas do Pais, c, na mais
aos olhos de quem queira enxergar a verdadeira realidade dos fatos.
perfeita ordem, fizeram ressurgir a União Nacional dos Estudantes. Ati, fi.
Fica, portanto, o nosso apelo a todos os Srs. Congressistas, acima dus
.: ... ~ demonstrado de forma evidente, de forma cristaiina, que o jovem brasicompetições partidárias, na convicção de que assim agindo estaremos corresleiro quer participar; não aceita ser excluído, ser apenas um número; ele quer
pondendo a um verdadeiro anseio nacional.
participm cfetivamente dos destinos do seu Pais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. HUMBERTO I.UCENA (MDB- PB)- Agora mesmo, nobre
Senador Lázuro Bnrboza, no meu Estudo, na Parafba, em Jollo Pessoa, houO SR. !'RESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo u palavra ao nobre
ve dois encontros da maior importância pura juventUde, os Trigésimos Jogos Senador Gastão MUller.
Universitários, que decorreram num clima magnifico de competição csportiO SR. GASTÀO MÜLLER (ARENA- MT. Li: o seguinte discurso.)
v~. levando il cupitul parai bana cerca de três mil jovens de todo o Pais; c um
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
encontro nacional de estudantes de Medicina.
Não é novidade o que vou uqui ralar, mas é preciso que se diga, pois,
A nossa posiçi1o favorável uo projeto nüo impo:de, entretanto, que procuremos apcrfciçoú-\o através das emendas que lhe apresentamos, infeliz·
mente qutt~c todn.'i rejeitudas pelo nobre Rclotor da mutériu, Senador Aloy·
sio Chaves.
De minha parte, ofereci doze cmendus uo projeto, no sentido de lhe lia r
maior umplitude, não só no que se refere l1 legalil.uçllo de.• entidndc.'S nacionHis
c estaduais, mas tumhi:m ao reconhecimento do direito de purticipaçàu llos
estudantes de 111 c 2'~ graus, nos órgãos de reprcscntuçüo estudantil.
Assim, tent:unos retimr do projeto a proibiçi10 de ativillulles llc nnlurcza rolltico-partill!tria, por entendermos que, um dispositivo dcssu nu\Urczu,
levado :h llltimus conscql\Cncius, poderia impedir os órgi\os c.studanlis de
promoverem n livre debate dos grandes proh\cmus nucionuis.

que m11is um problem:~ surge no Brusi\, aliás previsto- :1 falta de combustível fóssil (petróleo e seus derivudos),
Sabe·sc que, na prática, já hia racionamcntc, porém, o que nüo se justific:t é a m{l distribuiçilO das COtaS de Ó)CO diesel, fator hoje de primeira linh11
para o desenvolvimento, Mnto Grosso está sofrendo us ngrums dessa si·
tum;J1o grave, de foiltu de combustível. Como se pode pensar cm estimul<tr i.l
agricultura a fim lle surrir o mercado interno c externo, nessn situaçi'ao'!
Como se encherí1 o prato m:io do pohrt• diunte dessa c;.i\umidude que assoh1 o
Brasil'!
Salvo cnguno, a ··economia de guerru'' jú preconi1.adu diante da ''guerra
do petróleo" tem que ser bem orgunilladn. Hoje, nus guerras modernas, o
cnm:eito da logística (nome moderno lln Serviço de Intendência) tem uma
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------------------------------implH\Úncia \'ital. Ganha :1 guerra quem mais material c a melhor !n,!i,ti.:<L
para hcm aplicú-lo.
lli1 algo de errado, no lirasil, nc.l~c ~ctor. A grit:1 é gcr<d, c portJnto nfLn
í: pnssivcl que o Brasil todo esteja crrmJo c o Conselho Nacional de Petróleo,
a PETROBRÍ\S, cnlim, somente C<tSCs 6r~iLos, consuhstunciadlls no Minh·
tí:rio das Mim1s cEncrAia, estejam certos. Que se racione o óleo diesel, mas
que: se o faça de forma organizada, mcional, c não se crie no Brusil esse cstadl'l de pfln'h.u que se vive.
Transcrevo, Sr. Presidente c Sr!!, Scnudores, telegrama que me foi cm'ioldo por vários Deputados Estaduais da ARENA de Mato Grosso c que espc·
lha o cst:~do de espirita do povo brasileiro, que está falando c gritando mesmo no mesmo tom, quanto ao crueiante problema. Eis a mensagem:
Asscmblí:ia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Senador GJstào MUller
Brasília- DF
"Deputados da ARENA Assembléia Legislativa Estado de
Mato Grosso vg upavorndos falta 61co diesel nosso Estado vg
põem cm risco'grandc snfra corrente ano imobilizando colhedciras
vg secadores et caminhões transporte c~:ntro consumidores solicitam Vossa Excelência interferir junto CNP liberar cota óleo diesel
este Estado pt Quadro sombrio c ameaçador paira sobre nossa agricultura vg como verdadeiro flagelo vg precisamente quando empre·
sários corajosos alargam fronteiras agrícolas adentmndo amazóniJ
c oferecendo alternativas equilibrar balança pagamento com pro·
duto agrícola pt"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente; Srs. Senadores:
Cumpre-nos louvar as providências tomadas pelo Banco Nacional da
Habitação, reduzindo os juros c modificando o sistema de corrcçilo mane·
tãria nos financiamentos escalonados para os de baixa c média renda, para
aquisiçfto da casa própria.
A medida agora anunciada, reclamada de hã muito no Congresso Nacional c pelos órgãos de classe, comprometendo no mãximo 20% da renda fa·
miliar, vi rã, por certo, atender às necessidades m'nimas dos assalariados colocados nessas faixas salariais.
Lamentamos, no entanto, que providencia idêntica nio seja tomada cm
relação aos financiamentos jã cm vigor, possibilitando aos atuais comprado·
rcs da casa pr6pria um alfvio razoãvcl para o estado de sacriflcio cm que cstfto colocados, pela aplicaçfto da atual corrcção monetária, por todos conhecida· c proclamada como desumana.
Se for feito um levantamento nas financeiras que atuam no actor de fi.
nanciamcntos da casa própria, podcrA se verificar o elevado nC&mcro de prestamistas que nllo estão podendo manter suas prestaçl'»ea cm dia cm canse·
qUência dos aumentos que essas prcstaçr,es sofrem periodicamente com o
acréscimo de juros c corrcçio monetâria.
Nada mais justo, portanto, que &e aplique aos atuais adquircntcs da
casa pr6pria os mesmos crit~rios que scrilo adotados para os novos compra·
dores, aliviando com essa medida os promilcntes-compradores c evitando
uma discriminaçfto odiosa c prcjudicitl.
Temos esperanças de que nosso apelo encontrará ressonância no Poder
Executivo c que os atu ais compradores da casa própria sejam beneficiados
com a medida anunciada, possibilitando-os não s6 manter cm dia seus paga·
mcntos, como um atrvio substancial em sua economia doméstica. (Muito
bem!)
O SR. PRF.SIDENTE (Jorge Kalumc) - Concedo n pnlnvra ao nobre
Senador Muuro Benevides.
O SR. MAllRO DENEVIDES (MDB- CE. Lõ o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em meio u signilicativus festividades, transcorre hoje o cinqUentenário
da clcvuci\o de Tnuú l1 cutegorin de cidndc:, evento que possui cxtrnordinária
relevflnciu paru u região dos lnhumuns, nn Estudo do Ceará.
A 2 de ugosto de 1929, pelo Decreto nq 2.677, n vilu, anteriormente de·
norninudu de Silo Joi'lo Prlnciru.: dos lnhamun~. passou tt condiç1\o de cidnde,
inici<~ndn-sc, efctiv:uncntc, u suu prl)jcçi'l.o no seio dus Jemuis comunns ccurcnscs.
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Di·.pnm!o tk um:t :üca t~.:rritnrial Jc ~.Jo(, km' c limit:mdo·\1! com Arncirnt, lndcpcndl:ncia, 1\lt1n1haça c P~.:dr<l Uran~u. hcm a.. sim, J oc~tc, ~,;um u
btadll dtl Piauí, LniÚ rm~ui Ulll;i popul:u;àn cstimad:J l!ffi 60 mil h<Lhitantc~.
n:>~ 411;1i~ \:Lllllrtbucm patrioticamente para o dc.~cm•LJlvimcnto do Ccad c dn
País.

Incrustado numa das regiões m;lis Uridas do Nordeste, com rcl.luLidos.
índices pluviumí:triCl1S nos ano~ de <~dvcrsidade climática, o referido munh:ipio tem caractcrbtic:ls ugropastoris, possuindo culturas de algodão, milho,
fciji1o, arrot c mamona, ali:m de rchanhos bovinos c caprinos.
,\ sua gente, em que pese a carência periódica de chuvas, tem dado teste·
munhos eloqUentes de resisténda ~~intempérie das secas, fazendo-o com uma
gmndcla c estoicismo admirilvcis, numa comprovação de que: ''o sertanejo í:
rculmcnte um forte".
As atividadcs empresariais cm Tuuá recebem o estímulo creditício do
Banco do Nordeste: c do Banco do Estado do Ceará, que ali possuem as suas
respectivas agências, as quais oferecem suporte financeiro para as transações
que favorecem agricultores, comerciantc:s e industriais da região.
O ensino do I~' c .2~ Graus vem sendo ministrado cm várias unidadc:s csCl'liares, :tssegurando à juventude tauaensc razoáveis condições de ensino,
!<cmprc :1primMadas com a ajuda do Poder Público.
Muitas entidades, na esfera assistencial, ali são mantidas com a colaboraçilo d<.1 comunidade, cumprindo os seus nobilitantcs objetivos institucionais.
Numerosos de seus tilhos ti:m se destacado nos círculos políticos, admi·
nistrativos, militares e culturais do Pais, exercendo, muitos deles, mandatos
de representação popular cm Casas Legislativas, a nível estadual c nacional.
A frente da Prefeitura Municipal, eleito cm 1976, encontra-se o Sr. Joaquim de Sousa Bastos, enquanto a Vicc-Prefeitura se acha a cargo do Sr. Gc·
nésio Rodrigues Loiola.
A Câmara Muniéipal é presidida pelo vereador Antonio Carvalho Alexandrino, nela se representando a Aliança Renovadora Nacional c o Movi·
mento Democrático Brasileiro.
A programação assinalativa da defluência do cinqUentenário da elevação de Tauá à categoria de cidade prevê a cclcbraçllo de missa solene, dcs·
file de carros alegóricos, competições esportivas c outras promoções de carátcr sócio-cultural.
Ao registrar da tribuna do Senado o magno evento, desejo render a mi·
nha homenagem a todos quantos, através dos tempos, têm concorrido para o
engrandecimento de Tauá, prcacrvando as suas mais nobres c caras tradições.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Nfto hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente scsslo, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação. cm turno único, do Requerimento n• 2JS, de 1979, do Senador
João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
conferência pronunciada pelo Senador Luiz Viana, no Simp6sio sobre o
Nordeste, cm 28 de junho de 1979.

-%Votação, cm turno único, do Requerimento n• 243, de 1979, do Senador
Dirceu Cardoso, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1977, de autoria do Senador Otto Lchmann, que "estabelece
normas 1egulndoras do trabalho avulso no meio rural, c d!L outras providên·
cias".
-3Votação, cm turno único, do Requerimento n' 246, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitando urg~nciu para o Projeto de Lei do Senado n9 248,
de 1976, do Senador Nelson Carneiro, que "prolbc a pesca da baleia no mar
territorial brasileiro".

-4cm turno único, do Projeto de Lei da Càmaru n~'SS, de IQ78
(n• 2.9)1/76. na Casa de origem). que modificu n reduçi\o do art. 306 do Código de Processo Civil, tendo
Discu~suo,

PARECER.

~oh n~ ~69,

dc 11)79, da Comissão:

-llt· fun~tituh:iiu t' .Ju!'ltlça, fuvorúvel uo projeto nos termos de Sltbsti

tutivu que

;1pre~cnta.
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-SPROJETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1977
(Tramitando em conjunto com o PLS n• ~41/77)
Oiscussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 17, de
1977, do Senador Franco Montara, estabelecendo que o menor de 21 anos
eleito Prefeito, Vicc·Prcfeito ou Verco1dor adquire plena capacidade jurídica,
tendo
PARECER, sob n• 255, de 1979, da Coll)issão
-de Constituição c Justiça, favorável ao projeto, nos termos do substi·
tutivo que apresenta, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr
Da !la.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N• 241, DE 1977
(Tramitando em conjunto com o PLS n9 17(77)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 241, de
1977, do Senador José Lindoso, que altera os dispositivos do Código Civil
(Lei n' 3.07\, de \9 de jam:iro de 1916) c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 255, de 1979, da Comissão:
- de Con."ilitulçiio e Justiça, contrário. com voto vencido, cm separado,
do Senador Moacyr Dalla.

-7Discussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 139, de
1979, do Scn:1dor Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao vigente
Código de Processo Penal (Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941),
tendo
PARECER. sob n• 336, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que
apresenta.

-8Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona·
!idade, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n' 130, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parâgrafo único ao nrt. 9• da Lei n• 6.019. de 03 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, tendo.
PARECER. sob n• 335, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
-9-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar du constituciona·
\idade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•157, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dis·
põe sobre amparo ao trabalhador dcscmpregado, garantindo·lhc o direito ao
auxilio doença e à aposentadoria por invalidez, tendo
PARECER, sob n• 338, de 1979, da Comissão:
-de Conslitulçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão.
( Levanta·se a sessJo às 18 horas e 25 minuto.~.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI·
RENA SESS.~O DE 1-8-79 E OUE, ENTREGUE ii REVIS.40
DO ORADOR. SERIA PUBL/C,IDO POSTERIORMENTE:
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A fulu inicial do Líder do Govc:rno, nesta sessão de abertura do novo
J')eriodo legislativo, afirma que todos nós fomos espanco1dos há dois dias,
quundo dus ocorr~ncias de Belo Horizonte. por ocasii\o du greve dos truba·
lhadorcs da construçüo civil. Um operário morreu. Um bombeiro encontra·
!ic mutilado c J'lUraHtico. S. Ex• admitiu que os episódios verificados em Mi·
nus Gerais poderiam estar correlacionados com o inconformismo de algu·
mas camadas sociais, em face da identilicaçào do Presidente da República,
segundo o Senador pelo Pará, com os sentimentos nncionais.
Ora, purece-nos de muito simplismo o rncioc!nio do Scnudor Jarhas
P:1ssurinho. Não que possamos assegumr que nllo tenha havido excessos na·
quele Estudo bmsileiro. f! passivei mesmo que elementos provocudores te·
nhum conseguido se infiltrar no movimento legitimo uli ocorrido. Mus, no
fundo, a cuusu maior, esta Casu não pode negur, é a liituuçào de miséria c de
cxploraçào snlurial cm que se batem IIS nossas massas trubulhndorus, grnças
a um modelo cconõmico e a um modelo politico que nos foi imposto. Modelo económico clitis111 c concentrador de renda, que fe1. com que o sistenm
produtivos~~ vo\tu~sc, por inteiro, para o atendimento da demanda de uma

f<~iM rcstritu da população brasileira, possuidora de um grunde poder de
compra. E que, para atender a esta estrutura produtiva, distorcida, :mtipo·
pul:u c untinacional, se procurou exatamcntc manter uma politica salarial
que sacrifica os homens que trabalham neste Pais.
Foi bom, no entanto, que S. Ex• o Líder do Governo, assegurasse que,
por mais injusta que seja a sociedade, c por mais necessidade de transfor·
mações que ela exija, não se pode admitir a existCnciu de um regime policial,
tirânico, sufocador das liberdades democráticas.
Se este pensamento exposto há pouco pelo Senador Jarbas Passarinho
tivesse predominado na História do Brasil, nós não tcdamos tido os pcrlo·
dos negros de ditadura de que fomos testumnha, ditadura que se implantou
contra o regime democrático cm 1937, e que se repetiria depois com o Movi·
mente de 1964.
Concordo que este segundo semestre é estimulante pelas dificuldades
mesmo que vamos enfrentar c que não são poucas nem pequenas.
Com efeito, é grave a situação cconômico·social do Pais. Os males cxis·
tentes, cm 196.$, aí estão sem solução- u maior parte até mesmo agravada.
Sào a concentração de renda, a inflação, o deficit do Balanço de Pagamento,
a dívida externa, o desemprego, o analfabetismo, o baixo nível de vida do
povo, a precária saúde de nossa gente, os gritantes desníveis regionais, a dcs·
nacionalização da economia brasileira- tudo isso, e muito mais, acrescido
da angustiante crise energética, graças à incompetência e à imprevidência
dos que tomaram o poder.
Apesar disso, c talvez por isso, o tema dominante é essencialmente polf·
tico.
Uma coisa se comprovou, após estes I5 anos de regime de cxccçào: a di·
tadura não resolve os problemas brasileiros; o regime forte que veio para sanar alguns daqueles male:-. nlo os solucionou c até mesmo os agravou. E ain·
da que tivesse melhorado a situação cconõmica do Brasil, mesmo que os tccnicistas do Governo apresentem estatísticas de crescimento do PIB, de ex·
portacões, de reservas em divisa, de rendas per cap/ta, mesmo aí, o problema
do povo continua à espera das soluções que n3o vieram.

E estas, quando vierem, não chegarão pelos caminhos da ditadura. S6
virão com a participação do povo, com o regime da liberdade, com a lcgali·
dadc democrática que assegure a todos os cidadãos, a todas as classes so·
ciais, a todos os órgãos de classe representativos de vontade coletiva a possi·
hilidade c as condições de participação e de inOucnciaçào nos destinos nacio·
na is.
Por isso dizíamos: o tema dominante essencialmente político e a palavra
do momento í:, como nllo poderia deixar de ser, a anistia política.
Essa anistia que há tanto vem sendo defendida pelas oposições brasilei·
ras c que, hoje, nos faz lembrar o deputado que éramos quando, já cm 1972,
exortávamos, pela imprensa e da tribuna parlamentar, o grande gesto de pa·
cificacão nacional. E o fazíamos justamente naquele ano, sob os acordes da
ma1·cha do Sesquicentcnárib da Indepcnd~ncia do Brasil, reboando nos qua·
tro cantos da pátria, assegurando que "potência de amor e paz, este Brasil
faz coisas que ninguém imagina que faz".
Infelizmente, não se fez a anistia, naquela oportunidade. Não se a fez,
nem se a faz agora, nos moldes em que se devia, para que ela se constituísse,
n:almentc, cm verdadeira reconciliação de toda a Nação.
Retardando ao máximo a iniciativa, que ao longo de todos esses anos
pussou a ser reclamada pelos setorcs mais conseqUentes da sociedade brasilc:ira, o General João Baptista Figueiredo chegou ao "preciosismo" de encaminhar a respectivu mensagem presidencial às vésperas do recesso parlamcn·
wr, impossibilitando a sua imediata tramitaçiio legislativa. Nlo se sensihili·
J:ou, por outro l:1do, com os apelos de convocaçüo extraordinária do Con·
grc.~.'\o Nacional, atribuição que, como a da própria anistia, foi surrupiadu
d;J competência tmdicionul do Poder Legislativo pelos que se assenhorearam
do poder, em IQ64.
Tivemos, assim, que procrnstinar. por mais um m~s. o exume processual
du mutériu. Mns, nesse interregno, cm compensação, foi ela verdadcirumente
desnudada por amplas camadas da opiniào pública.
Nào upcnns o bravo Senador Teotónio Yilelu, indicado pelo MDB pura
u Presidênciu da ComissUo Mistn a ser instalada amanhã, varou este Pais
au'\cultando pessoas e entidade:-. vflrius, como muitos de nós procuraram um·
plinr, uo m[lximo, a ~r:mde consulta nacional em torno da proposta governa·
mcntul. Assim, os que fu1.cmos o Partido em Pernambuco, fomos também
aos que- comn os presos políticos, a lgrcjn, 11 OAB, os estuduntes, os trahu·
lhadures, os juristas c outros profissionais liberais etc- tinham o que dizer.
Os \evantumcntos feitos, inclusive documentos uprcscntudos, no nosso c
nos demais Estudos do Brnsil, serUo, por certo, esrecificamentc apresentados
c ~.:nmcntalios peln ilustre representante das Alll!loas, nesta Cusa. Oucrcmus
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de logo, nu cnt;mto, dci:wr registrado, cm nossos Am1is, o quase consenso
vcrilic:1dn cm n:laç;in u certos aspectos negativos da proposiçllo do Exccutivn.
i~ um projeto ruim. Dereituoso. Mesquinho. Discriminatório. Odioso.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V, E~• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com o maior prazer.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• adjetiva o projeto do Governo como mcsq uinho, odioso, cheio de
falhas, de incorreçõcs: ê um direito que V. Ex• tem, como membro da Oposição, de colocar-se nesse plano de apreciações. Mas, ouvindo V, Ex• cu me
indago: como então classificar o projeto de anistia, que o Partido de V. Ex•,

no primeiro semestre, apresentou ao Congresso Nacional? Creio que foi
num fim de tarde, como hoje, em que penetraram neste recinto o ilustre Presidente do MDB, o Lider na Cãmara dos Deputados, o Líder no Senado e
outras liguras eminentes do Partido de V, Ex•, para entregar ao Presidente
do Senado,1l Mesa do Congresso Nacional, um projeto de reforma constitucional e, acoplados um projeto de anistia muito mais restrita c limitativa e
que fica uqutm do projeto que, agora, o Presidente da República acaba de
encaminhar ao Congresso Nacional. Ora, se o projeto do Senhor Presidente
da República é mesquinho, é monstruoso, é torpe, é insuficiente, está eivado
de falhus c de erros como classificar o projeto de anistia do Partido de V,
Ex•?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O projeto que Foi deFendi-

do cm Plenflrio do Congresso Nacional era aquele consubstanciado- c foi
este o projeto que votamos c foi derrotado pela ARENA- no de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que restabelecia a competência do Congresso Nacional na concessão da anistia. ConseqUentemente, se a ARENA não tivesse
recusado o referido projeto, objcto de votação no primeiro semestre, caberia
à Ca.'ia do Povo conceder, especificamente, aquela anistia que lhe parecesse a
mais consentânea com os interesses nacionais.
Mas, a intervenção do ilustre Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves, mostra que S. Ex• prefere se apegar ao cotejo com outros projetas do
que defender o projeto do Executivo, quando acoimado pela Oposição de
discriminatório, de mesquinho c de odioso.
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- Nobre Senador, permite mais

uma intervenção no seu discurso?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- S. Ex• há de nos permitir

uma análise critica do projeto do Executivo, c, assim, examinemos alguns
dos seus aspectos mais gritantemente injustos. Logo mais, ouviremos V. Ex•,
novamente.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, há uma evidente aus8ncia de isonomia.
Na verdade não revela sequer coerência interna do Governo a partir do fato
que beneficia alguns que terão praticado os determinados delitos políticos,
mas que, banidos do Território Nacional, tiveram assegurada a sua liberdade durante todos esses anos c os que, no Brasil, envolvidos em iguais fatos,
permaneceram nos calabouços da ditadura, sofrendo fisicamente, durante
todos esses anos, dentro das grades da cadeia, a falta da liberdade; os que
muitas vezes ficaram aqui suportando violências fisicns, inclusive torturas,
reiteradas vezes denunciadas.
Pois bem, o projeto do Governo ni'lo estabelece um critério para abranger o delito politico cm função da sua natureza, mas apenas em função de
SUôl fase processual.
Então, temos essa figura estranha de pessoas que possam teoricamente
ter cometido iguais delitos e umas são beneficiadas c outras excluídas da
anistia proposta pelo Governo.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Insisto que V, Ex• tenha a

gentileza de me conceder o aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Quando acabar a minha

nnúlisc, terei toda u satisfação de conceder novamente a V. Ex• o aparte,
Sr. Presidente, os processos que estavam cm curso c que seriam ainda
julgados pelo Poder Judiciúrio, e possivelmente escapariam do arbftrio do
Executivo, esses são arquivados dcfinitivumcnte. Mas os que foram julgudos
pelo Judicifuio, t:1lvez de forma que psicologicumentc ni'lo se terú gnruntido
uma justiça isenta, esses casos ficam nu dcpendênciu do arbítrio do Exccuti·
vo. Por isso, nssin:lln-sc, parn ampliar n concessão da nnistiu, com o indulto,
e ni'lo com u nmpliuçi'lo du propostu do Executivo,
Oru, o indulto se uplic;~riu mais ao crime comum, implicuriu num nrb!trio, numu benesse dos que estão no poder c a ele chc~arum não pela eleição
dn povo, mus pclu própria fMçn.

A anistia &o in.~tituto cubível par:~ os crimes políticos. E ni'lo se diga que
aqueles que pr:tticar<~m atas de violência, contestando o Governo, não são
presos politicas, mas meros terroristas, como se quer dizer. Silo tão presos
politicas que se encontram cm prisões especiais, cxatamcnte porque não se
enquadram como criminosos comuns.
Dir-se-{1, talvcl - foi declarado aqui pelo Lfder do Governo cm seu
pronunciumcnto de hoje- que a opinião pública, atravês de pesquisas rcali·
zadas pelo Governo, apóia a anistiu por ele proposta, c apoiaria até mesmo a
inclusão de ni1n terroristas.
i~ muito fCicil, fa:t.er-sc pesquisa de opinião pública e sacudir-!.e, isolada·
mente: é a favor ou contra o terrorismo? Todos nós somos contra o terrorismo, Somente que indagaria aos corifeus oficiais se eles perguntaram lá também, isoladamente, seu opinião pública é a f<~vor dos torturadores, daqueles
que, no exercício de funções pública!J, exorbitaram dessas funções, desrespeitaram :1lci, que tinham a obrigação de velur, e praticaram violações gritantes
aos direitos humanos, muitas vezes fazendo sucumbir prisioneiros que estavam sob a gu:1rda dos órgãos de scgura::ça.
Nilo, Sr. Presidente.
O Senador Jurbas Passarinho já disse, reiteradas vezes, da tribuna destaCasa, c ·uindn hoje o confirmou, que nos encontrávamos numa verdadeira
guerra revolucionária, c guerra, seja ela qual for, implica cm violência, cm
violência que permitiu que o atual sistema governasse este País, porque foi
pela força, pelas armns, peln quehra da Constituição, pelo desrespeito à lei
que eles assumiram o poder. E nllo apenas no momento mesmo de março de
64, mas, depois, se mantiveram no poder, através de métodos violentos, nagrantemcnte contrúrios à legislação existente no Pnfs. Eles usaram da força,
usaram du violência.
l-louve cm contrapartida os que, nào se conformando com o regime ditatorial impl:mtado, também optaram pelo caminho da violência, como forma de responder i1 violência.
Por mais que discordemos destes mêtodos, c o~ julguemos, inclusive,
contntproducentcs, como a própria experiência o demonstrcu, temos que levar em consideração que nüo se pode comparar os que usaram da arma contra a ordem constituída como o terrorismo, classicamente considerado como
aqueles atentados h sociedade civil, tão comuns cm alguns regimes democráticos, na mesma base do terrorismo de uma organização como a Klu-Kiux·
Klan, nos Estados Unidos, que, evidentemente, nào tem nenhum sentido
político.
Port:1nto, o projeto do Governo é eminentemente discriminatório c trcmcnd:~mente odioso.
Hll, aind:1, o c:1so dos scrvidores de empresas privadas ou empresas
públic:1s prejudicados com o Movimento de 64, afastados dos seus cmpre·
gos, dus suus funções, do scu trabalho- cm bancos, Caixas Econômicas, cm
repartições públicas, cm empresas de várias naturezas- c nem todos estão
bcncliciados, sendo discutível até mesmo a exclusão dos próprios magistrados, de juize!o. que sofreram a pen:L do afastamento da carreira que escolherum. E que falar dos estudantes, dos estudantes que, dircta ou indiretamcntc,
sofreram as punições rcvolucionilrias, quando não através do AI-5, pela Lei
de Segurança ou pelo famigerado 477, ou fundamentado no 228, que representuvum restrições evidentes i1 livre manifestação estudantil?
Hoje anuncia-se <1 revogação desses decretos-leis, mas, de fato, algumas
d:1quelus restrições ali contidas foram inseridas nos próprios regulamentos c
nos estututos universitários.
Aqui mesmo, cm Brasília, nestes dois ou três últimos anos, presenciamos os movimentos grevistus ocorridos na UnB, e dezenas c dezenas de estudantes da C:1pitul foram sumuriamcnte alijados da Universidade, graças a
punições que ni\o podem fugir a esse carf1ter, caráter que, necessariamente,
estmia a exigir, agoru, a abrangência pela anistiu.
Relativumcntc :linda no servidor público, inclusive àqueles da udministraçào indiretn, é necessário que esta Casa procure dar uma atenção toda cs·
pecial. Assc!;tllfil·sc, é verdade, o rclorno duquelcs funcionários, mas nus
funções então existentes. Quando se trntassc de cargo isolado, ainda, a{, o
prejuízo nilo seria de proporções t~o grundes, mas no que se refere nos car·
gos de carreira, evidentemente que se teria estabelecido um dcscquilibrio
funcional entre o que retornari:1 c os :mtigos colegns do punido. No que tan·
gc uo militnr, essa situnçào aindu é muis curiosa, porque, voltando- na hi·
pó tese de volt:1r i1s lilcirus- ele poderia ficar subordinudo u nlguém que tivesse sido seu inferinr hierúrquico, Por outro lado, cssu figuru do retorno
não hú de ser ucutada. i: ncccssúrio se cstubch:cer o direito à reintegração,
porque scrú uma maneira de se fu~ir i1s e1tigêncins dos estatutos dos fundon(lrios püblic11S que estabeleceria C1•ndiçl'les coml1 u idudc uté 60 :1nos, menos
de JO anos dt• scrviçn c atcsiUdn de saildc, o que, talvez, portanto, burlasse o
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próprio benefício que expressamente está consugrndo no texto do projeto do
Executivo.
Mas as exigências ni\o são apenas estas. O projeto do Executivo condiciona o retorno à existência de vaga c, pior ainda, ao interesse da adminis·
traçào. Bastaria isso para ver como o punido anteriormente continua à mercê da vontade dos dirigentes da entidade a que ele servira. Basta que o chefe,
que o administrador, que o governador, que o prefeito, que o secretário, que
o Presidente da República, que o comandante diga: nào interessa à adminis·
tração.
Portnnto, é submetê-los, todos aqueles pu.nidos, novamente, ao arbítrio,
ao discricionarismo do poder. Esses homens cstl\o mais do que marcados,
sl\o homens que nem a reintegração plena, nem o recebimento integral de todos os atmsados. poderiam relirur a marca de que se encontram possuídos.
Por outro lado, o projeto estabelece um termo inicial c um termo final
para a abrangência da anistia: 2 de setembro de 1961 e 31 de dezembro de
1978.
Ora, í; sabido que leis de anistia têm existido muitas no Brasil, mas nem
sempre, na aplicação delas, os punidos por movimentos revolucionários an·
teriores têm sido totalmente beneficiados. ConseqUentemente, julgamos do
melhor alvitre que nào se estabe1eça termo inicial, mas se prolongue no tem·
po prctérito,·dc tal forma que possa alcançar alguém que, ainda sobrcvivcn·
te, tenha participado de movimentos poHticos do passado, c que por essa o~
por aquela razào não se tenha beneficiado de qualquer anistia. Já a da data
linal deve ser a da própria vigência da lei cm questão.
O Professor Celso Furtado, que se encontra, no momento, cm território
pátrio, depois do exllio a que foi forçado pelo poder da força que cassou os
seus direitos poHticos, disse com muita propriedade que o projeto do Governo implica na cxclusào da geração jovem.
Sim, porque essa anistia, que se declara ampla, beneficia líderes do pensamento político brasileiro que exerceram funções de mando no passado e
que silo mesmo s!mbolos do antes \964.
Pois bem, se se dá essa amplitude, nega cxatamcntc, aos jovens, àqueles
que em idade não suficientemente madura se entregaram ao seu idealismo c
uma vez acicatados pela violência que, muitas vezes, entrou pelos seus lares,
a ela também vieram recorrer. São os moços que, erradamente embora,jul·
garam que poderiam responder à força com a força. São eles que, mais des·
comprometidos com interesses outros, entraram de peito aberto, dispostos a
matar e a morrer. E tanto foi assim, que muitos sucumbiram nu luta, não estando hoje sequer noS calabouços da ditadura, mas encontram-se enterrados
ou desaparecidos.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos, antes, o L!der
Aloysio Chaves a quem já havfamos prometido dar o aparte.
O Sr. Aloys\o Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Marcos Frei·
re, agradeço a V. Ex• esta segunda intervenção no seu discurso, embora pretendesse fazer antes, quando outras considerações tecia V. Ex• a respeito do
projeto da anistia. Jú se afirmou, inclusive nesta Casa, que o Governo foi
compelido a conceder anistia, porque reconheceu os erros c os atas de violi::nciu praticados e, agora, os quer apagar com essa anistia, que, embora não
~endo irrcstrita, é, como destacou o nobre Lidcr Jarbas Passarinho, bastante
ampla. Em primeiro lugar, parece-me que se deve ressaltar que a anistia é um
uto que cobre, com o véu do olvido, atas criminosos praticados em detcrmi·
nado momento do pais; nào atas gratuitos, nn.o atas sem importância, mas,
atas criminosos que foram praticados. E o único ãrbitro da anistia é o Poder
politico, que u toma como uma medida de conciliação, para pacificar a
família brasileira, como jfi se fez no passado, como ocorreu cm vários outros
países do mundo. Esta é uma premissa básica, que acho indispensável ser colocada no pórtico do exume dessa matéria. A segunda í: a de que a an61ise de
V. Ex•, embora com ela não concorde cm v6.rios pontos, é insita ao processo
legislativo, com a aprcsentuçi'i.o do projeto de anistia que serll estudado
exaustivamente sem embargo das an6.lises feitas no Plen(lrio do Senado, a
partir de amanhll, quando se instala a Comissllo Mista, nu forma do Regimento Comum do Congresso Nacional. O nobre Senndor Jarbas Passarinho,
como Líder du Maioria, deu uma diretriz bastante clara c ampla pam todos
nós da ARENA. O projeto não é absolutamente intocável; ele pode sofrer
emcndus c, como uma dcmonstrnçào positiva disso, divulgou no seu pronunciamento n emenda que o Scnudor Adcrbul Jurcmu vai apresentar amanhã,
4uando se instalur u Comissão Mhota, O pr-oblcmu de incluir us pcssous rcsponsliveis por atos de terrorismo no projeto de anistiu é umu decisão polfti·
cu, como tndn a medida, l~ cteio que está plenamente respaiduda cm muitos
precedentes, no Brusil c fma do Bmsil. 1-lú um fato novo, nesse processo, que
entra cumo cnmplicudor, qut: é rc~llmcnte o terrorismo. O terrorismo como

ato isolado sempre existiu no longo da História. Quando John Booth, no cu·
marote, deu um tiro cm Lincoln, deixou para a História um dos exemplos
dcplorúveis da violência c de um crime politico. Mas, no momento, disse o
nobre Senador Jarbas Passarinho, como Líder, que o terrorismo é uma das
formas de que se reveste o processo de guerra rcvolucionanu urbana c, às ve>
zcs, rural. Ora, nobre Senador, os pulses que constituem um padrão de democracia apresentada a nós como um exemplo não admitem sequer negociar
com o terrorismo. Veja V. Ex• que a Holanda não negociou com os malucanos, a Grã-Brctanha não aceita negociar com o terrorismo, o mesmo ocorre nu
França c na República Federal da Alemanha. A lt61ia, no auge da crise criada pelo problema AIdo Moro, com o respaldo do Partido Comunista lta\ia·
'lO, recusou-se a negociar com os terroristas. Pede-se, pois, agora, ao Governo alguma coisa que vá além disso, não a negociação cm face de um ato pra·
ticado por determinado grupo terrorista, mas que terroristas condenados
pela Justiça sejam agora devolvidos à sociedade, inclusive com a hipótese,
que não se pode eliminar, de amanhà reincidirem na prlltica desses atas que
não constituem um crime contra ·a individuo ou a sociedade, mas, segundo
palavras de Sua Santidade o Papa, contra a natureza humana. Hll poucos
dias, na Espanha, tivemos três ou quatro casos dolorosos dessa natureza. t:
realmente esse complicador, nobre Senador Marcos Freire, que torna dificil,
neste momento, ao Governo adotar uma medida irrcstrita, cobrindo inclusive esse grupo de pessoas, sem embargo de que, no futuro, quando desanuviados os horizontes poHticos, quando a paz social estiver mais consolidada,
essa anistia possa ampliar-se. Isto mesmo o emincnle Presidente da Repfibli·
ca já declarou c o nobre L!der da Maioria, da tribuna do Senado. Silo considerações de ordem geral, que não entram no mf:rito de determinadas cmcn·
das nem excluem a possibilidade de emenda ao projeto, que cu desejaria razer no momento cm que V. Ex•, com toda proficiência, faz uma abordagem
de carátcr geral c doutrinária a respeito do projeto encaminhado pelo Gover·
no Federal. Agradeço a V. Ex• a concessão deste aparte, que foi mais longo
do que cu desejava, mais pelo fato de V. Ex• o ter retardado bastante.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com satisfação, incorpora·
mos o aparte de V. Ex• ao nosso discurso. V. Ex• lembra que a anistia cobre
com o véu do esquecimento atas criminosos praticados no País. Antes de
mais nada, caberia, talvez, indagarmos se não tivesse saído vitorioso o Movimento de 1964, quais seriam os atas criminosos? Os dos que tentaram derrubar o Governo pela força ou os dos que tentaram defendê· lo pela força? Portanto, ato criminoso é re!Jtivo. N6s tivemos o episódio poUtico no Pafs, nestes 15 anos, em que um regime de força se implantou, sufucou liberdades,
restringiu direitos constitucionais, rasgou a Constituição ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador'! Nilo
qucna interromper o seu brilhante discurso, mas relativamente a este ponto,
eu diria que ato criminoso foi a ediçào do Al-5, mas criminoso propriamente
dito, segundo as leis vigentes no País, como ato criminoso também foi aquele
dos três Ministros militares se apossarem da Presidência da República, afastando o Vice-Presidente, Pedro Aleixo, afastando da Presidência da República, no impedimento do Senhor Costa e Silva, o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Presidente do Senado Federal c o Presidente do Supremo Tribunal. Esses atas foram criminosos.
O Sr. A\oyslo Chaves (ARENA- PA) - Sllo utos revolucionários.
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Criminosos.
O Sr. A\oyslo Chaves (ARENA- PA)- Revolucionários.
O Sr. Pua\o Brossard (MDB- RS)- Criminosos\ Agora, o nohrc Se.
nudor, cuja a ilustração é por todos reconhecida, ...
O Sr. A\oys\o Chaves (ARENA - PA) - Muito obrigado.
O Sr. Puulo Dro•md (MDB- RS)- ... disse muito bem que u unistiu
supõe um procedimento delituoso, a prática de um crime. Inteiramente de
ucordo com S. Ex•, nem poderia estar cm desacordo, até porque a anistia é o
quê'! ~ a rcnúnciu do direito de punir, a renúncia pelo Estado do direito de
'lllflir. Agora, no cuso brasileiro, as coisas nào silo tão simples assim, porque
I!U perguntaria: qual foi o crime praticado pelo Ministro Victor Nunes Leal?
Qual foi o crime praticado pelo Ministro Hermes Lima? Qual foi " .. ,.ime
pr:tticado pelo Ministro Evundro Lins c Silva? Os três, juizes~· , .:>upremo
Tribunal Federal, homens du muis ultu respeitabilidade c integridndc, hom~:ns dereputuçi\o ilibada e que forum punidos, como se crimi•'··sos 1~ .~~.:m!
E paru nào ulongur o rol que correrin sempre o risco de ser .
v, cu
pcrguntllria: quu\ o crime pruticudo pelo Lfdcr du Oposiçào, 1•.• (,llll:tra dos
Deputados, o Depu tudo Mário Covas e t.tuul o crime pruticuUu peJo\.: .-r da
Opn~it;i10, na Cúrnura dos Dcputudos, o Deputado Alencar Furtalk' 1. :sses
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homens, homens limpos, homens honrados, homens que jamais praticaram
crime ulgum, foram punidos. De modo que a situaçil.o ni\a é til. o simples, nil.o
é tno csqucmnticumcntc lógica, como seria se se tratasse apenas c realmente
de anistiar, quer dizer, de apagar fatos considerados pelas leis como criminosos. Peço desculpas pela interrupção.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nbs é que agradecemos n
V. Ex•, porque o nobre Líder trouxe à tona alguns episódios ocorridos no
passado c que mostram como realmente nil.o se pode invocar, como fez o
ilustre Senador Aloysio Chaves, os exemplos ocorridos de terrorismo na Ho·
landn, na Grà·Brctanha, na França, na República Federal da Alemanha, na
ltáliu, onde existe regime democrático c as liberdades públicas c individuais
são respeitadas. Então, Ex•, num país onde existe a lei, se justifica realmente
o respeito à lei por parte das governados, mas quando aqueles que governam
se encarregam de dcsrespcitá·la, falta-lhes autoridade moral para exigir o
respeito a ela por parte dos governados. Necessário, pois, entender o que
houve àqueles que ndotaram técnicas de luta válidas. Nbs, por exemplo, do
MDB preferimos exercer uma atividadc politica de oposição dentro de um
Partido legal que, apesar de toda a ilegalidade imperante neste País, se cono;entiu. Foi uma opção de luta contra a ditadura. Mas, houve os que viram
seus pais serem arrancados de casa, c nil.o mais retornarem aos lares. ~ uma
situação muito diferente do terrorismo clássico, tradicional, que é aquele que
se pratica cm regime cm que há outras formas de luta eficazes.
O Sr, Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• me concede um aporte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tão logo façamos as consi·
deraçõcs devidas sobre o último aparte que recebi.
O Sr, Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- "V. Ex• levou quinze minutos
para terminar as considerações c o meu aparte ficou dcsatualizado. E agora
fui surpreendido com uma espécie de chamado ao discurso de V. Ex• pelo
nobre Lidcr da Minoria, mas como rtAo há apanca opane, fiquei tolhido de
dar esclarecimentos.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Faremos antes algumas
considerações sobre o apane do Llder, a fim de evitar que possa ficar igual·
mente dcsatualizado. Mas concluiremos logo nosso pensamento para ouvi-lo
novamente c pedirmos ao nobre Senador Humberto Lucena que seja tolerante com essa procrastinaçilo no pedido que S. Ex• havia feito antcriormcn·
I C,

Por isso, quando S. Ex•, Líder do Governo, arrola aqueles exemplos in·
tcrnacionais de terrorismo, precisamos colocar os pontos nos ii. Preferida·
mos a referência que fez à Espanha. A Espanha, sim, porque tinha um regi·
me ditatorial c concedeu anistia, inclusive beneficiando aos que praticaram
atas de violências contra a ditadura. Agora, logicamente, a partir da!, concc·
dida a anistia, rcconstitucionalizando o País, não .hã como transigir mais
contra aqueles que praticam violências contra um governo de legalidade.
Mas, se o Governo nlo era legal. se niio era lcg(timo, se niio se constituiu,
J'lcm sequer de acordo com o estabelecido pela Constituição outorgada, se
'institucionalizou a violência, é ncccssârio que no momento cm que manircsta
propósitos de normalização dcmocrãtica, tenha que apagar tudo c começar
do zero.
Então, salutar o exemplo da Espanha que, expressamente, beneficia os
que praticaram violência c até mesmo, diga-se, até mesmo aqueles que, no
cxcrcfcio de funções de segurança, exorbitaram das suas funções. Fomos cla·
ro"! - Aliás, já tivemos oportunidade de fazer um pronunciamento aqui c
transcrever na íntegra; a última anistia da Espanha. E clara. A daqui nil.o; a
daqui está beneficiando ou querendo beneficiar os torturadores, através do§
I'~ do art. I'~, sem dar nome aos bois; mas no§ 29 do mesmo art. I' exclui, ta·
xativamcntc, aqueles que recorreram à violência para responder à violência.
Ouvimos, já agora, o ilustre Lfdcr Aloysio Chaves, que quer se referir ao
aparte do Senador Paulo Bross11rd.
O Sr, Aloyslo Chav.. (ARENA- PA)- O aparte do Senador Paulo
Brossnrd c as consideração que V. Ex• fez a respeito do pronunciamento do
eminente Lldcr da Maioria, é que me forçaram a esta úllima intervenção.
Creio que se está fazendo propositalmente umn invcrsil.o de certos raciocf·
nios. 1:: óbvio que dentro de um regime de normalidade dcmocrâticn, qual·
quer alteração do processo pode constituir uma falha, pode ser inquinado
como um 1110 atentatório h lei ou h ordem constituída. Mas a situação é difc·
rente, se há uma rcvoluçil.o, Em huvcndo uma revoluçilo, quem a tornou vitor~osu tem. um poder, que é o poder rcvolucionári~, pura exercê-lo com
muaor ou menor comedimento, mas o fuz de acordo com o resultado de um
processo rcvolucionllrio, como ocorreu no Brasil, a·cccntcmcntc, como oc~r
rcu no f'IU:\Sildo mais remoto, como se tem verificado cm vários outros países

do mundo. Nessa ocasião há punições de ordem politica c há punições fundadas cm crimes ou cm delitos então praticados. No Brasil, num pussudo
muito recente, sanções motivadas por razões polfticas foram impostas a ho·
mcns públicos conhecidos. Passada esta fase hã a reparação pela própria Revolução cm face de situação que posteriormente se constituir, mas é preciso
distinguir o que se faz na crista de uma revolução, o que se faz dentro de um
processo revolucionário, com o uso desses poderes rcvolucionârios, c os atas
que se pratica dentro de um regime de perfeita normalidade democrática in~
titucional. Ora, o tcrrorisino, como foi praticado no Paf!l, ocorreu inclusive
após a Revolução c muitos anos depois, c esses atas foram punidos de acordo com a Jcgis\ução em vigor, não como uma punição revolucionária mas
como uma infraçilo à lei já existente. Neste caso nós temos delitos comuns,
temos delitos comuns conexos com delitos polfticos c temos delitos exclusivamente politicas, o que não exclui razões c motivos de ordem politica para
punição sem que esses delitos ou essas infraçõcs penais ou delitos penais este·
jam definidos c caracterizados. Silo razões de Estado c politicas. Isso ocorre
c já ocorreu em quase todos países do mundo. Creio que esse esclarecimento
é necessário. V, Ex• sabe que no Brasil isso ocorreu depois de 1930. V. Ex•
sabe que eleito o Presidente Juscelino Kubitschck, cm pleno regime de lcgali·
dadc democrática, tentou-se um movimento de insurreição, isolado, esporádico, mas para atingir a autoridade constituída. Esse crime era cvidcntcmcn·
te político c considerado como crime politico, foi depois anistiado. D-:vemos
fazer essa distinção para podermos analisar claramente a matéria. Nilo afir..
mo absolutamente que a anistia só cobre delitos comuns ou conexos com crimes politicas; pode também cobrir uma punição ditada por motivos de or·
dcm polrtica, a critério do grupo vitorioso da revolução, de grupo que através da revolução conquistou o poder e o exerce. V. Ex• verificou isso na Russia, depois de 1917. Hoje, os atas terroristas de lã estilo praticamente climi·
nados ou banidos por julgamentos sumários, mas o silo em face de um conceito que o Estado adotou c de uma legislação que aplica com extremo rigor.
Se torno claro o meu pensamento, respondo desta forma ao nobre Líder da
Minoria: não só a crimes comuns; a anistia não é uma esponja que se passe
para apagar apenas os crimes comuns, os crimes comuns conexos com os crimes políticos, ou os crimes chamados polfticos, mas também sanções aplica·
das por motivos de Estado c de ordem politica a cenas homens públicos. Se
foram justas ou não, se elas merecem uma rcpara.çilo, - cm muitos casos
creio que sim -isto é o que se vai apreciar, agora, é o que se vai decidir no
Congresso Nacional. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Foi oponuno o paralelo
que V. Ex• fez entre as punições impostas no regime da Rússia c as que ocorreram no Brasil.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -I: verdade. V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com prazer Ex•
O Sr. Paulo Brosurd (MDB- RS)- Apenas para lembrar que o Movimento de 31 de março, vitorioso, fixou um período de 6 meses, salvo engano, para a prática de todos os atas cxtralcgais ou supralcgais que çntcndessc.
Reconheço o fato como um fato. Um fato de carâtcr anômalo, um fato de
carátcr revolucionário. Agora, cm outubro de 1965, muito tempo depois de
restaurada a ordem constitucional juradn. o juramento foi rasgado; depois
do juramento veio o pcrjuramcnto ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Inclusive daqueles que assumiram o Governo sob a égide da nova Constituiçil.o,
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Exatamentcl Exatamentc! AI é
que cstã. Eles, o Mnrcchal Castcllo Branco, cm primeiro· lugar, se transfor·
mou no grande subversivo, c depois dele os outros. De modo que distingo,
perfeitamente, o que aconteceu no ano de 1964, que foi um fato insurrecional
vitorioso, caracterizado como uma Revoluçi\o, depois do outro, da traiçil.o
praticada com as Armas da República, por aqueles que haviam jurado cumprir a
Constituição c as leis...
O Sr. Aloy!lo Cha1es (ARENA - PA) - Nobre L!dcr, foi um desdobramento do processo revolucionário.
O Sr. Paulo Bro•md (M DB - RS) - ... c que ainda uma semana an·
tcs, num discurso proferido lã no Piauí, tinham falado nos eternos divulga·
dores dus notícias falsas, que, falavam na ediçilo de um novo ato institucio·
na!, como se alguém pudesse cditâ-lo. O Governo, comprimido pelas armas,
capitulou c se transformou no grande subvcrsiv,>.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- O processo n1to eslava enccrrudo c teve seu desdobramento.
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O Sr. Paulo llrossurd (MDB- RS)- Estava encerrado sim, pela prb·
pria letra da Lei c pelos jurumentos. Era de se esperar, portanto, que o jura·
mento valesse alguma coisa.
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O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Vale muito bem, Ex• Se
O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Para que V. Ex•nossolici·
V. Ex• não participou da Revolução de 30, cntào estou equivocado. Mas, te aparte, não precisamos nem referir-nos pessoalmente a V. Ex•
das revoluções que V. Ex• participou ...
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Era apenas essa a obscrvaçào
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O aparte que concedemos, que desejava fazer a V. Ex• Na realidade, nào foi sb cm 1930- cu poderia
foi ao nosso Lldcr, Senador Paulo' Brossard ...
citar outros exemplos cm 1964- toda a vez que há uma rcvoluçilo, sedesO Sr. Aloyslo Chavco (ARENA- PA).,.. Mas o nobre Senador Paulo trói uma ordem jurfdica c constitucional existente. E quem a destrbi, ou dela
Brossard me chama ~ colaçilo c, infelizmente, sou obrigado a usar dessa in- participa, também infringe a Constituição, falta no juramento feito, porque
tervcnçllo. Cesso, então, a minha intcrvcnçilo c ouço, com muito prazer, o entende que razões de ordem superior, ditadas por sua consciência, pelo interc~se nacional, assim recomendam que proceda. De sorte que dizer que ai·
nobre Senador Paulo Brossard.
guém que participou de um processo revolucionário ou de uma revolução é
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- N1lo gostaria de interromper no· perjúrio é, a nosso ver, evidente exagero.
vamcnte V. Ex•, nobre Senador, no seu grande discurso, mos apenas
lembraria, para que isso nào caia no esquecimento: é que depois da traiçào
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ele jurou a Constituição c depois
de outubro de 1965, Bhomens dignos foram eliminados da Assembléia do perjurou.
nu:u Estado para que um ministro do Marechal Castcllo Branco pudesse
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- ... este conceito, porque ele
chegar ao Palácio Piratini, que ele havia tentado pela via popular dircta c ti..
nha sido repelido. E, diga-se de passagem, com o meu voto; de moda· que poderia abranger inúmeros homens públicos ainda vivos, neste País, que,
tendo jurado a Constituição, contra a Constituição depois se voltaram. Esta
e~atamcnte aquele que fora eleitoralmente repelido, depois, através da cassação de tantos Deputados quantos ncccssârios para fazer da Maioria, Mi- era a observação que desejava fazer a V. Ex•
noria e da Minoria, Maioria, entregaram o Rio Grande do Sul, como um peO SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -I;, mas a observação de V.
cúlio castrense àquele que o povo havia repelido. E a isso se chama revo- Ex• tem que ser levada nos devidos termos. Na verdade, não se trata ai de salução. Nilo, isto não é revolução, isto é a coisa mais parecida com corruçào, ber quando da erupção de um movimento dito revolucionário que assumiu o
com subversão, que cu conheço.
Poder. O Senador Paulo Brossard já mostrou como os vitoriosos de 31 de
Março de 1964, se autolimitaram através de um estatuto.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem toda a razão.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E não é sb isso, nobre Senador, ..
Assim i:: muito fácil, o Governo que assumiu o poder pelas armas, que se autolimitou, através do estatuto que se deu. como V. Ex• bem lembrou ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E o novo Governo que SU·
O Sr. Mauro Bcncvldcs (MDB- CE)- O Ato Institucional n• I, prc· cedeu ao Presidente Castello Branco assumiu a Presidência por força, não na
viu, até 10 de outubro, o prazo para a cassação c suspensão dos direitos polí- Revolução, mas de uma Constituição que havia sido feita.
ticos.
O Sr. Paulo Bro5Sard (MDB- RS)- Foi eleito pelo Congresso, nos
termos da Constituição de 1946. E mais do que isto. O Movimento de 31 de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E não era nem I, porque
Março foi um movimento dito revolucionário, sul generis. Porque foi um
não deveria ter o9 2. Era apenas ato institucional, era uma autolimitação da·
movimento dcclaradamcnte irrompido em defesa da Constituição, cm defesa
qucle poder que se constituiu pela força das armas, e tanto isso é verdadeda ordem constitucional ameaçada. De modo que teria sido uma revoluçlio
c foi muito bom que o Senador Paulo Brossard o lembrasse- que o próprio
constitucionalista por excelência, pelo menos no seu compromisso, c a esse
Presidente Castcllo Branco declarava que ele não poderia baixar um novo
compromisso faltou, quebrou, perjurou ...
ato institucional, não poderia fazê-lo. Depois, perdem-se a vergonha c, enO Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Essa afirmativa de V, Ex• nào
tão, veio uma série de atas arbitrários, sempre sob a capa de desdobramento
coincide com o ponto de vista de ilustres correligionârios de V. Ex•
revolucionário.
Quer dizer, o simples c puro poder de fato que se estabeleceu neste Pals.
Então, é dentro desse contexto que temos que entender aqueles que se
desesperaram e lançaram mlio de processos violentos contra quem se mantinha no poder através de processos violentos.
Porque nào sei se o Senador Aloysio Chaves ou qualquer outro cidadào
brasileiro, burlado do seu direito de assumir a Presidência da RcpC!blica,
pela sucessão cronológica legal, se conformaria ou não. De nossa parte, não
o acusaríamos se ele ou um seu filho recorressem atb mesmo à violência contra aqueles que o violentaram no seu direito.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• não me concede um
aparte, mas me cita nominalmente, c todo o Senado teria o direito de ouvir ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas todo aparte solicitado
por V. Ex• é concedido com toda a satisfação; apenas não pode ser justaposto quando cst!l falando nosso Uder, que regimentalmente me solicitou na devida hora.
O Sr. Aloyslo Chaocs (ARENA- PA)- O Lldcr de V. Ex•, por quem
tenho o mais alto apreço, também fez uma referência di reta à minha pessoa c
~s palavras que cu havia pronunciado antes. Por isso, julguei-me no dever,
embora sabendo que não há aparte a parte, de prestar o esclarecimento cmboru à margem do discurso c do aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• tem agora essa
oportunidude.

..

O Sr. Aloyslo Choves (ARENA- PA)- Se cu não tiver a oportunida·
de de intervir no discurso de V. Ex•, isso pode ficar como uma assertiva sem
resposta, sem um repnro.

O Sr. Alnysln Chuves (ARENA- PA)- V. Ex• citu·mc no seu pro·
nunciumcnto, atribui-me algumas declarações, ou melhor, indaga como eu
proccdcriu em determinada circunstànciu ...
O Sll. MAilCOS FltEIRE (MDD -

PE) - Nno indagamos, não.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Senador, nbs teremos a
oportunidade de lhcr dar o aparte,
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite um aparte, nobre Se·
nador?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos V. Ex•, mas,
agora, registramos, com satisfaçào, a liberalidade do ilustre Lldcr do Gover·
no, marginalizando o Regimento, cm fazer as suas interferências h margem,
portanto, do nosso Estatuto legal. Mas é com prazer que observamos este fa·
to, porque é possfvel que, no nosso ardor, tambbm o cometamos, mas queremos contar, pelo menos, com a benevolência da Liderança da AR'CNA,
quando isso porventura vier a ocorrer.
O Senador Aloysio Chaves falava que não se poderia chamar de per·
júrio alguém que por força de sua consciência desrespeita a Constituição.
Isso n3o foi no momento da queda abrupta de uma ordem constitucional anterior, nilo. Foi na plenitude de uma Constituição que o movimento dito revolucionário outorgou ao País. Pois bem, se S. Ex• vê com esses olhos de tilo
grande condescendência aqueles que, tendo assumido o poder por uma
Constituiçilo, pura c simplesmente rasgam essa mesma Constituição, por que
S. Ex• não tem igual complacência com os que subordinados, esmagados nu
sua liberdade, cerceados nos seus direitos, recorreram no poder da força, tcntundo mudar aquele statut quo que lhes foi imposto pelas armas?
Portanto, é esta a situuçilo c, por isso, o Governo está certo,~ poder de
dccisi\o, amplia ou ni\o amplia a anistia. Mas cnti'lo não venhn falar cm redemocratizuçtl.o deste Pals, cm normulizaçilo constitucional, cm rcconciliuçilo
da Nação brusilcira, porque, pura se fuzer tal reconciliuçl'to, é imprcscindfvcl
pu5sur-se uma esponja no passado c, como dissemos, voltar-se uo ponto zero, pum, todos juntm- inclusive os que pegaram cm armas u fuvor ou contra 1964 - construiremo.o; o futuro de umunhl\.

A&OICode 1979

DIÁRIO DO CO~t;RF.SSO NACIONAL(Seçio 11)

Com a palavra no nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Numa passagem do seu dis·
curso, V. Ex• lembrou com muita oportunidade um comentârio feito do Professor Celso Furtado, quando aquele eminente brasileiro dizia que os mais
jo~Jens é que estilo sendo excluldos do projeto de anistia encaminhado ao
Congresso pelo Senhor Presidente da República. Isso me fez lembrar uma
entrevista que sem a Imprensa, nos idos de 1970, o General Murici, se não
me engano, entllo Chefe do Estado-Maior do Exército, na qual aquele mili·
tar, depois de um le~Jantamento feito, afirmava categoricamente que os que
haviam assumido atitudes 'Jiolentas cm 1968-1969, no que tange a assaltos, a
seqUestros, etc., eram, justamente, secundaristas,jovens de IS a 17 anos, que,
com bem V, Ex• diz, estavam numa fase de plena imaturidade. Pois bem, são
esses brasileiros que o Governo quer castigar, no momento em que en~Jia ao
Congresso o seu projeto de anistia que, nos termos cm que ~Jeio, como bem
alude V, Ex•, não \'Ui nos levar à reconciliação nacional. E, neste particular,
gostaria, ainda, de lembrar a V, Ex• que no seu art. (9, o projeto governa·
mental refere-se u que a anistia é concedida a todos os que foram en~Jolvidos
na prtitica de 11 Crimes polfticos e conexos". Entretanto, mais adiante, num
dos parágrafos desse dispositi'Jo se excluem os agentes de crimes "conexos",
justamente aqueles que utilizaram a açilo ~Jiolenta contra o Governo, porque
se julgavam, também, "revolucionários". Ê. mais umíl contradição do projeto do Governo.
O SR. MARCOS FREIRF. (MDB- PE)- V. Ex• tem toda a razão.
O projeto, no li na\, abre as portas da impunidade para os torturadores,

ao mesmo tempo que faz com que suas vftimas- aquelas que não sucumbi·
ram e foram jogadas nos calabouços da ditadura- continuem purgando a
falta de liberdade c de justiça.
O projeto do Executivo retempera a semente do údio. Jsto é ruim, ;; mau,
ni1o ~.:orrespondc:: aos interesses nacionais. Há absurdos como, por c.:xemplo
o que ocorre com os professores, os pesquisadores que foram brutalmc:ntc.:
afast:1dos du missi10 científica- que galgaram pelo saber, pelo esforço, por
noites insones, procurando adquirir conhecimento para transmitir à ~ocieda
de brasileira - a quem se exige, agora, para reingresso nas antigas funções,
que.: se submetam à humilhação de fazerem requerimentos que poderão dei·
J1.ar de !~C r atendidos pela autoridade correspondente. Vej~ V. Ex•, ~i.lbt:mo~
daqueles tri~tes episódios relativos à cassação de professores de Manguinhm
ou de outros centros de pesquisas e de ensino em que, por exemplo, o Minis~
tru Gam<~ c Silva, hoje f;~Jccido, esmerou-se na sua sanhu punitiva.lmuginem
se ele fosse, aind;1 hoje, o reitor ou o diretor das entidades educacionais a que
pcrtcnciilm <Hjuclcs homens que ele puniu.
Si1o ex.i~ências desse tipo que nào podemos ílCCÍtar. Que p<.~cilicaçào é
css~ 1 ;:1 que s~ propõe o Gov~.:rno, que benclicia uns c deixa outros, por cri·
ti:riClS qut: nüo srao OS da S:tbcdoria polític:l?
O projt:hl de ilnistia do G1)verno nos termos c:m que está, portanto, i: de·
sastrO!'iO par01 a ansiada redemocratizuçiio brasileira. O desarmamento Bera!
dos espirito!'i estú a exigir, pois, a <.~mpliação tolill ~a anistia, de m~do .a
tornit·la geral c irrestrita. Este o pensamento predommante nos setores TIHII~
csc\:m·ddos Uo País. Assim t~m se manifestado eminentes instituições, como
por exemplo a~ vúrias Comissões de Justiça e Pa~, e conhccidns per!ionalida·
d~.:s, como entre tantas outras, D1Jm P:lUio Evansto Arns c Dom Ivo Lor!!·
chcitcr, Tristiio de 1\taydc, Barbosa Lima Sobrinho, Raimundo Fnoro, Oa\1110 Da\lari. Luiz ln[acio dn Silva c o próprio Marechal Cordeiro de Furias.
;-..;eccssúrio port:lnto que este Congresso que vai examinou a propositura
f:u.;a·\l realml!nte numa novn fnsc Uc intenções.
Dis~e ll Scnador A\0ysio Cha~Jes que o Senador Jarbas Passarinho
tra\OU ;.~ Uirctril, pclo menos para u ARENA. Es~a diretriz nilo é aquela que
melhor condiz com a >ltividade purl:uncntar, porque S. t;,•, o Lidcr d0 Go·
verno ne~ta Casa, disse Jogo que >t anistia não seri<1 total porque íicaram de
fora ;d~uns, e ;~cres..:entou "como V:ao licar". Portanto, o Líder do Govcnw
jú cst:a di1cmh1 nos seus liderados que li~.::trito nlguns de fora, "~orno vão fi.
c:tr", c prnnto. E - ai! - o Gnvcrno não quer sah~.:r de m:us n;td;a, ~ào
adiantam prcs'ilu:s, porque ele- o Güvcrno- nào se MJbmc:te a pressocs.
Jnfclit do pab cujo govc:rno se declara infe~so à~: pressões p~pu~;tres, porque
~·~·!t:\ Jevem repn:scntar c.'\atumente os sentimento~ c i!S aspJri!ÇlJe~ do pnvo.
i:: hom qm: a~ gulc:rins ~c en~ham, í: hom que haja movimenti)S de: opi·
ni~10 pilhlica. Pouco impMta se o Governo se. sc:nsihitize ou nào, nós vamos
cumprir nnsso dever, vumos mostrar ~Juc conunuar~mos a batalhar pe~a ver·
<ladeira rccnnciliaçào nacional, que passa, nccess;~namcnte, pela antsllu um·
pia, ).!.cral c irrcstrita, para que, l'lHJHl Uissemos~ todos poss>Jmo.s realmc~lte
cnmtruir o Br:~~il de amunhi1, que queremos livre e dcmocruttco. (~lutto
hl·m! P;:tlma~. O nraUor;; cumprimeutadu.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM
SEU DISCURSO:
A TODOS OS INTERESSADOS NA LUTA EM DEFESA
DOS DIREITOS E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
A situução criada a partir do envio do projeto de anistia do Governo ao
Congresso Nacional, coloca uma responsabilidade muito grande sobre os
ombros de todos nqueles que se encontram empenhados na luta pela anistia
ampla, geral e irrestrita. No nosso entender, trata-se de um momento ímpar
para a aceleração dessa luta. As contradições visfveis no projeto, renctcm as
c.Jilicu\dades da ditadura para tentar aproximá-lo das aspirações nacionais e
t::!ltimulam a procura de iniciuti'Jas que visem ampliti-lo.
E nesse contexto que situamos- ao lado de toda a sorte de manifestações dus forças populares em atividadc no País- a perspectiva de uma
greve de fome nacional dos presos politicas. Julgamos supérnuo tecer comentários sobre a eficácia e validade da forma de luta. Ela se tem comprovado cm diversas oportunidades, além de ser entre as formas de resistência de
que dispomos como presos, <t única à altura do nosso descontentamento
diante do projeto.
Julgamos que a hora- longe de ser de perplexidade c dú'Jida -,é de
unidíl.de e luta. O Governo jâ fe1. o seu jogo. Aparentemente, mantém o
domínio d:as cartas c dos trunfo-;. Mas cabe ao conjunto das oposições pagar
para ver, jogando sem vacilaçõeo; no alcance e no limite das nossas forças.
Dirigimo-nos p<trticularmente aos núcleo!\ especfficos da luta pela anistia - aos MFAS, CBAS c à Coordenação do Campanha pela libertação dos
presos políticos de Itamaracú c pela anistia ampla, geral e irrestrit<~, para que
inten~ifiquem sua atividadc no período, ajudando-nos na divulgação do documento que fizemos circular !luhre o projeto c estimulando iniciativas uni·
tárias prcnunci<.~doras das possibilidades de êxito nessa jornada que reputa·
mos decisiva para a libc:raçllo de todos os presos politicas do Pafs.
ltam:tracfl, ~I de julho d~: 1<>79.

Do~: Presos Politicos !h•colhltlos à PenircnciiÍrin Professor Burrcto Campl'iu l'm ltamnrnc1i, Pernumhuco.
,\n: J'r..·sidcntt· du Comi!o~Uo \li'lta do Con~resso Nocional que cxumlna o
Prnj1.•tu de Ani..,litl do Gm1.•rno, Senador T~.•orõnio \'llelu.
E a: Tudu" u"olnu.•r~.· . . ~ndus mll.uta cm Dcfc'in do~ Olrchos l' da Dignidade

tlu

l'1.·s~uu

1Jumuna:

O Governl' terminou por ceder uo clamor de toda a Noç:'to, acenando fi.

nalmenlc ~.:om a ~andcir:1 da anhti:l, depois de se huver recusado a usar in~
..:Jusivc :1 c:xrm:.~s11o. confundindo-a pnr certfl tempo com refer~nci:1o1 simple~
rcvi~õc~ de: processos. l\1as 1l projeto através Jo qual tenta mnterializar esse
.mseio nat.:innal í: mesquinho. contr:1ditório e injusto.
Mesquinho, porqu~ l~m~c t!e configumr u espíritc, de gmndt"za contido
nurna verdadeira ;uustia, atém-sc a quc•;tiCmcui:ls, ~ intc:rminàvel sé:ric de imposiçõc:s, rcvdathHil'i da m;1nutençüo dn clima propicio a retaliações. t. o.s:-;im, rur c.\cmplll, nas exigências que e. . H1belcce para a rc:cupernçJo por fun~
Lionúrins civis~.: militares de direi tu~ que lhes foram arhitrnriamc:ntc sonega·
Jos. Mesquinho tamhém purque c.\clui ~umariauncntc milhares de trabulha·
doreo; punido~ nco;scs quinte anos, por inslruml'nto'i outros que não os utos
in~\1\UciU:l<Li~.
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Contraditório, porque nenhum dos seus'!ritérios de exclusi\o resiste a
menor aná1ise. Ao excluir, por exemplo, a 1.:smugadora maioria dos presos
políticos e~istentes no País e parte consideràvd dos exilados, o Governo se
valeu da alegaçi\o de que teriam cometidos "crimes contra a humanidade".
Mas como para demonstrar a falãcia das perorações figueircdeanas a esse
respeito, o projeto abrange aqueles acusados da prlltica dos mesmos "crimes'', desde que ainda nilo tenham sido condenados. O critl:rio, nssim, passa
a ser, nilo o de estar envolvido neste ou naquele ••crime", mas o de ter sofrido
ou não condenações pela Justiça, como se o par6grafo segundo do projeto
esquecesse que no artigo primeiro haviam sido beneficiadas pessoas acusa_.
das de ..crimes", pelos quais estavam c estio condenadas. No afã. portanto,
de estabelecer crit~rios de cxclusio, a anistia do regime acabou tendo à incoerência como critério Canico.
·
Finalmente injusto. Profundamente injusto, quando cria a possibilidade
de beneficiar quem nlo merece, quem sequer foi ainda punido. Com a sutil c
sumiria alusilo aos crimes conexos, o Governo constrbi o caminho atravb
do qual poderio fugir amanhi os torturadores - aqueles que transforma·
ram, num tempo ainda muito vivo cm nona lembrança, cada rua desse Pala
em vicia para seqUestros e assa11inatos e cada parlo de dciesacia ou de quar·
tel cm antro para a pr6tica de ignominiosas torturas, em funçlo das quais
morreram centenas c centenas de brasileiros.
Dispensamo-nos agora de prolongar exaustivamente a an61ise das in·
congruências jurídicas contidas no projeto. Elas estio sendo esmiuçadas por a·
queles que ,. encontram bem melhor situados do que nbs para faz.ê.lo, homens
como Raymundo Faoro c Seabra Fagundes, o primeiro ex c o segundo atual
Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que jâ deram
seu veredicto: a Ílnistia continua a ser um objetivo a conquistãr. Cabe-nos
ressaltar aqui, apenas um aspecto politico: se nilo satisfaz aos trabalhadores
demitidos por razões politicas cm inqutritos administrativos (pois continua·
rii.o demitidos); se niio satisfaz aos funcionários civis c militares afastados de
suas funções por algum dos atas institucionais {pois estaria sujeitos à humilhante imposiçio dos pedidos de rcadmissio); se nio satisfaz aos exilados
(pois estarão, alguns simplesmente exciufdos, outros voifando ao Pafs cm
meio hs incertezas nascidas da manutençio de uma Lei de Sesurança Nacio,
nai ainda draconiana e de aparatos repressivos intatos- tipo DOI·CODIque policiario sua atividade politica); se nio satisfaz finalmente aos presos
(pois cm sua esmagadora maioria continuarão preso~ apesar de,ill havmm
cumprido penas superiores a nove anos de rccluslo e de terem submetido a
intensas persesuições durante esse tempo), a quem satisfaz a anistia do regi·
me? Satisfaz aos teóricos do relativo: do racionamento relativo, da tortura
relativa, da democracia relativa. Satisfaz aos que sempre propõem mudar
pela metade, quando t jll impossfvcl evitar a mudança e para que tudo possa
continuar mais ou menos no mesmo. Satisfaz aos que tentam sustar por todos os meios o aprofundamento das conquistas dcmocriticas num sentido
popular. Passada a euforia dos números inRacionados (alo tantos mil benefi·
ciados, ficam de fora apenas duas centenas etc), atravb da qual o governo
tenta jogar areia sobre no110s olhos, t para cssc aspecto qualitativo que gos·
tarlamos de chamar atenção dos actores oposicionistas envolvidos no debate
sobre o projeto. Qualquer justificativa tlltica que compreenda o apoio à ini·
ciativa governamental, nilo conseguir& esconder a evid&ncia de que se cstarll
ajudando o governo a capitalizar dividendos internos c externos para a farsa
democrâtica ensaiada no Pafs desde o perfodo Geisel.
Nesse sentido, adquire particular importância a posiçlo a ser assumida
pelos parlameniares do Movimento Democrlltico Brasileiro. Parece-nos
muito frllgil o argumento de que nilo se pode votar contra um projeto que
beneficia !Ctores ponderllvcis das oposições brasileiras. O problema, repeti·
mos, não t de quantidade (e observe-se que mesmo as quantidades contem·
piadas, sem restrições humilhantes ficaram aqutm do desejãvel, por mais
que o Governo as multiplique), Nem podemos apor nosso aval a toda e qual·
quer migalha dcmocrlltica, com a qual o Governo resolva alimentar nossa
fome de liberdade real, Lembramos inclusive a justa atitude adotada pelo
Movimento Dcmocrâtico Brasileiro, quando da votaçilo das reformas, que
tambtm atendiam a pontos programllticos das oposições brasileiras -como
a restauração do Habeas Corpus- e beneficiavam inúmeros atingidos pela
Lei de Segurança Nacional, atravts de reformulações na citada Lei, O MDB
coerentemente se retirou do plen6rio, Por saber cm que direçilo aquelas me·
didas eram tomadas. A mesma direçilo que hoje se imprime ao projeto de
anistia.
Mais frllgil ainda o argumento de que nilo adianta votar contra, porque
o projeto cstll irremediavelmente aprovado, Exatnmente por isso u Oposiçl'to
poderia c deveria votar contra. Porque o Governo prescindiu dela pura
dclincfl.Jo cm suas linhus substanciais c ti:m afirmado que dela prescinde

pam aprová-lo. Porque não prejudicará ninguém com sua recusa de voto,
uma vc"/. que os presumíveis bcncrfcios vir?l.o de uma forma ou de outra. Porque fortalecerA, cnlim, a crença de que a bancada estfl hoje constitu(da por
homens que procuram fazer da coerência com seus objetivos programáticos
(c o programa do M DB propõe a anistia ampla, geral c irrestrita), o móvel
real de sua atividade parlamentar.
Por último, diriam os algumas palavras sobre a nossa situaçl\o especHica. Fomos os bodes expiatórios da incapacidade estrutural do regime cm
sancionar uma anistia ampla, geral e irrestrita. Sentimo·nos injustiçodos
com o projeto, mas a bem da verdade justiça era o que menos espcrtavamos
do atual goVerno. Declar11mo-nos como opositores que ousaram expressar
essa oposição atrav~s da luta armada e da tentativa de desencadear uma revolução popular. Se cometemos erros no encaminhamento desse processoc nio nos presumimos donos da verdade para que não possamos reconhecêlos-. eles são e scrilo constatados politicamente. Nunca com a conotaçio
moral ou no sentido do arrependimento que o Governo nos tenta impingir.
1:. esta a razão inclusive pela qual repudiamos firmemente a perspectiva j6
aventada do indulto. Nlo temos de que pedir perdio. Nem de que nos arre·
pender. Perdi o e súplicas de arrependimentos poderio, isto sim, ser dirigidas
pelo Governo às famnias de Odijas Carvalho, Ezequias Bezerra da Rocha,
Manoel Lisboa, Emmanucl Bezerra, Joilo Alfredo, Pedro "Fazendeiro",
Joio Roberto, João Mendes de Araújo, Raimundo Gonçalves, Anat6iia Ai·
ve~ Manoel Aleixo, Amaro Luiz de Carvalho, Soledade Barreto Viedma,
Paula Reischtug, Jarbas Marques, Fernando Fonseca, Antonio Bcn Cardo·
so, Ramirez Maranhão do Vaie, Mariano Joaquim da Silva, José Carlos
Mata Machado, Giido Lacerda, Ranusca Rodrigues, Fernando Augusto
Santa Cruz, Eduardo Colicr, Arnaldo Cardoso da Rocha, Carlos Alberto S.
de Freitas, Miriam Verbona, HumbertO Cãmara, David Capistrano da Costa, Hiram Pereira, Silton Pinheiro, Bergson Gurgcl, Luis lgntacio Maranhlo
Filho e Padre Henrique Pereira Neto (para citarmos apcns os casos que conhecemos de militantes poUticos como atuaçilo aqui no Nordeste, vitimas
reais de verdadeiros crimes contra a humanidade), famOias que at~ hoje
aguardam a apuração das responsabilidades sobre o que de fato terll ocorri·
do a seus parCntes, presos, torturados, mortos ou desaparecidos pelo regime
instalado no Pais em 1964.
ltamaracll, 17 de julho de 1979.

J

[,._t: i:;, ~'-b [c '-

t

-x.· ~.?f~

pt-·c~(jj~

~

•'JÃA •

~1:'w;1:.

1/·v"""""''l.:.__

'

A-~ l..:_a'o F- í'-~ o'"n (.'/...-

Rhc.k .t-.J.c. ~~t-~
f}J!(i#;~LLL. ~ u~.~-r;
'"

'

·~--v~"~c.G

ç.

~..h~....

J~

7.) t-<u-·rl [v· /l/AI~ J n ((. .. fi!
f~t.""""'V.... ~ t. 't'...:... (3 ,JV\.(,h.,l;.,. tol... "Y
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 40, DE 1979
A Comissi\o Diretora do Senado no uso de suas atribuições regimentais
resolve:
Art. 1• O Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato n• 8, de 1976,
da Comissão Dirctora, c à vista do que ficou estipulado no§ 2• do art. I• do
Ato n' 26, de 1979, passa a vigorar de acordo com a tabela anexa.
Art. 29 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a providenciar a
publicação dus tabelus, devidamente atuuiizadas.
Art. )9 Este Ato entra cm vigor na data de sua pubticaçi\o, revogadas
as disposições cm contrário.
,
Sul a da Comissi\o Diretora, 6 de junho de 1979,- Luiz VIana- Nilo
Coelho- Alexandre CoNta- Gabriel Hermes- Lourlnl Baptista- Ga11tào
MUII<r.
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GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
CATEGORIA PUNCIO~AL - ASSIST~ LEGISLATIVO - CLT

CLASSE 'A"
N9

•c•

CLASSE
N9

do func.

•
•
•
•
•

CLASSE
NV de

• •
•
• •

func.

•a•

• 04

ref. 34

•

•

•

25
24
23
22
21

• Cla110 •A• - Ref. 21 - 20 Claroa

CA'I'EGORIA FDNCI~AL - AGENTE Alli!INISTRATIVO - CLT

ref. 33

- ref. 32
ref. 31

•

func.

•
•
•

N9

•
•

ref. 30
- ref. 29
- ref. 28
- ref. 27

•

• •

Ref.
Ref.
Ref •
Ref •
Ref.

GRUPO - SERVIÇOS AUXILIARES

CLASSE •A•
NV de

*20 -

•
•

• 05 - ref. 41
01 - ref. 40
- rof. 39
- ref. 38
- ref. 37
- ret. 36
- ref. 35

•
•

do func.

- ref. 26

Cla111e •c•
referência 41 - 04 Claros
Cla81e •a• - referência 34 - 03 Claro a

de func. *06 ... Ref. 36

•

-

•
•
CLASSE

NV de

•
•

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

35
34
33
32

•a•

func. •o& - Ref. 31
- Ref. 30
- Ref. 29
- Ref. 28

•
•

CLASSE 'A'
N9 de

func.

•

•os -

Ref. 27
- Ref. 26
Ref. 25

- Raf. 24

•c• -

• Cl••••

CATEGORIA FUNCIOOAL •

• Claaae •o• - Ref. ll - 05 Claroa

A~

DE SEGURANÇA LEGISLATIVA • CLT

* Cl&IIO
CLASSE
N9

de func.

•
•
•

CLASSE
NV de

func.

•A• • Rafo 27 • 08 Cleros

-

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

4l

40
39
38
37
36
35

GRUPO • OUTRAS ATIVIDADES DE NfVEL SUPERIOR
CATEGORIA FUNCIONAL • MI:DICO - CLT

CLASSE •c•

•c•
- Ref. 34

NO do func.

- Ref. 32
- Ref. 31

N9

do func.

Claroa

•o•

- Ref. 33

CLASSE

Ref. 36 -

os

GRUPO • ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO

*02 - ret. 53
- ret. 52
- ref. 51
- ret. 50

•o•
-

Rof.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

30
29
28
27
26

C!.AS.SE

NO do func,

•o•
- ret. 49
- rP.rt, 48
- ret. 47

DI ÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Çio 11)
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CLASSE "A"
N9 de

GRUPO - SERVIÇOS OE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA
CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL - CLT

- ret. 46

!une.

- ref. 45
- ref. 44

CLASSE "B"

- ref. 43
N9 de !une.

43 - Ref, 20

•

• Ref, 19
- Ref. 18
- Ref. 17

•
• Claaae •c• - reterênciâ 53 - 02 Claros

•

u•

GIWPO - SERVIÇOS AUXILIARES
CATEGORIA FUNCIONAL - DATILI!GRAFO - CLT

119 de func.

•
•
19 de func.

•

•

•
•
•

•
•

•

01 -

Ref,
Ref,
Ref,
Ref,

•

•
•
•

•

•
•

GIWPO -. OUTRAS ATIVIDAOES DE HIVEL SUPERIOR

Ref.
Ref.
Ref,
Ref.
Ref.
Mf,

21
20
19
lB
17
16

CATEGORIA FUNCIONAL • T!CIIICO DE COMUIIICAÇlo SOCIAL • CLT

K9 de func.

•
•
•
•

•

•

•
•

•

"A." -

laf. 23 - 11 ClU'OI

GIWPO • SERVIÇOS DE TIIAIIBPOR'I'Ii OFICIAL E PORTARIA
CAUGCIRIA PUNCIOIIAL • AG!Ift'E DE PORTARIA • CLT

•
•
•

•

• •

CLASSE

* Cluee

- Ref. 13
- Ref. 12
- Ref. 11

25
24

Ref, 23
- Ref. 22

•
•
•
•
•
•

- Ref. 15

•o7 - a.t. u

26

•u -

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

27

CLASSE "A"
119 ele func.

- Ref. 16

•

50
49
48
47

• Mf. 46

•a•
- ..,. 45

19 ele func.

•
•
•

Ref.
Mf,
Mf,
Mf,

•

- .. ,. 44

•

•

- Ref,

•
•

•

- ..,; 42
- ..,. 41

•

u

eLASSI "A"
19 ele func.

• •
• •
• •
• •

•
•

•

•
CLUSE

19 cle func.

•
•

01 - Ref, 17

• Mt. U
• Mf, 15
• Mf, 14
• Mf, U

•a•

•

•

01 • Mf. 12
- . .,. 11
- . .,. 10

•

•

- aet. o'

• •
•

• Ref, OB
- Rcf. 07

• •
• • •
• • •
• • •

• •r. n

•

•

•

•
•

•
•

•
•

- ..,. 34

•

• Mf, l i

- ..,. 37

- ..,. u
- ..,. 35
• Mf, 33

GRUPO • OUTRAS ATIVIDADES DE HIVEL SUPERIOR
CATEGORIA FUNCIONAL • CONTADOR • CLT

CLMSE "A"
N9 de fW'Ic.

•

..

-

Rof,
Ref.
Rcf.
Ref.
Ref.
- Ref,

06

os
04

03
02
01

N9 de !une •

-

Ref.
RA>f.
Ref.
Ref.
Ref.

53
52

51
50
49
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CLASSE "B"

CLASSE "B"

N9 de tunc.•03 - Ref. 48
- Raf. 47
- Rd, 46
- Rof. 45

-

NO da !une.

•

- JIOf, 44

ref.
ref •
ror.
ref.
ref.

48
47
46
45
44

cLASSE "A"
CLASSE "A"
19 do func.

... ltllf. 43

•

•

•
•

•
•
•
•

- ltllf. 42
- lof. 41
- lof. 40
lof. 39
- lof. 38
lof. 37

•

•
•
•

• Cl•••• •a•

- ref. 43
ref. 42

func.

N9 do

•
•

•
• •

- rof • 41
- raf • 40
ref • 39
... raf • 38
ref. 37

•

•
•

- Rof, 48 - 03 Cloro•

• Claaao •c• - referõncia 53 - 03 Claro•

GIWI'O • OU'I'RAS A'rlVIDADES DE IML SUPERIOR

GRUPO - ARTESANATO

CAn:GORIA FUIICIONAL - 'l'!ciiiCO LEGISLAÇllo E ORÇAMEII'l'O - CLT

CATEGORIA FUNCIONAL - AR'l'IFICE DE ELETRICIDADE E
COHUHICAÇXo • CLT

CLASSE

CLASSE "D" - MESTRE

•a•

N9 de

19cle

• •

func.

Dl - rot. 53

•

- nf. 52
• nf. 51
- nf. 50
- ref. 49

• • •
• • •
• •

•
•
•
•

•
•

- lof. 34
- lof, 33
"J18f, 32
... ltef. 31
- aet. 30

func.

•
•
•
•

CLASSE "C" - CON'rRAMESTRE

CLUI! "A"
19cle

•
•
•
•

•

tunc. • 02 - raf. 41

•

• nf • 47
- nt. 46

• •
• •
• •

- nt• 45
- nt • 44

19cle func.

- Mf. 29

•

- .. t. 28

•
•

•
•

•
• • •
•

•

IOf, 27
- laf • 26

•

IOf, 25
• Mf, 24

• • •

CLASSE "11" • All'rinCE ESPECIALIZADO

• Cluee •a• - Nfarlncla 48 - o.: Claz'oa

..,.

19cle func.

• •
•
•

... .. r.

•

• •
• •

23
22

• Mf, Zl
... .. r. 20

GRUPO - OU'l'RAS A'I'XVIDADES DE NXVEL SUPERIOR
CATEGORIA FUNCIONAL • ENGENHEIRO • CLT

CLASSE "A" - AR'I'InCE

... a.t.

119 do func.

CLASSE
N9

da funo.

•
•

• os

•

•c:•
... ref • 53
- raf. 52
- raf. 51
T ref. 50
... raf. 49

•

19

- JIOf, 18
- JIOf, 17

•
•

00

•os

* Cl&IIO

Rafo 16

"Rafo 15

- Ref. 14

"A" .. ARTIFICE .. Ref. 14 .. 05 Claros
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GRUPO • ARTESANATO
CATEGORIA

FUNCIO~AL

GRUPO • ARTESANATO
- AR'I'IFICE CE MECliNICA • CLT

CLASSE

11

0 11

N9 do func.

•

•c•

119 do f.mc.

•
•

•

•
• •
• • •
•

•

•

CLASSE
119 do func.

•
•
•

•
•

•o•

FUNCIO~AL

MESTRE

-

•
•
•
CLASSE

-

CATEGORIA

Rof.
Ref.
Rof.
Ref.
Rof.

CLASSE

34
33

N9

~9

- Ref.
- ltef.
- Raf.

~6

~8
~7

~5
~4

CLASSE

•
•
•
•
•

• AR'I'IFICE ESPECIALIZADO
~3
~~
~1

•
•
•
•

•
•
•
•
•

* Claaaa

•

*10 -

Ref.
Rof.
Rof.
Rof.
Rof.
Rof.

•
•
•
•
CLASSE

•A• - ARTIFICE - Raf. 14 - 03 Clarc

..

E MARCENARIA

MESTRE

-

Rof.
Rof •
Rof •
Rof.
Ref.

34
33
3~

31

30

-

Ref.
Ret'.
Ref.
Ref.
Ref •
Rof.

~9
~8

~7
~6
~5
~4

•o• • ARTIFICE ESPECIALIZADO

N9 de func.

•

~o

19
18
17
16
15
14

0 11

CARPI~TARIA

•c• .. COOTRAMESTAE

N9 do func.

CLASSE 'A" • AR'I'IFICE
119 do f.mc.

do tunc.

3~

- Rof.
- Ref.
.. Ref.

Ref.
Rllf.
Ref.
Rllf.

11

31
30

• COOTIWIESTAE

-

- AR'I'IFICE CE
• CLT

-

Rof. ~3
Ref. ~~
Ref. 21
Ref. ~o

CLASSE 'A' • AR'I'IPICE
N9

do func.

•
•
•
•

•
•
•
•

-

Ref.
Rllf.
Ref.
Ref.
Ref •
*03 - Rof.

19
18
17
16
15
14

• Claa1e •A• - AR!IPICE - Ref. lt - 03 Claros
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~~--------------~~~~---------------------------------LIDERANÇA DA AIINAI DA MAIORIA

MESA

Líder
Jorbo1 Pouorinho

Ylce•Líderea

Pre1ldente

3•-Secretârlo

Luiz VIana {ARENA - BA)

Louri ...a18op!ilta (ARENA- SE)

Alov•io Cho'f'tl
JoM Lin1
Aderbol Juremo
lamento Junior

MoacyrDollo
Murilo Badoro
Saldanha Dtrli

Nilo Cotlho (ARENA- PE)
4•-Secr~tárlo

2•· Ylce-Presldent•

LIDIIANÇA DO MDII DA MINOIIA

Go1t6o Mülltr (AREN.4.- MT)

Lido r
Pouio Brouord

Dinarftl Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Lider••

1•·Secretário

Suplente• de Secretário•

Htnrique Santillo
Humblrto Lucena

Jorge Kalume (ARENA -

Marco• fr1ir1
Mouro B.newide1

Al11ondr1 Co11a (ARENA- MA)

2t-Secretárlo

Benedito Contia• (ARENA -

Gabriel Herme1 (ARENA - PA)

COMISSOES

Pano• POrto (ARENA -

Titulares

Oiretorr António Carias de Nogueira
locah Meao 11- Terrto
Telefonelr 223·6244 e 225·8505- Ramais 193 e 2.57

1.
2.
3.
4.

Monde1 Canele
JoMlinl
Eunice Michilu
Vicente Vuolo

1. EYondro Carreiro
A) SERVIÇO DE COMISSOfS PERMANENTES

Cheftr C6ndido Hlpptrtt
Locolr A1'1111o U- Ttrrto
Telefoner 225·850.5- Ramais 301 e 3\3

2. A;enor Mario
3. Mauro Bon.vide1

..

3. Jo6o CoiiTIOn

Jo1e Lin1

I. EYelolio Vieira
2. Leite Cha.,.1
3. Jose Rlcha

2. Humbtrlo Lucena

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA -(CCJ)
(15 membro•)
COMPOSIÇÃO

Prt1idente1 Henrlqut de Lo Aocq~~e
l•·Vice·Prelldenftl Alo)'liD Cho~~e1
2•·Vic.. Prtlidtnlel Hugo Ramo•

Suplentll

I. PDIUII P6rto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedronion

M08
I. Agenor Mario
2. Amoral Ptlaoto

lmi1tenter Sónio Andrade Peiaoto - Ramal 307
Reuni6o1r Quortos·feiros, 01 \OrOO horo1
Local r Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Romois621 e 716

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR)
(7 membros)

COMPOSIÇÀO

Suplente1
ARENA
1, Lena ir Vergai
1, Henrique de Lo Aocque
2. Jobo Colmon
2. HeiYidio Nuntl
3. Almir Pinto
3. JoHt Sorney
.4. Milton Cabral
~. Aloy1io Chovei
.5. &.rnordino Viana
.S. Aderbol Juremo
6. Arnon de Mello
6. Murilo Bodoro
7, Moacyr Oollo

COMPOSIÇÃO

Pre1idente, Jane Freire
Vice·Prelidente, Lozoro Barbozo
Titulort~

1. Jetw Freire
2. Jaw Sornty

3. PatlOI P6r1o
4. Saldanha O.rzi
S. AHon10 Comargo

1.
2.
3.
4,

Franco
Lazoro Borbo1o
Adalberto S.na
Mouro Benevidet
Itamar

Suplente1
ARENA
1. Jott Guiomord
2. Tono Outro
3. Bendito Conelat
"'· Moocyr Dolto

9. Raimundo Parente

I. Hugo Ramal
2. leite ChaYe\
3. Lo1aro 8arbo1a
Nel1on Carneiro
5. Paulo Brouord
Franco Montara

•

M08
I. Cunho limo
2. Tancr~do Neve1
3. Oirceu CordolO

••

Reunlóe11 Ouorlol•feirol, OllO,OOhoral
local, Solo "Cio'lil Uev!locquo"- Ane110 11- Romal623

MDB
I, Henrique Sanfillo
2. Roberto Saturnino
3. Gil~n Rocha·

Alliltente, Ronoldo Pacheco dt Oliveira - Ramal 306
lleunióel1 Quinta ..teiros, 61 1Q,OO hon:n

Local, SaiQ "Auy BarbOsa'' - AMaa li- Ramais 621
COMISSÃO OE ECONOMIA -(CE)
(11 membros)
COMPOSIÇ~O

Pr11ident11 Itamar Franca
Viu·Pr11idente1 Roberto Saturnina
Titular11

8. Amaral Furlon

Auillenta, Maria Helena Bueno BrandOo- Ramal :!05
Pre1idonltr Mond" Conalt
Vice•Pu"idonler Agenor Mario

(11 membro1)

MOB
1, Marcos Freire

VieirCI

ARENA
I. Jutohy Mogolhàes
2. Affonto Comorgo

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL -(CDF)

Suplentll
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

6. Murilo Badaro

Vice·Pre1idenltr Ltiite Cho"'
Titularei

Pedro Simon
Roberto Saturnino

SE)

7, &.ntdito Ferreiro

COMPOSIÇÃO
fyefo~o

Or11111 Qutrtio

MT)

Ani1tentt1 Cario• Guilhormt FonMco- Romol676
Reuniõe11 Terçol·feiro•, 01 I0100 horo1
Local1 Solo "Ciovi1 S.vilocqua"- A~•o 11- Aomo1623

COMISSÃO OE AGRICULTURA -(CA)
(7· membro1)

Prllidenter

AC)

1. Arnan de Melta
2. Bernardino Viana
3, Jose Lins
A. Jeue Freire
S. Mihon Cabral
6. Bentdita Contias
7, Lub Cavalcante
I. Roberto Saturnina
2. Itamar franco
3. Marcas Freire
4. Pedra Simon

Suplentes
ARENA
1. Helvldia Nunet
2. Alberto Silva
3. Blnedita Ferreira
4, Vicente Vuala

M08
I. Ja•• Richa
2. Crestei Ouercia
3. Tancreda Ntvea

1
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Auillenlll Daniel Rei1 de Sou1a- Ramal675
ReuniOel; Ouorta1·feiro1, tul0130 horas
tOcal1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Romoi162le 716.

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA -ICEC)
(9 membro•)'

1. Nelson Carneiro
2. Marco• freira

Auistenle1 Daniel Rei1 de Souto- Ramo1675
Reunià011 Quintol•feirol, as 11,00 horas
Local, Solo "Ciovi1 Bevilacqua"- Anuo l i - Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Presidente1 Jooa Colmon
Vice·Prelidenlel Jutohy MagalhOe1
Titularei

Suplentll

2. Tono Outra

2. Arnon de Mello

3.
4.
5.
6.

3. Jorg1 Kolume

Jutahy Magalh6e1
Aloy,1i0 Choves
Aderbol Juremo
Eunice Michiles

"'· Pedro Pedrouion

1. Dirceu Cordo~oo
2. Itamar franco
3 Henrique Sontillo

Suplentu
ARENA
1. Affon~o Camorgo
2. JoOo Colmon
3. Jutchv Maga lho.,,
MDB

COMISSAO DE FINANÇAS -(Cf)
(17 membros)

1. Gilvon Racho
2. Rober1o Saturnmo

COMISSAO DE REOAÇÀO - I CRI

1. Cunha lima
2. Toncredo Nevo1
3. Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mauro Benevide1
'· Teotónio 1/ilela

..

I,
2.
3.
4.

Paula Rrouord
Morco1 Freire
La:oro Borboto
Jo1a Richa

I.
2.

Cil~on

I. Jo~o Rkha
2. Adolbarto Sono

Rocha
Ht~nrique Sontillo
Jor\on Borr1110

Aui\h!nle: Cario\ Gu1lhnrme foMe'o- Romal676
os 10:30 horns
Local: Solo "Ruy Borbo1a"- AM~O 11- Rnmoi~ 621 u 710

COMPOSIÇÀO

COMISSÀO OE SEGURANÇ.A NACIONAl- (CSNi
(7 ITlembro'l

Pro1idento: Oircau CordeiO
Vica·Pre,idente: Adalberto Seno

COMPOStÇAO
Titulara~

1. Tar1oOvtra
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Canele
1 Dirceu Cordato
2. Adolbor1o Sena

MDB

lamento Junior
2. Almir Pmto
3. Alberto, Silvo
Jose Cuiomard

(5 membro\)

Suplente~

1, · Raimundo Parente
2, Arnan di Mello
3, lamenta Júnior
4. AffanJO Camargo
5, VIcente Vuola
6, Alberto Silva
7, Amoral Furlan
3, Jorge Kalume
9, Jutahy MagolhOn
1O, Monde• Canal e

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kaluma
3. Banad:to Can11la~.

Titulare\

R~unu:m1· O~>nlni•ll'iroi,

Protidont~u Cunha Uma
Vico·Presidento1 Tancredo N~vos

ARENA
1, Saldanha O.rzl
2. Henrique de La Rocqua
3. Jaue Freire
4, JaM Sarney
5. Milton Cabral
6. JaM Guiomard

Presidenlll: Gil~on Ro~ho
Vice·Pro1.idento1 Hennque Santillo

MOS

A11iitenlo: Ronoldo Pacheco do Oliveira- Romal306
Reunioe~or Ouarto~o·feiros, 01. 11,00 hora,
Local, Ane~o "B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador
JaCo Botco- Ramal 484

COMPOSIÇÀO

Titularei

COMISSAO DE SAUDE- (CS)
(7 membr01)
COMPOSIÇÀO

Titularu

Auhh:HIIe; S6nia Andrade Peilcoto- Ramal 307
Reuni6e11 Ouintal•leirol, asl0100 horas
local: Solo "Clovis BeYilacquo"- Ane•o 11- Ramo1623

2. Gilvon Rocha

Auiitanlor Condido Hippurll- Romai~o 301·313
Reunioe\1 Ouortos•lairos, 01. 11:00 hora1
LocaL Sala "Ruy Barbeio"- Ano~o 11- Romoi1621 e 710

Pre1idente, Arnon da Mello
Vice•Prolidente: Àlberto Silvo

3. Franco Montara

MOB
1. Marcos Freir1

..

COMPOSIÇÀO

\. lui1 Cavalcante
2. Miltail Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon d., Mello

I. Adalberto Seno
2. Evelosio Vieira

1. Marcos freira
2. MoYrO Bonevidei
3. lait11 Chove\

1. Paula Brouord
2. Nel~oon Carnairo
3. Itamar franco
Jo111 Richo
5. Amoral Pei~oto
6. Toncredo Nav111

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

ARENA
1. Jo10 Lin1

I. Joao Calmon

MDB

MDB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joison Borrato

Suplente"
ARENA
1 Joco Colmon
2. Munia Badoro
3. Ja1e Sorney
MOS
1. HuQo Ramo\

Ai~iitunh!: Mario Theruo MogaiMoet Malta- Remoi 134
Reunioa\ Cvintai•leirat, 01. 12:00 hora'
Local: Sola "Ciovi1 Be~ilocqua"- Anexo !1-· Ramal623

COMISSAO OE RELACOES EXTERIORES·- (C REi
( \~ ·nembroq

Aui1t~nh11

Carlos Cuilh11rmo Fontoca - Ramal 676
RllllniOtUI Ouintol·feirol, at 9130 hora•
local: Sola "Cio~i1 Revilacquo"- Anexa 11- Ramol623

COMPOSIÇÀO

Preiid~tn!a: Jor!J" Kn\umo
Vicn·Pre1idenltt: Mouro B<~l'lCIII:del

Jorg~ ~nh,ml'

J

luiz Cavulwnle
Murdo Bcdoro
B!!niH;Iita ferr11iro

MDB
1. Cunho L1mn
2 Jol\on BorrtiO

Mouro ll~on~idn\
Al)rrnc.r Mono
HUIJO Ramo\
,.:..~,itlentn:

Carka Guilherme Fomucu ·- Romol eir'J
O\ "!,3G hora;
laçai: Solo ''Ruy Borbo1o" -~ Ana~v 11 - Knmoi1 ó7l e 7'

fl"1mi-"r.~· CIJOfiUI·In>fO~.

Presidanll'>: Teria Outra
Soldctr'lho Deni
'J9.Vico·Prtttir'""'"' Lomomo Jynior

COMISSÀO DE LECISLAÇÀO SOCIAL- (CLSl
(9 membrol)

Suplente1
AREN,t.
1 Roi"hmOo Porer.t11
AmoH:I r~rlon
J0111 Gu,omord

!irulortl

1~-Vice•Prei1d~r''"'

COMISSAO OE

~.FRVIÇO

PUflli(O CIVIl

.(':Ji'C'

(7 ITIIII'\1hr0i)

COMPOSIÇÀO

Protidonle1 Helv1dio Nune1
Vico•Pre1idunte: lunoir Vergai
Titulow1

Suplente~

AREI"lA
L11noir Voroot
Hel~idio Nuno1
Jone Freire
4. Moacyr Dallo
5. Henrique do La Rocque
ó. Aloy1io Chovn

l. Jutohy Magolhàe1
2. Raimundo florenta
3. Euntce Michile~
A, Benedito Canela,

Titularei
1. Tono Ou !lo
OMnardino Vrano
c;oldonhn Dnrti
lornorl!O J1mior
5 Mend111 Con<tlt!
Ad11rbol Jurt~lll<l
7. Alm1r Pinto
11. lanoir VarQili
9. .lo i i Sornay

,,

Svrtflnlo\
,1!1ENA
1 Aloy1ro Cho~•~
1'11dro Pedrouiun
H"onque dn Lo ito~quo
·I kM Gl.liomord
l<ilt ca~ukontf!

COMmSIÇAO
)lrllild..ntc.

[vul'ldro (u••cu ·,

V>lll·f'•nlidnl'\1'!, Ho>n>iuutn l"C">Ifl

litulur"l
1'

((~1'!101 \]0

llonn~.>ndu rnr~rllu

,\!ffJr:\U

~I1!1HifjUa d11 l11 flou)""

f\ftdlu P~WO>Iu.ltl
A.d•rb(ll lvr~nw

[ll!funniiiiO

·1. AII.Jr•rt(\

VrOI\ll

5il~n

ARo~IO

St•xtll·felrll 3 .'\3H7

IHÍ\RIO 1>0 CONGRI-:."tSO NACIO~AI. (Sel'iwll J

de 1979

MDB
1. Orestes Querelo
2. Evelosio Vieira

I. Evandro Carreiro

2. Humberto Lucena
3. lozaro Borbozo

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOUERITO

Suplentes

Titulares

ARENA

Anislente1 Sonio Andrade Peil!Oto- Ramol307
ReuniOet: Ouintos·feiros, os 9130 horas
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais 621 e 716

I.
2.
3.
4.

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Pedrouion
AliaMo Comorgo

CominOes Tempororins

I, Pouos Pôrto

2, Lamento Junior
3. Alber1o Silvo

Chefe1 Ruth de Souza Castro
Local: Anuo U- Terreo
Telefone: 225·8505- Ramal 303
1) ComiuOes Temperarias poro Projetas do Congreno Na•
Clonai
2) Comiuoes Temperarias pora.Aprecia~Oo de Vetos
3) ComiuOes Especiais e delnquerito, e
A) Comiuáo Misto do Projeto de lei Orçamentaria (art. 90
do Reçimento Comum).

MDB
1 Evondro Carreiro
2. Lozaro Barba'o
Orr1\le' Ouercio

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PúBUCAS- (CT)
(7 membros)

I, Leite Choves
2. Agenor Mario

COMPOSICÀO
Auistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romal306
Rcuni6es: Ter~os·leiras, 01 10,00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais 621 e 716

PreSidente: Benedito Ferreiro
Vice•Presidente: Vicente Vuolo

Au,,tenTe\ de Camiuoes: Horoldo Pere1ro Fernandes - Ro·
..,ol674; Alfeu de Oliveira- Romal674; Cleide Maria 8. F.
Cruz - Ramal 598; Mouro Lopes de So - Ramal 31 O; lei lo
teivos Ferro Casto- Romol314,

SERVIÇO DE CO:HSSÕES °Clt.'W:Et:TES
HORJ:RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó PCll:-IANENTES DO SENADO FEDERAL
ilt~nA

HOM,S

TERÇA
c.T.

RUY llliRDOSh
Rrunais-62l o 716

c.n.R.

CLOVIS

10:00

HORAS
09:30

;.rto

ASSISTENTr::

cr:

197 9

IIORJ\S

RONALDO

QUINTh

SI\Ll\S

hSS I STE::TE

C,F.

CLÓVIS DCVIL!.CQUA
Ramal - 623

GVILliEIIME

C.S.P.C,

RUY 0.\RBOSA
nomais-62J. e 7l6

SONIA

C.E.C

CLOVIS DEVI~CQUA
namol - 623

SONIA

c.D.F.

RUY BhRBOSA
Rrunais-621 o 716

RONhLOO

RUY BARBOSA

GUILIIERHE

09:30

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.

B"VIL~CQUh

C.A.
C.E.

GUILHER.'IE

Ramal - 623

S ALAS
RUY lll\RBOSA
Ramais-621 c 716
CLOVIS

BEVI~CQUA

Rrunal - 623

10:00

10:30

5 ALh S

o

RUY DhRBOSA

ASSISTENTE
GUILHERME
MARIA
HELENA

c.s.

SONIA
ll: 00

C.L.S,

CLOVIS DEVI~CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

~iARIA

DANIEL

Ramais-621 e 7l6

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 c 7l6

C.I.NDIDO

C.M.E.

•o•
ANEXO
Ramal - 464

RONALDO

ll:OO

10:30

RatM.is-621 e 716

Ramais-621 e 716

RUY BARBOSA

10:00

THEREZA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DfÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV -

N• 084

SÁBADO, 4 DE AGOSTO DE 1979

BRASILJA - DF

SENADO FEDERAL
RESOLUÇÀO N• 34, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operaçilo de empréstimo externo, no valor de USS
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), para financiar projetos do Complexo Industrial Portuário de
SUAPE.
RETIF/CAÇÃO

Na publicação feita no DCN (Seção 11) de 30-6-79, página n• 3210, em seu art. 2•.
Onde se lê:

... n• 7384, ...
Leia-se:

... n• 7834,

SUMARIO
I - ATA DA 116• SESS:\0, EM 3 DE AGOSTO DE 1979

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR l.OURIVAI. BAPTISTA- Transcurso da data natalf·

ciu do ex-Presidente Ernesto Gciscl.

1.2.1 - Lellura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 211/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que altera dispositivo do Decreto-lei n• 3g9, de 26 de de·
zembro de 196g, para o fim de cstnbclcccr novo critério de inicio dos efci·
tos pccuniúrios decorrentes de trabalho insalubre ou perigoso.
-Projeto de Lei do Senado n• 212/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que institui contribuição sobre o custo do prêmio dos
seguros de vida c acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos, c dlt
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 213/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que dá nova redaçilo ao § 3• do art. 670 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho, relativamente à indicação de advogados
para juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho.

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagem à emissora TV·
Vitória, no momento cm que esta vem de ser oficializada pelo Ministério
das Comunicações.

1.2.2- Requerimentos
- N•s 249 c 250/79, de dcsarquivamcnto de projetas de lei do Sena·
do que cspccificum.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ollcio n• S/17/79 (n• t,Jg3/79, na origem), do
Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autori·
laçilo do Senado u fim de que aquele Estado possa realizar operação de
empréstimo externo no valor que menciona parn o fim que especifica.
-Arquivamento do Projeto de Lei da Cümara n• 21/7g (n•l25/75,
nu Cusu de origem), por ter recebido pareceres contr6rios, quanto ao
mérito, dus comissões u que roi distribu{do.

-Requerimento n• 243/79, de autoria do Sr. Senador Dirceu Car·
doso, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n9
120/77, do Sr. Senador Otto Lehmann, que "cstubelcce normas regulado·
ras do trabalho avulso no meio rural, c d6 outras providências". Apron..
do.
- Requerimento n• 246/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando urgência pura o Projeto de Lei do Senado n9 248/76, do
Senador Nelson Carneiro que "profbc a pesca da baleia no mar territorial
brasileiro". Aprovado, upós usarem da palavra no encaminhamento de
sua votução os Srs. Senudores Humberto Lucena c Dirceu Cardoso.

SENADOR l.ÀZARO BARBOZA -Apelo às autorida'dcs mane·
târias cm favor de medidas que visem agilizar os serviços burocrâticos do
Banco do Brasil, tendo cm vista a procrastinaçào que estaria ocorrendo
na liberação de recursos para investimentos na agricultura.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 235/79, de autoria do Sr. Senador Joilo Cal·
mon, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal da confc·
rência pronunciada pelo Senador Luiz Viana, no simpósio sobre o Nordeste, em 2g de junho de 1979. Aprovodo.

-Projeto de Lei da Cumuru n• g5;7g (n• 2.931/76, nu Caso de ar~
gem), que modific11 n red11çào do urt. 306 do Côdigo de Processo Civil. A·

-------··-····--·-
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provutln, nos ternws do substitutivo d;1 Comissão de Constituição c Jus·
tiça. À Comissl1o de Reducão,
-Projeto de Lei do Senado n9 17/77, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, estabelecendo que o menor de 21 anos eleito prefeito,
vice-prefeito ou vereador adquire plena capacidade jurídica. (Tramitando
cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 241/77 .} Aprovado, nos
termos do substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, À Cernis·
são de Redução.

1.4- DISCURSOS ,\PóS A ORDEM DO DIA
SENdllOR EVE/.AS/0 VIEIRd- Utilização intensiva do poten·
cia\ enert~ético da curvi1o nacional através de projeto da SIDERSUL.

SENdllOR MAURO BENEVIDES- Realização, cm setembro
próximo, na cidade de Fortaleza-CE, de Congresso Internacional de Di·
rcito do Trabalho.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Rce<ame, por parte do Go·
- Projeto de Lei do Senado n• 241 f77, de autoria do Sr. Senador lo· vcrno do Distrito Federal, dos contratos de aquisição, pelos atuais ocusé Lindoso, que altera os dispositivos do Código Civil (Lei n9 3.071, de 19 pantes, de lotc.'i situados cm cidadcs·saté\ites.
de janeiro de 1916), e dá outras providências. (Tramitando cm conjunto
SEN,I IJOR MARCOS FREIRE- Precariedade da situação emprc·
com o Projeto de Lei do Senado n• 17/77.) Rejeitado. Ao Arouivo.
sarial no Estado de Pernambuco, particularmente no setor da agroindús·
tria canuvicira.
-Projeto de Lei do Senado n• 139/79, de autoria do Sr. 'senador
SENADOR GASTÃO M'OLLER- Ação de multinacionais na área
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo ao vigente Código de Preces·
so.Pt:nal (Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941). Aprovada, nos da pesquisa e lavra de pedras preciosas e outros minerais no Estado de
termos do substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, após usar Mato Grosso.
da palavra cm sua discussão o Sr. Dirceu Cardoso, tendo feito declaração
SEt/ADOR FRANCO MONTORO- Concessão do prêmio "Bcr·
de voto o Sr. Aloysio Chaves, À Comissão de Rcdaçào.
nardo Houssay" à pcsquisadom brasileira Joana Dobreincr.
-Projeto de Lei do Senado n• 130/79, de autoria do Sr. Senador
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 99 da Lei n9 SESSi\0. ENCERRAMENTO.
6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSlJES ANTERIO·
nas empresas urbanas. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.)
RES
Rcjeilado, Ao Arquivo.
-Do Sr. Senador Gabriel Hermes, proferido na sessão de 1•·8·79.
- Projeto de Lei do Senado n• 157/79, de autoria do Sr. Senador
-Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na sessão de 2·8·79.
Franco Montara, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desemprega·

do, garantindo-lhe o direito ao auxílio doença c à aposentadoria por inva·
lidcz. (Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidadc.} Discussão encerrada, ficando a votação adiada para a sessão do dia 30 do
corrente, nos termos do Requerimento n9 251 j79.

3- MESA DIRETORA
4 -I.IDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
~-

COMPOSI('i\0 DAS COMISSl>ES PERMANENTES

ATA DA 116' SESSÃO, EM 3 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. I.UIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GAST;\0 MULLER

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kulumc- Aloysio Chaves- Alberto SilvaBernardino Viana- José Lins- Mauro Bencvides- Aderbal JuremaLuiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Lourivu\ Baptista- Passos PortoLomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Itamar Franco- Henrique Santillo- Lázaro Barbo~
za - Gastão MUller- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira Tarso Dutru.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senudores. Havendo número regimental, declaro
aberta :1 sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IY·Sccretúrio.
São lidos os ,n!guintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• lll, DE 1979
"Altera dispositivo do Decreto-lei n• 389, del6 de dezembro de
1968, para o nm de estabelecer ROfO critério de Inicio dos efeitos pecunhirlo!i decorrentes de trabalho Insalubre ou perl&oso."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. )o, capul, do Decreto-lei n• 389, de 26 de de1.embro de
196M, passu u vigorur com u seguinte redução:
"Arl. )Y Os efeitos pccuni(lrios, inclusive udicionuis, dccurrentcs do tmbalho nus condições du insulubridudc ou da periculo~i·
dude utestuda, serão devidos u contur do momento crn que o em·
prcgudo começur a exercer a funçl1o.
' ' ' ' ... " ' ' ' . '
' ' . " ' ' . " . " " . " ' .. ' ' . ' ' ' ' ' ' . " ' " ' .

...

Art. 2~' Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.
Justlfleaçio
O art. 3°, caput, do Decreto-lei n' 389, de 26 de dezembro de 1968, esta·
belcce que a insalubridade será paga n partir da data do ajuizumcnto da re·
clamação,
Trata.se de situação injusta, pois o cmpl'egado, tendo longos unos de
trabalho nu empresa, só poderá receber o adicional de insalubridade após
entrar cm juízo.
Objctiva este projeto corrigir tal injustiça, estabelecendo que a insa·
lubridade (vale dizer, o adicional referente a ela) devcrú ser paga a partir do
momento em que o empregado começa a exercer a função insalubre, o mcs·
mo acontecendo com u periculosidade.
Sala dus Sessões, 3 de agosto de 1979, -Orestes Quérclo.
LEGISLAÇÀO CITADA

DECRETO-LEI N• 389, DE 26
DE DEZEMBRO DE 1968
Dispõe sobre 1 verlflcaçio judicial de Insalubridade e perlculosl·
dade, e dá outras pro~ldênclas.
Art. 3~ Os efeitos pecuniários, inclusive udicionuis, decorrclltcs do truhalho n01s condições du insulubridudc ou da pcriculosidudc atestuda~. scrüo
devidos u contm du dul:l do ujuizumento da rcclumuçüo.
I;1,1· Comi.l·,l·fif•,l· d1• Col/.l't/luirtio t' Jus/Ira. eh• Lt'Kislunio Social
cJ,• Fimmrus. /

t'

lliÁRIO llO CONGRI~~SO NACIONAl. (Sc<ioll)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• liZ, DE 1979
ulnstltul contrlbulçio 10bre o custo do prémio dos seguros de
vida e acldenles pusoals, para fins de amparo aos Idosos, e di outras
providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 ~ instituída contribuição no valor de 5% (cinco por cento)
sobre o custo do prêmio dos seguros de vida c de acidentes pessoais, individuais ou cm grupo, devida por todos quantos promoverem contratos de seguro com as sociedades seguradoras.

Art. 211 A importância arrecadada com a contribuição institufda por
esta lei será destinada ao Ministério da Previdência c Assistência Social, que
a empregará exclusivamente cm programas de assistência c amparo aos idosos.
Parágrafo único, O Ministério da PrcvidCncia c Assistência Social po·
dcrú repassar parte dos recursos de que trata este artigo às famílias mais nc·
ccssitadas que abriguem idosos c a instituições privadas que se dediquem ao
seu amparo e assistência.
Art. JY As sociedades seguradoras e demais empresas que arrecadam
importâncias relativas ao prémio dos segurados referidos no art. JY, deverão, obrigatoriamente, depositar cm agências do Banco do Brasil S. A. ou da
Caixa Econômica Federal, até o dia 10 (dez) de cada mês, cm nome do Mi·
nistério da Previdência e Assistência Social~ o montante arrecadado da con·
tribuição instituida por esta lei.
Parágrafo único. A inobservãcia do disposto neste artigo acarretará a
aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recolhido,
acrescida de juros de· mora e correção monctâria.
Art. 4Y O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Previdência e Assistência Social, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5Y Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 6Y Revogam-se as disposições em contrArio.
JustJncaçio

O velho, cm nossa sociedade utilitarista, é visto fundamentalmente
como um marginal, objcto de injustificado desprezo por considerável parte
das gerações de jovens.
Para essa lastimável situação, concorre um complexo de fatores de natureza
cultural, social c cconômica, pois as pessoas, na sociedade ncocapitalista,
têm seu valor medido segundo sua capacidade c força de trabalho, ficando
os idosos cm posição de evidente inferioridade, pois estilo eles com sua pro·
d:Jtividadc nl\o só comprometida como, até, literalmente exaurida.
Em nosso contexto social, a situação mais dramática é a dos idosos sem
recursos financeiros, que vivem, ou sobrevivem, cm condições subumanas
que revoltam a consciência dos mais sensíveis.
Em verdade, os idosos de famflias abastadas, ainda que desprezados pe·
los familiares mais jovens c passando por pesado sofrimento moral c espiri·
tl'a\, ao menos dispõem de recursos para passar os últimos anos de suas vidas com conforto material.
No entanto, os idosos pobres nem ·a essa situação tém direito: silo rejei·
tados por todos e nào têm a quem recorrer, pois o próprio Poder Público so·
mente há pouco voltou suas vistas para o grave problema, ainda que parcialmente. Seria de justiça referir tambêm a colaboração que entidades, como o
SESC c o SES I vêm procurando dar, ainda que cm limites reduzidos, a essa
n.~.~re tnrefa. Tu\ vez isso justifique as dificuldades dos estudos c pesquisas de
geriatria e geronto\ogia cm nosso Pais.
Nosso objetivo, com a apresentação desta proposição, evidentemente
nüo ê resolver o mugno problema, que demandaria uma solução de profundidade, nunca obtidnu médio prazo. O que anelamos, tão-somente, é dar um
pusso para minorar os sofrimentos a que estilo sujeitas as pessoas idosus sem
rc•·ursos, que, como toda criutura humana, têm o inalienável direito u uma
cxistênciu condigna. Um passo a mais numa campanha que deverá contuminar o povo brnsilciro, na no ração de seus mais puros sentimentos de so\iduriedadc humunu.
Assim, preconizamos a instituição de uma pequena contribuiçUo no vuIo r de cinco por cento sobre o custo do prêmio dos seguros de vidu c de aci·
dentes pcssouis individuais ou cm grupo, cuja arrecadação será destinada uo
Ministêrio du Previdência c Assistência Social, pura ser empregada cxclusi·
mente cm pmgramus de ussistênciu c amparo à velhice.
No pcrtodo de crise econômico·finuncciru que estamos u viver, niio se·
riu filei! ao Governo cunalizur muis recursos próprios puru o um puro c ussis·
tênciu uos idosos. Toduviu, com u fórmu\u que alvitrumos, o Poder Público
nr1u dc.~cmbolsarll sequer um centuvo, eis que todos os recursos ser ii o prove-
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n.ie~tcs du contribuição instituída. E os idosos scrilo melhor amparados c as·
SIStJdos.
A esta altura, cumpre assinalar que a medida proposta encontra suporte
na própria Constituição Federal, cujo art. 21, § 2Y, item I, assim dispõe:

"Art. 21 ............................................ .
§ 2Y A União poderá instituir:
I - contribuições, observada a faculdade prevista no item I

deste artigo, tendo cm vista a intervenção no domfnio cconômico
ou o interesse de categorias profissionais c para atender dirctamcnte à parte da União no custeio dos encargos da previdência social.''
A providência preconizada, por conseguinte, é rigorosamente constitu·
cional c, indubitavelmente, proporcionará benefícios à velhice desamparada
cm nosso País.
Em assim sendo, temos convicção de que a propositura merecerá o
apoio dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 2 de agost~ de 1979. - Noloon Carneiro.
À.f Comi.uões de Conslituição e Ju.rliça, de Legislação Social,
de Economia e de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 213, DE 1979
Dá no•a redaçào ao § 3• do art. 670 da Con!OIIdaçio das Lois do
Trabalho, relativamente à Indicação de advogados para juizes dos
Tribunais Regionais do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ 3• do art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 5.452, de JY de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redução:
"Art. 670 ........................................... .
§ 3• Para nomeação de advogados, o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho encaminhará à autoridade competente: lista
tríplice de advogados no cfctivo exercício da profissão junto à Justiça do Trabalho, lista esta elaborada pela Ordem dos Advogados
do Brasil, scção da sede do Tribunal, depois de ouvida a Associação dos Advogados Trabalhistas, onde houver".

Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. )Y Revogam-se as disposições cm contrário.
Justlncaçio

Determina a Constituição da Rcptíblica que os Tribunais Regionais do
Trabalho serão compostos de dois terços de juizes togados vitaHcios, assegurada, entre estes, a participação de advogados c membros do Ministétio
POblico da Justiça do Trabalho.
~evidente que, tratando-se de Justiça especializada, que só tem jurisdição sobre causas trabalhistas. seus órgãos devem ser constituídos por cspe·
cia\istas em Direito do Trabalho.
.
Nilo seria conveniente que fosse nomeado juiz do Tribunal Regional do
Trabalho advogado só dedicado a causas de direito civil ou criminal c completamente alheio ao direito do trabalho.
O constituinte deixou bem evidente a mens /egis quando inscreveu na letra "a" do§ 1• do art. i41 e no§ 5• do art. 141 da Lei Maior a expressão "advogados c membros do Ministério Público da Justiça do Trabalho".
Tratu-sc de justiça especializada, que tem postulados c cãnoncs pró·
prios, que se distinguem completamente dos da justiça comum.
Por isso, não ê lógico que se nomeie advogado civilista ou criminalistu
pura juiz dos Tribunais do Trabalho.
O projeto quer apenas explicitar na lei aquilo que jâ está subentendido
na Constituição.
Por outro lado, u legislação atua! é omissa u respeito da nomeação dos
juizes dos Tribunais do Trabalho. E, por isso, nem sempre a escolha é feita
tendo cm vista as convcniêncius dos tribunais trabalhistas e a necessária cspecializuçào do juiz escolhido.
Recentemente, ocorreu mesmo fato que teve conseqllêncius nu justiça.
Foi nomeado juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região bacharel
que nUa c:stavu no efctivo cxcrcicio da profissl\o de advogado, como cstll
escrito no texto du letru "u", do§ J9 do art. 141 du Lei Maior. Não sendo advogado militunte, o nomeado ni\o cru tumbêm especialistu na matéria.
Em conscqllênciu desse fato, u sc:çilo paulista da Ordem dos Advogados
c a Associaçilo dos Advogudos de Silo Puulo impetrarum mnndudo de segurançu contru 11 nomcuçilo, nugruntementc inconstitucional.

lll;\ltiO UO CONC;nESSO NACIOI"AI.(Sl•çiiolll

Por issn. :1 lim de evitar que se repit<un fatns de tal naturela, que somen·
te concorrem par<1 L'lllllpromet~:r ll prestígill da justiça, é que esta inici:lliva
tegisl:l\iva tcm por mcta estatuir normas para nomc:u;ào de udvogados para
juitcs dos Tribunais do Tr:tbnlho. Pam ttlnto,lixa não somente n regra da cs·
collw c da indic:u;ihl cm lista tríplice como também o requisito de ser o no·
mc:adn prolissinn:il cm cfetivo exercício perante a Justiça do Trabalho.
Quundo. na sede: do Tribunnl onde houver a vaga c existindo no local
Associaçi\o dos Advogados Tmb:tlhistas, antes de preencher a lista tríplice e
ser encaminhada ao Trihun:tl, a Ordem dos Advogado.~ dcverli ouvir o órgão
dllS prolission<IÍS especializados,
Firmados wis critérios, temos a convicção de que os juízes que forem es·
colhidos contar~o com o acatamento c o respeito de seus colegas, porque a
sua indicaç:1o foi fcitn após cuidadosa aferição de seus méritos reais para
llcupo1r curp:o de tanwnho relevo c responsabilidade.
i: com c:ss;.t intençtw 'lue enc:1minhamos este projeto ia consideraçUo dos
nossos p:m:s, lcmbr:mdo que i.\ iniciativa roi sugerida pela prestigioso. AsSO•
ci:u;rm dos Advogados Trabalhistas de São Paulo.
Sid;~ d:1s Sessõcs, J de agosto de I979. - Senador Frunco Mnnloro
I.EGISI.A ('.1 O CITA D,l

llEC'RETO-I.EI ~~· 5.452, DE I' DE ~!AIO DE 1943
1\pnmt a fnnsnlidac;iin das Leis do Trnhalho

····························s'Eá·o·i····························
na cnmpnslc;iin c dn funclonamcnlo
Arl. 670, Os Trihun:lis Regionais das I• c 2• Regiões compor-se·ào de
onze juizes tog:1dos, vitulícios, c de seis juízes classistas, temporúrios: os das
J• c 4• Rcgillcs, de oito juízes 1.ngados, vitalícios, e de quatro cl.1ssistns, tem•
porúrios: os das 5• c 6• Regiões, de sete juízes togados, vitalícios, e de dois
classist;as, tcmpor[~rios: os das 7• e 8• Regiões, de seis juizes togados, vitalí·
cios, c de dois c\assisti.ls, temporários, todos nomeados pelo Presidente da
República.
11• Vetado.
~ _11• Nos Tribunais Regionuis constituídos de seis ou mais juizes toga·
dos. c menos de onze, um deles será escolhido dentre advogados, um dentre
membros do Ministério Púhlico da União junto a Justiça do Trabalho e os
dcm:tis dentre juízc:s do Trabalho Presidentes de Junta da respectiva Região,
na forma prc.:visw nLl parf1gmfo :mtcrior.
~ J'.> ... Vct:ldo.
41• Os juizes classist:ts referidos neste artigo representarão, paritaria·
mente, cmprcgoadorc:s c emprcg:1dos,
~ 5\' 1-l:!vedl um SUplente jl:lra cada Juiz c]assista.
~ 61' Os Tribunais Regionais, no respectivo n:gimt:nto interno, dispo·
ri1o sobre :1 substituiçrto de seus juizes, observados, na convocaçUo de juízes
inferiores, LlS critérios de livre cscolh<~ c antigUidade, alternadamente.
*71• Dentre os seus juízes tog:ados, os Tribunais Regionais elegerão os
respectivos llresiden!c e Vicc·Prt:sidcnte, assim como os Presidentes de Tu r·
m:1s, onde :ts houver,
HY Os Trihunuis Regionais das I• e 2• Regiões dividir-se-ào cm Tu r·
mns. facultilda
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(À,\' Comi.\'.fiit•J dt• Comtitui('ào e Ju.fti('a e de Legisla('ào Social.}

()SR. !'RESIDENTE (Luiz Viunu)- Os projetos que vêm de ser lidos
serrao publicudos e remetidos 1as comissões competentes.
Sohre u mesu, requerimentos que serão lidos pelo Sr. IY-Secrctúrio.
São /idox o,\'

.H'gllhltt'.\'

REQUERIMENTO N• 149, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367, do Regimento Interno do Scnudo Fe·
dera\, u dcsnn1uiv:amcnto do Projeto de Lei do Scnudo n"' 85, de \978, que
"climinu ;a opçih1 existente no regime do Fundo de Guruntiu do Tempo de
Servi~.;o, cornpntibililando-o com o sistemu de cstubi\idude no emprego",
Sulil d;ts Sessões, 3 de uga'ito de 1979, - Orestes Quércla,
REQUERIMENTO N• 250, DE 1979
RcLJUCiru, nos termos do art, 367 do Regimento Interno do Senndo Fc·
dera!. o dc:.~arquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n"' 239f7H, liUC "revi·
)!llra o :H\. 505 da Cunsulidaçilo das Leis do Trubu\ho",
S;da da~ sc~~~leS, J de ag{l~to de 1979.- Ürl'!'!ll'S (}uérclu.

O SR. I,RESII>ENTE {Luil Viana)- Os requcriTncutu~ lidus scri1o
c incluídos c:m Ordem do Di:~ nos termos regimentai~.

ruhli~adu~

O SR. PRESII>ENTE (Luiz Via nu)- A Prcsidênciu rccehcu, do Guvc:rnadnr do Estado do Rio Grande dn Sul, o Ofício nY S/17. de \979 (nl'
I.IHJ/79. na origem), solicit:lndo uutorilução do Senado Federal, :1 fim de
que aquele Eswdo possa rc:dilnr oper:açiw de empréstimo externo, no valor
de USS 5J,000,000,00 (cinqUenta c três milhões de dólures norte·
americunos), para o fim que especifica,
A m;Ltí:ri;L scrú despachada às Comissões de Finanças c de Constituição
c Justiço!.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica que, nos
tcrmn.'i du mt. 27X do Regimento Interno, determinou o arquivo1mento do
Projeto de Lei da Cúmara n~> 21, de 1978 (n"' 125/75, na Casa de origem), que
dispr)c Sllhre as empresas de trunsportc rodoviúrio de carga ou de passagci·
ros, c d{1 outrus prLwidéncias, por ter recebido pareceres contrários, quanto
:10 mérito, das comissões :1 que foi distribuído,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Hfi oradores inscritos.
Concedo a p;alavra ao nobre Sr. Senador Lourival Bapti.~tu.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Assíduo a cst:a tribuna, tenho procurado, nu medida de minhas possibilidtades, honrá-la com a palavra capaz de marcar a presença dos sentimentos,
aspirações e anseios do povo que: represento, o povo scrgipano, nos mais alto:-. c valiosos compartimentos da vida brasileira. Não tenho tido, na jorna·
d~a. que jr1 se alonga por oito anos c meio, canseiras ou enfados, tu\ a impor·
t[mcia que atribuo às notícias que, dos fatos da vida de Sergipe, deva dar ao
Brasil, ussim como daqueles que, interessando a todo o Brasil, devam mere·
ccr o comcntário c a contribuição da gente sergipana, O Congresso é um prc·
cioso mecanismo desse intercâmbio indispensável ao descnvolvimento políti·
co do Pais: daí o meu empenho em contribuir para ele, atr;:avés de inter·
vcnções constuntes, ncste plenário.
Da numerosa e variada série ·de meus discursos não consta, todavia, um
sequer que tenha tido como temu acontecimento ou fato de cJrátcr pessoal
ou familiar, relativo a personalidade viva. Este, o critério que venho obede·
cendo rip;orosamcntc.
Nesta oportunidade, contudo, n5o vou segui-lo, pois desejo registrar,
nos Amais desta Cusa, o transcurso, hoje, du data aniversária do eminente
Presidente Ernesto Geisel. Faço-o com a tranqUilidade de quem cumpre um
alto c gr:ato dever, com a certeza de estar promovendo um nto de justiça, com
o entusi:asmo de quem ncompanhou sua grande obra administrativa, com o
reconhecimento comum a tantos quantos têm olhos pum ver sua notável
ohra política.

Senhor de um grande patrimônio de conhecimentos sobre o Brasil e de
uma extraordinária capacidade de trabalho, o Presidente Ernesto Geisel, no
c:xcrcício da Chelia do Estudo e do Governo, soube compreender os desafios
que se colocaram l1 Nação, enfrentá-los c, pura o bem comum do povo brasi·
\eira, venci:-\os com galhardia.
Aquele obsc:rvador que se detiver, com isenção, na cronologia dos acon·
h:cimentos vividos pelo mundo no dificil período do Governo do Presidente
Ernc:sto Gcisel, há de concluir que, no campo politico, econômico e social, o
Braslt conheceu, com oportunidade, os problemas nascidos da crise mundial
e os procurou encarar com soluções próprias, atentas h realidade brusih:ira,
sem u preocupação de, para ugrudur, socorrer-se das fórmulas ditadas pelos
mais podc:rosos ou, para dc:sagradar, se deixur envolver pelas investidas do
pessimismo que caracteriza u. maneira de agir dos chumados pulses não ali·
nhados. Essa atitude, remarcada de coragem a autenticidade, permitiu vivés·
scmos novas c decisivas etapas dos tempos da Revolução de 31 de março de
1964, sem q ucbra de seus ideais.
Hoje, quundo empreendemos a murchu pura a plenitude dcmocrúticu
sob n comando lúcido c seguro do Presidente João Baptista de Figueiredo,
nr10 hú como deixar de lembrur u atuuçilo firme c a visüo de: estudislu de Er·
nt:slo Geisc\, Seu univcrsário i:, assim, motivo legitimo pura regislrurmos,
aqui c ugoru, que o 8rusil sube o seu serviço e nüo lhe 1cgu o upluuso pdu
ohru de governo que rcu\izou.
Que Deus lhe propicie muitos c bons t.lius de vida uo ludo de sua f:1mf!ia,
fa1.cndo-o exemplo pura os cuntcmrnrúncos c inspimçt10 aos pósterus.
Es\U, Sr. !•residente, a comunicuçi'!o que dcsc:juvu liw:r i1 Cus:1. (Muito
bem!)
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O Sn. DJUCI·:t.: C:\JU>OSO 1.\lllll- ES. Pilfil uma ..:onHlritt:.J,;:nt.
'i cm rcv1 .. :·1o do or;alnr.) - Sr. l'rc.,idcntc c Sr~. Scnadore~:

Ontem, it:. li hor;i". IW J!ablllcte dn Sr. Mmi-;tro da.~ CtJmll!llf.:a,;lJc:.. [)r.
llaroldo C urrei a de :-.tatll~. dcu-~c a .t.,s1natura do conlr;ilo de conct:~~im a
f'ch:vi~:lll VitíJria, llc \'itúri<.J, no meu bti!dn. um Lllls cln~ da t:atlcia de trlc·
·.·hito ~~~~uc1ad;~ 110 Pai~.

-\ L'Llnvitc dn Scn:tdnr J,l~to Culmon. Presidente du ~adát, tivcmu:-. :1
nportunidade. Sr. Presidente. c,, honril de assi\tir a as:-.inatura de~~c cnntr<t·
to, no qu;d o Gov~:rnll Federal, <tlravés daqllclc Mini~tl:no, concede o(teialmcntc ü Tch!vis~to VitóriJ o direito de continuar a manter i.l sua est:tç;io de tc·
lc'l-·isào ni.l Capital dn meu btaOu, undc hú ccrc:t de dezoito a nu~ vem pr~o:'i·
laudo a pupul;lçilo capixabu rclevantissimm ~crviços.
N;.1 uportllnidadt:, Sr. Prt:sidcntc, as~istirôlm ttquda solenu.ütdc o Sr.
Consultor da Rc:pública, Dr. Clóvis Ramalhc:te, ilustre capixuba que intt:gra
I} rrimeiru escamo Jo Govt:rno Fcdc:r;ll: o Sr. Sccrctúrio-Gcral do Mini:.·
tl:rin lht~ Comunicaçõcs, Dr. Kômulu Vi lia r FunarJo, outw ilustre capi.\aha:
assistimm·na, também, além do"i dois Senadores que: hora se t:ncontram cm
Brasília, o Dr. Joi1o Calmon c o Scn:~dor que ora ocupa c:sta tribuna, a Dancada da Rcprcscntou;ilO do Estado do Espirita Santo, na Câmara Federal.
Assistiram-na, aindol, Deputados Estaduais dos dois pôlrtidos, que: se deslocaram de Vitóri:1, c o Secrct<lrio de Educ<~çào daquele Estado, rc:prcsentando
o Governo do Espírito Santo, na pc:ssoa do ilustre ex-Senador Eurico Rczcndc, além Ja Dirctoria da Rede Associada do Rio de Janeiro, de Belo Horizontt:, de São Paulo c de Brasília c mais pessoas gradas que: lá comparect:ram.
Sr. Presidente, na oportunidade cm que se concede oficialmente à Tele·
visão Vitóri01 o direito de continuar servindo a nossa população, ela que, des·
de 61, vem nmntcndo no ar sua estação de Vitória, usou da palavra o Presidente da Televisão do meu Estado, Dr. Augusto Suntiago Pin Culmon, que
dcstucou. ao longo do tempo, aqueles colaboradores da Televisão Vitóriu
que muito contribuíram paru muntê-la no ar, c prestou umu homenagem
t<tmb~m 01 todos os que colaborarum nesses longos c penosos 18 anos; finalmente, dt:stncou o rapc:l que aquc:la tclc:visào já prc:stou ao Brasil e à Rcvo·
lução, desde os sc:us primeiros dias de luta c de implantaçlio no Puís.
Hoje, Sr. Presidente, eu, que sempre mc: mantive cm posição opostn aos
Diários Assedados c ao Senador Jorto C;:tlmon, no meu Estado, tenho que
tralt:r a minha homenagem à Tdevisiio Vitória, pelo muito qut: cl<1 significou
na luta contra a bolchcvizaçlio de nosso País. Quero, portanto, render a eles,
aos que tr<~balharam naquela televisão, aos Di retores e à Rede Associada, a
minha homenagem como brasileiro e o reconhecimento dos altos e rclevun·
tcs serviços prestados ao Brasil.

O Sr. E..híslo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador'?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Enlíslo VIeira (MDB- SC)- A televisão, no mundo, tem pres·
tado serviços relevantc:s nos seus vários aspectos: na distnação do telespc:cli.l·
dor, na informação, nu orientação, na melhor c muior identificaçiao dos ho·
mens, na formuçào da opinião pública. A TV de Vitória, ao longo dos anos,
tem prt:studo inestimáveis serviços ao Estudo de V. Ex•, nos vil rios campos.
T:~mbém, hú longos unos, lut:l\':1 pam ter a sua oficiulizuç~o. Foi uma luta ti·
túnica quc:, agoru, vt:m de ser rcconhecidu pelo Governo Federal. Eis por que
quero me associur üs poaluvras de V. Ex• e transmitir meu nplóluso ao titulm
da Rede Associndn, nosso ~olcga Senador João C:llmon, pelu bonita vitória,
pela just:1 vitória, que linnlmcntc acnbu de alcnnçar, muis em fuvor do Est;tdo, cm favor do Brasil. do que da própria organizuçito que dirige, ~·1uito
obrig:~do.

O SI!. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agnukço o aparte de V.
Ex• lJUC ~.:olu~ounos devidos terTnllS o ato a cuja assinatur:1 as~isti nu manhi1
Uc ontem, E dcvu Uizcr a V. E:\•, cu prOprio ~ou tamb~m devedor à Tclcvi:.üo
Vitúri01, porlJUc, na t.:ampanhu para Deputado Federal c nas Ju:1s \'Ctt::. que
ocupei a tdcvis:1o Je Vitório1, rm minh<~ campotnha p11ra Senador. devo l:1r~<t
~.:ontribuh;i1u a esta Tclcvisiw, rw meu E~tiiUn. Portanto, I.JUCftl, daqui. prc~
wr. nc:-1:1 hnra, u minha homcn:1~crn a esse ~rupt1 ~uc tem ~crvido illl:-. am·
rlm t: profundos ideais dcmncrúticns de nns~a tcrr<t.
Dc:.cJo, Sr. PrcsiJcntc, Jc~tacolr :t uraçf1o magnífica prnfcmJa pelo Sr.
:\'llni~trll Jii~ t'lUlHIIHi."ili;ÜC~. 11 lk ll;trollkl (urre a de Milttu~. que, na hur,t
..:!lt q1u.: a:.~llltiU Ll >.:\>lltf,thl de ufi ...·i;t]ll.•ti;ittl da Tclcvt'titt) \' 1tún;1, prc~hllt l•lllil
humcJlil)!l'lll ;, rede de IL'k\ h:1o lk 111dil u l':11~. k111hr.tndn, num.t mcrt~.tl'i.'llt
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de ltn)!tJ.t;!Cill que :t tndn, cnc:mwu, que lliJ't avi;>c~ crn que\ tat:t.
nn .. acfllrtH!o' c na ')I til ~.::l':i quu~c nitu uuvc ,t mil'ti!,;a popular hra~tlctr.t 11:1
tclcvl . . :'tn ~ no r:tdlo. l":'JU it ouve no~ aeroporto..,, no~ av1Uc~ c nim a um c.
::unl1ém, c1n :-.llill.:ô.t~a. l.: fel esta advcrt~nc1a .,,>Iene: é pn:cr~o 4uc "~ crnt~~u·
r.t~ th: r,'nllo t: :dc•1~fto do no~so Pats se empenhem, profundamente, par<~
que vultcm :tll~ -.cu~ pro~rarna:. de mú:-.ica pupul;tr. que c~IÚ morrcndu na lc~
lt.:n:-.Útl c no r:tJto. Nú~ c.\l;.tmo~ perdendo um:t larga cuntribu1c;~o do (oldorc
da v1da Jo nu:.~u Pai~.
Sr. Prc~idcntc, n:tl> construem a Pátrt;t arena~ o:-. yuc su:.tenwm a:-. M·
ma)'>: con:-.trocm a nn~~a Pútria. tamhl:m,o~ yuc cantam as nms;.~~ can~üc:., o:-.
que c:.,rcvem o:-. nll~~os versos c: os que:: compõem a~ nossa~ mú~i,o.ts.
~:ul:ltl.:l.t

O Sr. Lâzuro Burboza (M DB- GO)- Muito
arartc'!

bem~

Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nt1o.
O Sr. Lázuro llurbola (M DB- GO)- Scn<.~dor Dircc:u Cardmo, <.~pe·
nas para dizer a V. Ex• que o luminar desta Casa c que mereceu dt: V. h•
v:trias mtcrvcnçõcs no sentido de que st:u busto fosse recolocado no Pie·
núrio, Rui Barhosil, costumava dizer, com muita Cnfasc. que um povo que
ni"to defenc.lc ot suó\ lingua, abre miio da sua ~obcr;mia.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Muito obrigado a V. Ex•
A~sim, Sr. Presidente, a minha homenagem, também, ao Sr. Ministro
Haroldo Corr~a de M:attos que, numa linguagem eloqllente e vibrante, cha·
mau :t brios a Televisão c o Rádio do nosso País cm favor da música popul:lf. E disse S. Ex', cm determinado trecho: cu sou detentor do tamborim que
a Portela me ofereceu, como sumbista du antiga Cupitul da República, c por
isso faço um apelo paru qut: a Rádio c a Televisão se empenhem nesse programa, a fim de que, todos os dias, poss01mos ouvir na tclevisiio c no ràdio,
cm todos os programas do Brasil, a música brusileira que fala ao nosso senti·
mcnto e f;llu ao nosso coração.
En1 o qut: tinha a dilt:r, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmus.)
O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador
Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não está presente:.
Tem a palavra o nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda anteontem, tive oportunidade de ocupar os microfones da Casa e
dirigir apelo ao Ministério da Agricultura e às autoridades monetárias no
sentido de, o mais rápido possível, põr fim à balbúrdia reinante na burocraci:l do Banco do Brasil, que está impedindo o deferimento de propostas 'para
custeio das safras agricolóls. Até ag.ora, estas propostas n?!.o tfo:m tido conUiçõcs de serem un:llisadas.
Hoje, passando uma vista d'olhos nos jornuis, pude verilicar que um ~u
tro erro grave está ocorrendo c, se ni10 houver imcdiuta correção, sem dúvtda
alguma o Brasil vai continuar importando feijão, arroz, milho, quando, ~m
verdade, deveríamos ser exportadores de todos esses produtos. E que, ate o
momento, não foram liberados recursos para a agricultura. !':os Estados do
Sul do P;tis, onde a agricultura jía ostenta um ruzoávcl gmu de mccaniz<~çào,
C'\~e 11 recursos sem dú\'iU:t alguma são imponantt:s, mas não cheg;~m a ser
nnrm:scindívcis. Entrctunto, mts chamadas novas frontcirus :~gricolas d:1 Rcgii"w Centro-Oeste, not:1Uamcntc nos Estados Jc Goiús, Mato Gros~o. M:~ra
nhào c Parú, se o B:tncn do Bw~il n:1o pass:1r a contotr, imediutamentc, com
recursos sulicicntt:~ para o itlendimcnto das ncccssidóidcs no sctor, as nos'iot:.
rrontcira~ agrícolas permanecerão, :~penas, como cxprcs~ito Jo nmso lingu:t·
j.1r, pllrquc nfto scritll abert:~s.
Ldn, hnjc, m1s jornais, que :1 s11ma \~)tal de recursos, que devem ser alo·
c;tdt.lS par:~ o ~ctor, devem and:~r pela nrdcm de 6H bilhões Uc cruldros. E
uma odt•t uuhtrill;.!dc do próprill B;mco do Bra~1l declara. hoje, pcl:1 imprcn:-.a. qut: esse montante rüo serú ~ufidentc, St:lJUCr, p:1r>1 o <~tenJimcnto de sw;
Ja:. prnpo~ta~ 4uc o B.1nco Uo Brasil jú recebeu atê ugor;1.
Ura, Sr. Presidente, lHtdc tic;.1, pcrguntü mais unHI vet, a prnmc~~a dll
Sr. ,\liru.,tru Jii Agncultura de 4uc, ''partir da pr(,,ima ~afra, c~tadt.l cheia~
"' romcJa.,lhl pll\t.l, ~c a~ provadCncia~ rara a lihcr:i~:to Jc rcL"ur,os :ttê it!!nr.t
n:tll télll ~idll llH1liida~·.1 S:\il prnvidênCiil., lJlle ~C fMelll lilllliida., daqUi :t ~\)
,IIi ,1() Jiit:O., !'.il:!llllCiltC n:Lll \'lfi'!ll 111.11:. a ICillpt.l, rt.Hlj\11.' O caJcnd:lfill dc pn.:·
jl.! r.tl;.ltl dll ~o1l11 L' de pJ.tilliLI, C~tC tl~lll L''rcril rela h\lfiKfill.:l:l ~lWCTili!lllCillill .
I).: !'i.tll\:1. '•I'. I'H:·;idl"i!l~. ljLIC L' li dt:\\\1 :lljlll, m:ti~ Lilllol \C/, l'~IC a relu,
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O Sr, José Uns (.ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO IIARDOZ,\ (MDB- GO)- Ouço V. b• com pra·
l.Cf,

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador Lú1.aro Barboza,
tive oportunidade de manter, ainda hoje, contuto ltlnto com áreas do Minis·
tério d>l Agricultura, como do Ministério da Fuzenda c do Bunco Ccntrul.
Tomei conhecimento de que as notícias veiculadas pela imprensa, de que ha·
veria divergências de opiniões entre úrcas do Governo sobn: u neccssidudc de
crédito p:m1 investimento c custeio agrícola ri ào t~m ncnhumu profundidade
ou signilicaçào. As operações de custeio continuam abertas, sem limile, com
uma disponibilidade de 23 bilhões de cruzeiros, como V, Ex• sabe. Quanto
aos recursos pura investimento houve, reu\mcntc, dificuldades dc.:corrcntcs
da sistemútica de classificação das rubricas orçamentárias. Mas, o problcm:1
j{l foi analisado. Está sendo votad&~ um;s verba, não de 58 milhões de cruzei·
ros mas, de 5 bilhões de cruzeiros para apoiar os programus reclamados pela
<lgrictJitum brasileira. Era a informação que queria dar a V. Ex•

O SR. 1.;\ZARO RARDOZA MDB - GO) - Eminente Senador,
agradeço :1s informações que V. Ex• presta a respeito, mas devo dizer que,
cm verdade, esta distonia entre o Ministério da Agricultura e as autoridades
do Banco Central c do Banco do Brasil, a meu juízo, já vem criando dificuldades sem conta.
Aind<1 anteontem, falando no Senudo, tive a oportunidade de lembrar
que dois terços das úrcas agricultáveis de Goiás são áreas de cerrados, terre·
nos ácidos que necessitam da uplicação de calcário, sem o que a produtividade baixa a níveis que, absolutamente, não compensum o plantio.
Além do mais, não i: apenas a queda do nível de produtividade: expõe as
lavouras a riscos muito maiores, pois se a acidez do solo não é corrigida, as
plantas, notadamcnte as culturas de urroz c de milho, principalmente u de ar·
roz, passam a ser muito mais sensíveis às estiagens. Basta oito ou dez dins de
sol contínuos numa lavoura de arroz, cm terreno ácido, sem que tenhu huvido a corrcção com calcário, e ela estará irremediavelmente perdida.
O Sr. l.uil Cn•alcantc (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - 00)- Ouço o nobre Senador
L~iz C.1valcante, que pretende me honrar com seu aparte.
O Sr. l.ui• Cu•nlcuntc (ARENA- AL)- Eminentecolega, não é uma
wrgonha nacional que tenhamos de importar este ano mais de 7 bilhões de
dólares em petróleo. E apenas de se lamentar que a PETROBRÁS não tenha
correspondido às esperanças que a Nação nela depositava. Também não é
uma vergonha que tenhamos de importar, ainda este ano, como em anos anteriores, cerca de 400 milhões de dólares em trigo, porque o trigo i: um cereal
muito especioso, c não se conseguiu ainda uma semente muito adequada ao
clima nacional. Mas, é uma vergonha que tenhamos de importar, ainda este
ano, quase um bilhão de dólares em alimentos c, principalmente, em milho,
cm arroz, em rcijão e em carne- cm carne pelo menos 100 milhões de dó la·
rcs. Com este aparte, meu eminente colega, quero associar-me ao apelo de V.
Ex•. que. é de todo procedente. Muito obrigado.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Muito obrigado. Sou eu
que agradeço a V. Ex•. nobre Senador LuizCavalcante, que deu ênfase, mais
umu vez, Anecessidade de pormos fim ao vexame de importação de alimentos, para nutrir um povo e um País que deveriam, sem dúvida alguma, ter rc·
ceitas muito grandes com a exportação de alimentos. O Brasil chegou u estar
até há pouco tempo atrás, cm segundo lugar, no mundo, cm produção de milho; já no uno passado, as importações desse cereal tomaram um vulto extraordinário. No ano anterior houve um rato que é mais que um vexame,
classilico-o até mesmo como um crime contra os interesses nacionais: o Brasil havia exportudo, há dois unos atrás, uma razoável quuntidade de milho,
que devcriu ter licudo urmuzenado no Puís ...
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Cento e trinta e seis milhões
de dó\ures em 1977,
O SR. LÁZARO DARDOZA (MDB- GO)- Exutumente.
Ao invi:s de li cu r armuzem1do no País- porque u necessidade de urmu·
zcnar nrm i: coisu nova no mundo, j(t no tempo dos faraós se armuzenuvum
alimentos- exportou-se esse milho atruvi:s de c:mpresus multinucionuis, que
sm:i<tmm os seus apetites desonestos, u suu gunilnciu desmcdidu nos lucros
ohtidos i1 custa do suor do truhalhudor rurul brusileiro. Poucos meses de·
pois, o Urasil impmwvu esse mesmo milho que tinhu snfdo duqui, pllr um
preço muitu superior ao que cru pago no mercudo interno. E o importava
através das mesmas muhinudnnais que o tinham comprado aqui c, pura as

mesm:1s multinacionais, o milho era revendido jl1, pela segunda vez. c com
subsídios', nnhrc Senador Luiz Cavnlcante. Nu époL'il, nàn sei sc;1 Ca ... a ... c rc·
cnrda, tive opnrtunid<lde de ocupar a tribuna c tecer n1io ligeiros comcnt:'lrins L'llllHl !'aço o1gora, mas .~obre esses fntos produt.ir um longo discurso
com :1 particip:lçflo de pmticumente toda u Casa. Sl1o erros como estes que
prccb;tmll.'i erradicar.
O Sr. JosC Lins (ARENA- CE)- l'crmitc V. Ex• um aparte'!

O SR. LÁZARO DARROZA (MOO- GO) - E isso nüo >e l'url1,
nobre Senudor LuizC.1valcante, sem que as nossas autoridades cfctiv;.1mentc
;.tprcnd:lln :1 enfrentar diliculdades e que, em tempo oportuno c certo, ajum,
tomem providi:ncius c nl10 li quem presas ao palavreado va1.io que nada constrói.
O Sr. Mauro Bcnevldcs (M DB -CE)- Permite V. Ex•, nobre Sena·

dor'!
O SR. LÍ\ZARO BARBOZA (M DB- GO)- Em seguida ouvirei V.
Ex• com pruzcr.
Ouço o nobre Senador José Lins.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Lázaro Barboza.
V. Ex• diz muito bem. Concordo plenamente com o nobre Senador Luiz Cavalcante. O Brasil não precisaria estar importando g~ncros alimentícios,
sobretudo nos volumes referidos ultimamente.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- S. Ex• diz que o Brasil
nlio precisaria estar importando.
O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não precisaria estar importando: é
cxat:tmente o que estou dizendo. Estou concordando com o pensamento de
S. Ex• Mas, é preciso que compreendamos que o que houve foi substituição
de produção: deixamos de produzir determinados tipos de g~neros para pro·
duzir outros- é o caso, por exemplo, da soja, que substituiu as culturas do
arroz, do milho e do feijão. Ê possível ati: ter havido nisso vantagens eco nó·
micas. Concordamos em que nlio haveria necessidade, porque algumas medidas poderiam ter reduzido essa falha na programação. Toda viu, é impor~
tante observar que o Governo não perdeu tempo cm incentivar novos cam·
pos de produção, inclusive nos Estados de Goiás e Mato Grosso c no cerrado brasileiro, onde amplas perspectivas se abrem agora. E o próprio problema relacionado com a correção das terras, a que V. Ex• há pouco se referiu,
segundo estou informado, dispõe de recursos suficientes, já garantidos ao
Ministério da Agricultura. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Eminente Senador José
Lins, cu agradeço o seu aparte, mas devo dizer que, cfctivamentc, de há muito - para não dizer que até hoje- não me recordo de nenhuma épocu em
que tais providências tivessem sido cfctivamcntc tomadas. Mas a verdade é
que não há uma continuidade de poUtica agricola no Brasil, não hú. I! uma
descontinuidade, uma coisa fora do comum! Veja V. Ex• como tem sido a
política agrícola: o Governo incentiva c financi~ o plantio de café. Dois unos
depois o Governo financia c subsidia a extinção de cafezais, para mais um ou
dois anos depois, novamente, investir na formação de cafezais. O Governo
exporta milho para depois importar o mesmo milho que exportou c subsidiálo em beneficio das multinacionais c em detrimento do lavrador brasileiro. O
Governo importa arroz. como importou hà pouco tempo atrás, no auge das
colheitas de arroz em Goiás c no Maranhão, no instante cm que lavouras de
arroz, em Goiás, estavam sendo transformadas em pastagens pura o gado,
porque não havia preço compensador para a colheita, e não havendo urmuzéns nem secadores cm condições de aproveitar bem a safra, o Governo importava arroz da Europa, du Itália por exemplo, arroz de tão péssima qualidade que cm uqui chegando não encontrou mercado consumidor. Não sei se
foi reexportado, como o ununciou o Governo, ou se foi pura c simplesmente
jogudo foru.
Nu época V. Ex• ainda não estava na Casa, cm vúrius oportunidades
ocupei 11 utençUo do Senudo condenundo essa descontinuidade du pollticu
ugr[colu nucionul. O Brasil importa cebolas, dois ou trés meses depois de terem sido as mcsmus jogudas no rio Si\ o Francisco, em milhares e milhares de
toncludus. O Brusil importa bugulhos de ulhos do Egito por um prc.:ço ubsur·
do, pugundo gordas comissões uos intermediários, c nito prcsti~iu uo produ·
tor nucional c.le alho.
V. Ex•, como eu disse, uindu ni1o se encontrava nestu Cusu, c cu me rc·
~:urdo de que na.'i primcirus vc1.cs em que ocupei a utcnçl1o do Scnuc.lo Fec.le·
rui para discutir os problemas u~ricolus, fui honrudo com u participuçfw dll
nmso suudnsn curnpunheiro, Senador Pnulo Gucrru, o qual intc~ruvu a llilll·
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de V, Ex• E S, Ex•, na oportunidade, num aparte com que me honrou,
u sugerir que fosse criado no Brasil o Minist6rio da Agricultura. Veja
V. Ex• como tem sido a sucessão de erros na política agrícola nacional.
~:hcgou

O Sr. EYeláslo VIeira (M DB- SC)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB -GO) -Ouço agoru o nobre Se·
nadar M:IUro Benevides c, cm seguida, ouvirei o meu eminente companheiro de Santa Catarina, Senador Evelúsio Vieira, antes de o Sr, Presidente começar a acender as luzes da Mesa Diretora pedindo-me que encerre.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex•. aliás, conhece a minha
tolerância.
O Sr. Mauro Bene•ldn (M DB- CE)- Nobre Senador Lázaro Barbo·
za, untes de dar o aparte a V, Ex•, ou melhor, antes de enfocar especificamente o assunto que me levará a nparteá-lo- que foi cxatamente cm função
de uma intervenção do Senador José Lins - quero que V, Ex• faça com
aquela precisão rigorosa a menção àquele aparte do Senador Paulo Guerra,
nosso saudoso colega, de que se o Ministério da Agricultura fosse extinto c
desse fato não se desse a noticia, através da imprensa, os brasileiros ignorariam o fato.
O SR. lAZARO BARBOZA (MDB- GO) - Exatamcntc.
O Sr. Mauro Ben.,ldn (MDB- CE)- Foi cxatamcntc esse o pensa·
menta do saudoso Senador Paulo Guerra. Mas, no primeiro aparte do Sena·
dor José Lins ao brilhante discurso de V. Ext, o ilustre Vicc-Lider da Maioria fez questão de ressaltar que inexistia qualquer divergência entre o Minis·
tro da Agricultura c o Presidente do Banco Central.
Quero destacar, neste instante, que uma conceituada emissora <~qui de
Brasili<1, num noticioso de repercussão nacional, anunciava hoje que o Presidente do Banco Central emitia nota oficial <1 respeito de acusações do Ministro Delfim Netto, afirmando o Sr. Carlos Brandão que o orçamento monetário, contra o qual investia o Ministro DcJfim Nctto, fora aprovado cm fc·
verciro de 1979, eximindo-se S. S•, o Presidente do Banco Central, de qual·
quer responsabilidade naqueles quantitativos comentados <~Cremcnte pelo
Ministro da Agricultura. Era a ressalva que cu desejava fazer, depois da manifestação do eminente Vicc-Líder José Lins.
O Sr.JOié Llna(ARENA -CE)- Permite·me V. Ex•, nobre Senador?
O SR. LÀZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente Senador
Mauro Bencvidcs, veja V, Ex• que se já trocam inclusive notas oficiais pela
imprensa, até de desmentidos, como dizer que as controvérsias existentes no
setor são coisas quase insignificantes?
O Sr. E•elislo Vleln (M DB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR, ÚZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o nobre Senador
EveiAsio Vieira.
O Sr. E,.lúlo Vleln (MDB- SC)- Nobre Senador Lllzaro Barl>oza,
faz bem V, Ex• cm retornar à tribuna com um assunto asrrcola mais cspecifi·
camcntc cm relação aos sctores financiamentos para custeio c para investi·
mcntos. Temos um endividamento externo crescente. A balança comercial
continua pura o Brasil cm vermelho. ~ dificil para o Brasil aumentar as suas
exportações com manufaturados, para ultrapassar os IS milhões de dólures
previstos para este ano, 1: muito ditlcil, por várias razões, ditlcil também a
ampliação de exportação de produtos primArias, particularmente agrícolas,
Para nós cube reduzir as importações. O Governo fala, fala cm reduzir a im·
portaçào de petróleo, Mais fácil, mais rápido, mais rentável seria reduzir, eliminar as importações de cercais, de alimcntnçào, como foi falado por V, Ex•
c pelo Scnudor da ARENA, Luiz Cavalcante, o qual falou numa importaçilo, este uno, de um bilhilo de dólares. Tenho informações de fonte do Governo que irão muito além as importações de alimentação. Para reduzirmos,
o que é necessário? E investir na agricultura, de imediato, não apenas o li·
nanciumcnto para o custeio, dar mais recursos, mas também, simultunca·
mente, pura os investimentos, para podermos mecanizar nossa lavoura, por·
que utruvés du mccanizuçiio é que vamos aumentar a produção, com produtividade, parn alcançar melhores preços ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - GO) - Sem dúvida ulgumu.
O Sr. E•clúsiÕ Vlclru (MDB- SC)- ... puru fornecer ulimcntuçào u
preços menores à populaçl\o brusilciru, pura conseguirmos excedentes exportáveis, rmra tentnrmos ulcunçnr o superltvit da bnlunçn comercial. O
Senudor José Lins fula que, nos últimos unos, houve 11 substituição do feijUo,
do milho, do arrol, pelo soju: é verdade. Mas, por quê? Porque o soja sempre
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foi tratado com um carinho maior, mais especial, porque o soja tem preços
mclhorc:s, reconhecemos, mas caberia ao Governo, se existisse uma politica
:L!lrícola, como V, Ex• citou, estaria havendo uma produção agrfcola harmonizada, estarinmos produzindo soja sem nos descuidarmos da produção do
milho, do arrol, do feijão, sem nos descuidarmos da criaçàü bovina, da avicultu·
ra, suinocultura, dos outros setorcs. O Governo poderia inclusive condicionar
aos plantadores de soja de: plantar um percentual também de feijão, de
milho, de arroz, de outras culturas. Agora, o IBDF está concedendo os incentivos fiscais para rellorcstamcnto, mas estú exigindo que esses bencfi·
ciários dos incentivos fiscais também cultivem em dctcrmin<lda área com cereais, A politica, certo, é fácil! Só é diiicil, é impossível, para o Governo da
ARENA!
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Eminente Senador Evc.
Iás io Vieira, efctivamente, o nobre Senador José Lins tem parcela de razão
quando afirma que houve a substituição da produção de certas culturas pelo
soja, Ê verdade! Mas, hoje, a cxpansi\o da cultura do soja encontra-se num
ritmo muito lento, exatamentc porque no instante cm que se apresentava
com a promessa de ser uma cultura de boa rentabilidade, vem o confisco
cambial sobre o produtor do soja, Hoje o Paraguai, a Argentina já rivalizam
com o Brasil na produção do soja,
Por que o Brasil continua hoje importando carne? Já disse isto aqui
várias vezes: o Governo teimava em importar carne cm detrimento do produtor nacional, numa hora em que o Pais não precisava de importar carne,
Vc:io o desestimulo; veio a matança de matrizes. E só cm um ano abateu-se,
neste País, cerca de 8 milhões de matrizes prcnhas. Há dois anos, o preço do
bezerro era tão desestimulador que criadores de Mato Grosso- e cu tive a
oportunidade de denunciar isto no Senado- mandavam sacrificar os bezerros assim que nasciam, enquanto que encaminhavam as matrizes para o matadouro. Isto aconteceu aos milhões neste País e o resultado foi que o rebanho nacion<~llicou nas condições cm que se encontra e dcmor<~rá bastante a
se refazer, porque um rebanho bovino não se refaz cm um ou dois anos.
O Sr. JOié Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Ele exige um período
muito longo de maturação, ao passo que suprimir a necessidade de importar
feijão, arroz, cebola. alho, leite, queijo, pelo amqr de Deus, eminente Sena·
dor José Lins, isto qualquer Governo previdente ...
O Sr. Lulz Caulcanle (ARENA- AL)- Gastaram-se 35 milhões de
dólares na importação de alho, cm 1978.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Veja só: 35 milhões de
dólares para a importação de alho.
O Sr. Jooé Llaa (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um apurtel.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Isto, nobre Senador,
qualquer Governo, com o mfnimo de previdência, ~ capaz de operar esse
"milagre" cm menos de seis meses,
O Sr. JOié Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÀZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ouço, com prazer,
V. Ex•, para, cm seguida, concluir o o meu pronunciamento, pois a Presidência da Casa já está avisando sobre o meu tempo, que estâ terminando.
O Sr. JOié Llns (ARENA- CE)- Desejo me rcrcrir ao comentãrio do
nobre Senador Mauro Bcncvidcs, para trazer ao conhecimento de todos que
realmente niio houve nenhuma nota oficial publicada sob a responsabilidade
do Presidente do Banco Central, sobr<: quaisquer divi:ts!ncia. entn: aquda
autoridade c o Ministro Delnm Nctto, Isso posso garantir, porque mantive
conta tos pessoais hoje sobre esse assunto. Por outro lado, Senador Lázaro
Burboza, pan:a:-me claro que o problema da regularizaçào do mercado dos di·
versos produtos agrfcolas nacionais ni\o pode ser resolvido a curtlssimo prazo,
cm seis meses, como V, Ex• deseja. Acredito, mesmo que a questão se reveste de
gravidade porque tem que ver com a reorgunizaçllo de toda a infra-estrutura de
utilização dos produtos agrícolas, desde a produçüo, a estocagem - problema fundamental em cuja solução estamos, ainda, engati·
nhundo, A organização do mercado ugrfcola n n(vcl do espaço brasileiro c
até do merendo intc:rnucional é um problema de investimento lixo extremamente elevado, Ele requer, cada vez muis, a atcnçüo das autoridades, devemos reconhecer bto. Ni\o há nenhum motivo para que fujamos dessa realidade. Todavia, V, Ex• h(L de convir que algumas das causas que fizeram com
que u agricultura sorrc:1se terrivelmente nos CLitimos nnos sho causas climliticas. E, finalmente, V. E"' também nilo desconhece que mcdidns ro-
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rum udot11das pelo Governo, pura sanar todas estas diliculdades. Programu~
novos foram lançados para a constituição de novos rebanhos, para u reerga·
nização na produção agrfcola, para a correcào das distorções oriundas da
substituição de cultura c outras mais. V. Ex.' conhece, aliás, essas medidas.
O SR. LÂZARO BARBOZA (MDB- 00)- Evidentemente, nobre

Senador José Lins, os futores climáticos influem, sem dúvida alguma, têm in·
fluenciado, e continuarão influenciando até os fins dos tempos, na agricultu·
ra em qualquer lugar do mundo. Mas eu pergunto a V. Ex.' que fato r c\ imil·
tico teria influído a ponto de obrigar os produtores de cebola do Nordeste a
inundarem o Nordeste inteiro com o cheiro forte da cebola nordestina quei·
m;1du c fazer com que o Governo, 90 dias depois, tivesse que importar cebo·
la?
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um uparte1
O Sr. José Llns (ARENA - CE) -

Permite V, Ex• um apurte1

O SR. LÂZARO BARBOZA (M DB- 00)- Quui seria o renômcno

climático que teria obrigado os produtores de alho de Cangussu, no Rio
Grande do Sul, e de outros municfpios daquela úrea e de outros Estados do
País a ab:indonarem as culturas c o Governo cm seguida possibilitar u im·
portacão de alho de péssima qualidade, dando vantagem a intermediários'!
Quero lembrar a V. Ex• que um deles, pura e simplesmente por ter dado três
telefonemas internacionais futurou 2 dólares de comissão em cadu uma das
cem mil caixas de bugalhos do Egito importadas. Que fatores climflticos te·
riam innuenciado na liquidação do rebanho bovino nacional, fazendo com
q uc o Governo importasse carne numa hora em que o País tinha carne em
ahundãncia e .fazendo com que houvesse então o desestimulo pura a agrope·
cuária, obrigando o criador a matar as vacas de cria, porque era muito mais
compensador fazC-las marchar para o matadouro do que mantê-las nas pas·
tagens, a criar bezerros?
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V, Ex• um apnrte1 (Assen-

timento do orador.) Realmente matou-se gado em época de crise climática.
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- 00)- N~o. eminente Senador

José Lins, esse fator continua ocorrendo hoje. E se V. Ex' quiser certificar·
se, vá a qualquer frigorílico deste País, c V. Ex' verá que qualquer frigorífico
deste Pais estará abatendo, por dia, no mínimo 100 reses, com bezerros, com
fetos de 6, 7 meses de idade.
Ouco o nobre Senador Dirceu Cardoso, e em seguida, Sr. Presidente,
atenderei ao pregão de V. Ex'
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Nobre Senador Lázaro Barboza,

V. Ex.• está cifrando um problema gmvc que o Brasil está enfrentando.
Como sempre V. Ex• traz esses problemas da agropecuária brasileira a dc·
b:111:s aqui no Senado, sempre com maestria. E sempre os conduzindo com
segurança e lirmeza. Lembre-se V. Ex• que, quando aqui esteve o Sr. Minis~
tro do Plunejamento, eu acusei o Governo, através do Sr. Ministro da Agricu\turu, que fora Ministro da F:~zenda, de fazer tais piruetas no Ministério
da Fazenda que no Brasil chc:gamos a este grande paradoxo: u vaca morta
valia mais que a vacu viva. ChegamLls a este paradoxo.
O SR. LÁZARO DARBOZA (M DB - 00) -

1:. vcrdude.

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Denunciei a S. Ex• E ugora o

Governo convocou esse ex-Ministro da Fazenda e atual Ministro du Agricultura para resolver ou desfazer as piruetas ou cambalhotas que deu, e nüo sei
se S. Ex• vai desfazer as cambalhotas. Mas u situação é como V, Ex.• está di·
zendo, é com cores negras, como disse ontem e está diz.:ndo hoje. A pecuúriu
não ucredita mais na nossa vacina contra aftosa, as vacinas não têm o poder
cun1tivo que se lhes devia garuntir e. assim, o problema está sendo situado
com muestriu, mais uma vez, por V. Ex•
O SR. LÂZARO DARBOZA (M DB- 00)- Agradeço uo nobre Se·

nudor Dirceu Cardoso o seu apnrte, que valoriza mais este descolorido dis·
curso que, cm verdade, nilo deveria sequer ser um discurso.
Eu pretendia inicialmente ncur apenus na reiteracilo do apelo bs autori·
dades do Ministério da Agricultura c do Banco do Brasil para que resolvam
de vez c.~sus dúvidus que vêm prejudicando tanto o andamento dos pedidos
de nnunciamentos paru os ugricultores deste Pais.
Agrudeco. Sr. Presidente, u tolerância da Casa c vou encerrar, prome·
tendo, cm outru oportunidade, muito breve, voltur il tribuna, af então com
dados mais concretos puru continuar com esse debute acerca da agriculturu c
da pccu:1riu nacional, que lnnto intcressu aos Srs. Scnudorcs c ao Pufs. Muito
obrig~1do. (Muito bem!)

A~.:o~tu

de 1979

COM/',IRECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes- Alexandre Cos tu- Helvfdio Nunes -Almir Pinto- Jessé Frei·
rc- Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos Freire- Gilvan Rocha
-João C;~lmon- Amaral Peixoto- Tancrcdo Neves- Amaral FurlunFranco Montara- Vicente Vuolo- Pedro Pedros!iiun- Affonso Camargo - Lcnoir Vnrgas - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE

(Oast~o

MUller)- Está finda u Hora do Expe·

dicnte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento nl1 235, de 1979,
do Senador João Calmon, solicitando a transcricfto, nos Anais do
Senado Federal, da conferência pronunciada pelo Senador Luiz
Vianu, no Simpósio sobre o Nordeste, em 28 de junho de 1979.
Em votaciio o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrnunccer sent:1dos.
(Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

E a st•gulmt• a matéria c11ja

transcri~ào

é solicitada:

"1:. para mim graw coincidência ser o último a falar neste Simpósio
sobre o Nordeste, cm boa hora organizado pelo Deputado Manuel Novaes,
que o inaugurou com oportunas observações c sugestões relativas uo enfraquecimento da SUDENE e o seu indispensável socrguimento. Nu realidade,
ocorre que ao longo de algumas décadas de atividade parlamentar, embora
nem sempre trilhássemos caminho idêntico, num ponto acredito que jamais
dissentimos ou nos separássemos: o permanente empenho em buscarmos li·
hcrtar o Nordeste da miséria que infelicita a sua gente. E, ainda hoje, aqui estamos reunidos pelo mesmo objetivo comum.
O que tem sofrido e ainda sofre o Nardeste é indispensável que cu o diga, pois muitos outros o têm feito prolicientementc. Contudo, apenas para
acentuar quanto antiga a luta que travamos, cu lembraria estas palavras de
Gilberto Amado, o grande Gilberto Amado, ao se empossar na Academia
Rru~ilcira de Letras: "Os homens de minha geração- dizia ele- cresceram
~om a palavra Nordeste nos ouvidos e nos lábios. Desde Pernambuco, cm
l'.lOH, ratávamos do Ceará, das secas e das suas obras, cm termos de ansiedade e imedi:u;ão. Cumpriu-nos resolver o problema do Nordeste, objcto de
palpites dos governos, Epitácio inaugurando, outros esquecendo, problema
eterno que agorn ultrapassando as nossus fronteiras ecoa pelo mundo ... "
Quant<IS décadas passuram upós aquele; distante 19081 Contudo, entre
altos c baixos, o problemn ui está, desanando u açào c u imaginação das se·
mr;õcs. NZio direi que permaneça :1 mesma pobreza, o mesmo sofrimento, ou
n mesmo abandono. Longe disso, foi árduo, dedicado c frutuoso o trabalho
de algumas administrucões, principalmente u partir da Rcvolucào. Mas,
quunto ainda estamos distantes da simples perspectiva de reduzirmos o fosso
imenso que nos separa das regiões mais prósperas do Pais. O II PND anunciara aquela redução como uma das suas metas prioritárias. Fizera-o,
;1crc:dito-o sinceramente:, c ingente foi o esforce d!l Governo cm favor do
Nordeste. Nada, porém, impediu que estejamos, hoje, ainda mais distanciados da Regina Centro-Sul do que estávamos há cinco anos.
Desenvolvimento do Nordeste. Antecedentes

1:. indiscutível que o crescimento cconômico do Pais proporcionou grun·
de avance no campo social, no que diz respeito à melhoria de oportunidades
de educação, assistência médica, previdência social, serviços gerais de saúde,
saneamento c moradiu.
Mas é preciso que os dividendos do progresso alcancem, em bencfrcios,
todos os níveis: du sociedade como um todo, ao cidadão cm sua privacidade.
do Pais cm toda suu dimensão maior, aos diversos Estudos, Municfpios c lo·
cu Iidades.
Em termos de disparidades regionais, continua u crescer o hiato entre as
rc:giõcs muis desenvolvidas c us tradicionalmente menos dcscnvo\vidus,
cu mo no cuso do sofrido Nordeste, conseqUência de causas di versus, entre as
quais podemos ressultur us seguintes: oportunidades históricas de descnvol·
vimcnto que favorcccr~tm outras regiões do Pais, como o dec\fnio da econo·
miu ;.u;ucureim c o surgimento do ciclo do café; os fatores ocasionais que in·
lluíram na prcfcrênciu pelos grundcs investimentos; o induutrialismo do pÓs·
guerra e u migração cspccia\i;t.all;l de povos de cultura técnica muis uvunca·
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~----------------------------du: vulncr<lhilidade da po1ític:~ governamental h força polarizadora dos ccn·
tros mais descnvolvidm yue, por muitos :tnos, durante u República, favore·
cer:~m o ugr:~vamcnto dus disp:1ridadcs regionais.
Decisões muitas veLes salutares, sob o ponto de vista nacional, foram
prejudiciais ü economia regional.
Conjuntura S(icio-Econ(,mlcu do Nordeste, Atunciio da SUO ENE c de outras
Iniciativas Gml'rnumcntnl!i
Acredito que a primeira providência a ser tomada pelo Pais para reduzir
o fosso que separa o Nordeste: das regiõcs mais desenvolvidas, principalmente do Centro-Sul, é conceber algo de extraordinário cm relação ao problema
educacional da região, Como imaginarmos construir uma sociedade próspe·
ra, fcli1., estável, alicerçada nu ignorância?
Uust:1 dizcr·sc que um terço da população tem menos de dez ;mos Uc
idôide, c 57% dclu tem menos de 20 anos, numa população de mab trinta mi·
lhõcs de pessoas, das quais 45% analfabetas.
Dos jovens entre os 5 c os 14 anos, grande parte não tem condições de
freqUentar escolas, somando-se cada ano ao contingente de analfabetos de
15 anos c mais, c tornando cada vez mais difícil a erradicação do analfabetis·
mo pelos programas de alfabetização de adultos. Considere-se também que
dos analfabetos com muis de 16 anos existentes no Brasil, quase metade está
no Nordeste.
Dos jovens entre 10 e 14 anos que vivem no campo, 40% si\o, também,
analfabetos.
Haverá melhor explicação sobre a baixa produtividade da nossa ngriculturá'? Será preciso aprofundnr pesquisas pura concluirmos porque não são
aplicadus no Nordeste modernas técnicas õlgrícolns, se a quase totalidade dos
que trabnlham nas áreas rurais da região é analfabeta ou teve apenas instrução clcmentnr?
Quais ns possibilidades de sucesso dos iliteratos numa sociedade cada
vez mais complexa e competitiva?
Não sei se sou sulicientcmente claro para que o Brasil tome conhecimento da calamitosa situação educacional do Nordeste.
Enquanto não invertermos as atuais perspectivas da educação dos nordestinos, estou bem certo de que todo esforço será vão. Nenhum desenvolvimento será estável se não se apoiar num cnciente sistema educacional. E a
nossa desgraça está cm não termos recursos, não termos dinheiro para mudar a lisionomia atua\ da educacão no Nordeste. E são esses recursos que cu
reclamo do Governo da União. Somente mediante amplo e cuidadoso plano
educacional, a realizar-se com a participação linanceira da União, poderemos reduzir a distãnciu que nos separa das outras regiões do Pafs. Sem isso,
estaremos apanhando água cm cesto.
Para não assustar os que se mostrem temerosos quanto ao vulto dos recursos, cu apenas diria que será bastante fazer reverter para a educação do
Nordeste quanto nos foi reiterada e sistematicamente subtrafda através du
mutilaçào dos incentivos liscuis, infelizmente desvirtuados e reduzidos face
às suas origens c objctivos.
Em recente conferência, mostrou o Deputado Manoel Novucs que somente em 1979 sofreremos uma diminuição de cerca de 50 bilhões de cruzeiros, cm relação ao que nos tocaria, não fossem as sucessivas alterações da
própria legislução fcderal. Dir-sc-ia que mal nos dão um bocado um pouco
menos avaro, logo se arrependem para que novamente devamos estar de
mão estcndidas, implorando que não nos dcixem morrer de fome.
Ncssa calamid:1de silcnciosa, us próprias vitimas não têm consciêncin
exata do que lhes :1contccc. Mas cu perguntaria: poderemos nós, quc representamos o Nordeste, continuar silenciosos e conformados diante dessa si·
tuaçi\o'! Porque é ncccssúrio que o diga, a conseqUência deste quadro é a miséria cm que está mcrgullt<Jda grande parte da população nordestina.
Na ausência de dados m:1is recentes, os divulgados pelo IBGE em 1973
revela rum que mais de dois milhões de peS!iOas du região trabalharam nesse
:mo upenas pela alimentação e o i.lbrigo, o que é quase a conciliaçUo entre a
uparentc liberdude c a scrvidUo cconõmica; cerca de oito milhões moravo1m
cm burmcos, desprovidos das muis elementares condições de higiene c llc
conforto, .c dczcsseis milhões não eram servidos por instalações sanitlirius.
Em 1970, menos de 15% dos domicilias nordestinos tinhum rede gcrul
de água c menos de 10% iluminuçiio elétricu.
Subcmos que melhorou, mus ninda persistem grandes necessidudes búsicas, que renetcm o nível de snúdc e de educaçiio do povo.
Nilo será tudo isso a prova nugruntc, inequfvoc:1, terrível de serem irmi1s
gêmcus u ignoritnciu c a misérin'!
1Ji1.in cu ao Senado, cm 1975: "l,arn grnndcs mnlcs si1o necessf1rios grun·
dcs remédios. 1.:, port;~nto, impreterfvcl que o Urusil pure um pouco puru
pensar no Nordeste, especialmente sobre a sua cducaçi10. C um problema

imcn~o c p11ra o qual. também, ser:'1 urgente uma solu~;tto imema, umu ~o
luçiúl que ~;dvc, pelo rncno,, o gmndc contingente de milhl1c.~ Jc criança,,
entre 5 c 14 anm, nriO :tlfabctit.ud;i\,
Crianças t':1mintas, corroídas pela vcrminosc c cujas mUos frúgeb estou
a ver levantadas, nito a pedir uma esmola, mas u cl:~m;trcm por que se cum·
pr;.1 ayuclc preceito constitucional da obrigatoricdudc do ensino de 111 grau,
que ;t pohrcza dos Est:u.Jos nUo tem condiç-;:,es de tornar rcalidade".
B:1~ti.l dizer que vúrios municípios nordestinos pagavam aos .~cus abnc·
gado.; profcs~orcs pouco mais de Cr$ 200,00 mensais cm J97H, sendo 7W,~.
das escolas do Nordcste municipais,
A cvasf10 escolar, a repetência e o analfabetismo, entre outros sintomas
de h.:lixa produtividade do sistem:~ educacional, são de origem sócio·
económica. E. ainda, o nfvcl de intcligéncin dos estudantes está seriamente
comprometido com a dicta alimentar da população,
Muitas veles, a falta de condições de freqUentar a escolu, pela necessidade de trabalhur mais cedo, constitui razões de sobrevivência.
"Sei que nf10 ê grato o que estou a dizer, melhor diria a denunciar, Mas,
~cja qual for o preço a ser pago, não pretendo deixar de fazer o que: acredito
ser o meu dever com os sofridos irmãos ~_p_N0rdcstc."
As conseqüências llo ciclo vicioso desta conjuntura é que não conseguirc:mos atingir as metas do 11 PN D, pois, a dados de 1977, o nosso crescimento industrial vem sendo dc 9% a.a., quando a previsão era de 15% a.a., c o
crescimento :1gropccuário de 3%, quando a previsão era de 6% a.a.
Entre os diversos problemas relacionado!! com as disparidades ou desequilíbrios regionais, além da carência educacional, a dinâmica da conccn·
truçào da renda c do poder cconômico vem preocupando o Governo.
D:~dos do IBGE revelaram que o Sudeste e o Sul, cm 1970, reunium 61%
da populução br01silcira, mas eram responsáveis por 92% do valor da pro·
duçào industri:ll c cerca de 85% da receita do sctor terciário. t evidente que,
:1pcsar do esforço govcfnament:tl, isto vem se agravando c tornando o
problcm01 cadu vez mais complexo.
As áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o eixo que:
lig01 essas metrópoles, rcprcscntavum, cm 1970, 87% dos domicilias brasileiros com automóveis, 85% dos domicílios brasileiros com rede de água c HI%
com iluminação clétrica.
Ainda cm 1970, apenas cinco Estados reuniam mais de: 75% do pc'isoal
ocupado na indústria de transformação. sendo que somente São Paulo rcprc·
sentava, sozinho, mais de 48%.
E bem verdade que o conjunto de fatores sociais, económicos, políticos
c culturais favorecem o agravamcnto das desigualdades inerentcs ao próprio
sistema económico.
E lógico que as árcas mais dcsenvolvidas não são, por si, culpadas des·
ses desequilíbrios, somente corrigiveis através de uma politica económica
volt;lda pura os reais c justos interesses do Nordeste.
.
Como sabemos, a industrialização do Nordeste foi acelerada a partir de
incentivos fiscais concedidos ao empresariado da região Centro-Sul.
Em verd:~de, a partir de 1965, um sopro de esperança alentou o coração
dos nordestinos que, :1pós decênios de sofrimento c de pobreza, imaginaram
ver despontar no horizonte a estrela da redenção: se não deles, pelo menos de
seus lilhos ou de seus netos.
Os incentivos fiscais canalizados par:1 o Nordeste reanimaram a ccono·
mia regional c, pelo seu efeito multiplicador, 500,000 novos empregos foram
criados com a implant:1çr1o de várias empresas. Ressurgiram atividadcs cconõmic:IS então decadentes c reaparclharam-sc, com modernas técnicus c
cquir~:tmcntos, áreas tradicionalmente estagnadas.
Falava-se uté que o Nordeste iriu enriquecer. As perspectivas emm as
melhores.
'
Jú nem todos precisavam emigrar cm busca du fonuna, de uma fortuna
enganadom que, entretanto, utraiu milhões de infelizes nordestinos.
Foi um trabalho sério c benemêrito o realizado pela SUDENE c dos
seus técnicos, os seus sacrincados técnicos, aos quais desejo uqui render um
tributo de reconhecimento, espcciulmentc como ex-Governador da Bahia.
Contudo, hoje, cm termos de distribuiçiio ou repartição nacional dos incentivos lisc:lis, o IBDF, o llJN e o PROTERRA, cada um deles isoladamcn·
te, é muis prioritário que 11 SU DEN E, quc vem sendo progressivamente esvaziuda cm su:1 participuçào nesses recursos: de 100% em 1962 pura 20% atual·
mente.
Um grumle paradoxo cxistente no processo de industriulizaçl1o Uo Norlbtc é que o plann origin:JI era industrialilur unu1 rcgiilo de ml1o-dc-olm1
abundante c barata, com recursos dos incentivo~ !iscais dados tiO empresariado lhl Ccntrn-Sul. Acontece que uma gr:mUc parte das indústri:1s norde\tlrws é muito mndcrna c cum gr:uu..le t.lt:nsidadc
•
de capit;d c autonwçilll, u
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que redut. :1 necessidade qu:1ntitativa de mito-de-obra. Uma dus causus deste
prnhlcma é que o ensino pronssionalil<lntc t: a cducaçi1o cm geral ni10 vCm
:tcomranhandll ou impulsionando nas devidas proporções o crescimento dos
diversos sctorcs da economiu regional.
Bast:1 citar que, cm \962, o Nordeste, já com grandes carências educacionais, c rerresentando um terço da ropulaçito brasileira, matriculava, respectivamente, 22% do IY grau, 17% do 2~' grau e 17% do ensino superior no
País.
Agora, vejo os dados de 1976 c vcrilico que passamm. a rcprc~cntm um
pouco nmis. ttren:ts 27% do IY grau, lil% do 2~'grau c 12% do ensino superior
do Br:tsil.
Somos gr:ttos :10 que se fez mas, cm termos do encurt:tmcnto das distitn·
dus que nos scpuram do Centro·Sul do Pais, de que nos adiantou o crescimento ahsoluto de 164% nas matriculas do I"' grau, 627% no 2'~ grau e 696%
no ensino superior, neste período de 1962 a 1976?
P:.tssamo!i apenas de 47 estabelecimentos de ensino superior cm 1969
para 91) em 1977, Mus, vejam o descompasso: cm 1974 a região Sudeste já tinha 581 estabelecimentos, isto ê, 70% de todas us escolas superiores do País.
Os incentivos, tal como foram criados, prenunciaram que o Nordeste
cresceria a taxas mais altas do que as do Pais, único meio de ser diminuído o
csp:u;o que nos separa das regiões mais ricas, c até das menos pobres, A situ;u;ào atual, porém. implantou a reversão de tudo aquilo com que tão justamente sonháramos ram que o Brasil seja um só, c não dois distanciados por
tão diversas condições de vida.
De fato, pensáramos estar b.1nindo da História Económica do Nordeste
aquele terrível processo que nos mergulhou na pobreza e na ignorãncia. Ele,
entretanto, ai está a renascer.
Na realidade, não apenas deixamos de crescer a taxas maiores do que as
do Brasil, como no período de 65 a 70, mas começamos um processo de reversão, passando a taxas menores do que as do País, a partir de 1971, o que
significa que vem sendo um tanto utópica aquela perspectiva do II PND, no
sentido de ser reduzido o hiato que nos separa de outras regiões.
Desejo, ain-da uma vez, invocar o II PND para lembrar que, entre as
condições previstas parn que o Nordeste crescesse a taxa superior a IO% ao
ano, estava a de que esse crescimento fosse, na indústria, da ordem de JS%
a.a. e, na agricultura, entre 6 e 7% a.a., e o crescimento geral da ordem de
10% a.a. Os dados que tenho mostram que até 1977 o crescimento do Nordeste foi, respectivamente, de: 9% a.a. na indústria, 2,6% a.a. na agropecuária c 6,9% a.a. no crescimento geral.
Apesar do grande esforço realizado pelo Governo, o espaço existente
entre o Nordeste e o Centro-Sul continua a se alargar cada vez mais, pois
ainda :trrcscntamos contrastes como os que mostram estes dados colhidos
do Anuário Estatístico do IBGE de 1977:

Da Receita Total Arrecadada no Pais
pelo INPS ................. ..
Da Receita Total Arrecadada no Pais
pela Uniào .................. .
Da Arrccaduçào Total do Imposto de
Renda no Pais , , , .... , .. , .....

Nordeste

Centro-Sul

8%

55%

6%

64%

5,75%

71%

Ora, todos sabemos que a urrccudaçilo do INPS, Receita da Uniilo c ar·
rccadaçào do Imposto de Renda sào indicadores, também, do nível de cm·
prego e fai•a de rendu da população.
A nossa maior esperança agora é que o III PND corrija as distorções
nqui apresentadas c dê uma ênfase superior à instrução do povo para que
melhor participe do esforço de progresso.
Compurundo a escassez de recursos no Nordeste e sua dependência du
agricuhura com u distribuição nacional do sistema de crédito rural, podemos
verificur que, cm 1977, HO% dos subsidias concedidos o foram pura o Centro·
Sul do Pais.
Como silenciur, sabendo que 42% da população rural do Bra.'iil vive no
Nordeste c produz 25% da produção ngricolu do Pais, c recebendo por isto
pouco mnis de lO% dos recursos globni.'i do crédito rurnl?
Subcmos que a economin nordcstintl continuu dcrcndendo de umnagricuhura twdicionul de baixa produtividude uo subor das umcnçus do clima.
Como rornrer esses obst!tculos, subcndo que o sistcmu financeiro, cm
scus diversos setores, vem se tornando cnda ve'l mnis exigente, complexo c
espccialiwdo na aprovação de projctos de concessão de financiamentos?

Sem levar cm consideração o problema da propricdude da terra, não podcmm, também, admitir como um:1 das dificuldades da agricultura nordestina o huixo nível educacional du populnçào'?
Nu Educaçiio,

11

Grande Esperança

1: por dcnwis nccessltriu uma ênfase extraordinária na politica de for
maçtw de recursos humanos cm todos os níveis, desde a mão-de-obra semiqualincadu ii csrccializuçào.
A rnodcrnizaçilo do sctor agropccuúrio só será possível através de amplo rro~r:tma de treinamento de mão-de-obra c mesmo de educação formal,
especialmente volt:.lda pam o campo, rois o que utualmentc existe uinda é
muito incipiente para .:ts grandes carências.
Algumas iniciativas de educação de massa, de conteúdo redagógico clahortldo nos grandes centros, por isso com motivução urbana, têm, até, acelerado o êxodo rural com as conscqU~ncias que todos sabemos.
Vejamos um d<tdo interessante que mostra que nem todas as medidas de
cxtraordinúrio valor, a nível nacional, beneficiam o Nordeste.
O Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra, criado em 1975, e
que dá às empresas um incentivo de até \0% do lucro tributável pura o treinamento prolissional de seus empregados, aprovou, no período de
J976fi97M, cerca de CrS 10 bilhões em projetas pura o treinamento de mais
de 3,5 milhões de pessoas. Deste total, enquanto o Centro-Sul recebeu 63%
dos recursos para o treinamento de 69% do total de trabalhadores, o Nordeste foi contemplado, apenas, com 5% dos recursos e 3,25% dos treinandos.
Everdade que o mundo não conhece sociedade sem carências educacionais, mas também não conhece País que tenha progredido cm convivência
com a ignorância. Os países mais pobres do mundo são, também, os que
concentram as mais baixas taxas de escolaridade.
Se o Brasil pódc crescer tanto nesses últimos anos, foi, também, c principalmente, porque deu um passo extraordinário cm termos de educação,
Contudo, o Nordeste nem tanto.
Vejamos os dados de 1975, que mostram quanto dispende em rl'l'ltricula
o Nordeste, com 30% da população nacional, c o Sudeste, com 40c.10, com relação ao dispêndio e matricula total do Pais:

Despesa realizada , , , , , . , , . , , , , , .. .
Matricula no \Iii Grau , .. , . , ...... ..
Matricula no 2"' Grau .. , , ... , , .. , , .
Matrícula no Ensino Superior .. , .. , ,

Nordeste

Sudesle

9,64%
26,03%
18,90%
13,43%

64,15%
44,88%
56,82%
62,59%

Enquanto o Nordeste dispcnde CrS 52,00 por habitante, o Sudeste dispendc Cri 248,00, c ainda nos supera cm quatro vezes a rclaçno despesa por
aluno.
Os índices educacionais do Sudeste sUo mais elevados porque ê uma região mais desenvolvida, Ou o Sudeste vem se dc.'icnvolvcndo mais rapidamente porque a educação de seu povo é mais avançada e vem impulsionando
o progresso?
Ê inegável que o Governo do Presidente Geiscl dedicou atençl'lo à educação no Nordeste, não somente criando recursos adicionais para o setor,
bem como procurando compensar com as quotas federais as carências orçamentárias dos Estudos nordestinos.
No que se refere ao Salário-Educação que teve sua arrecadação nncionul aumentada de CrS 7M9 milhões em 1973 pura CrS 7,7 bilhiles cm 1978, o
Governo procurou minorur os desequilrbrios regionais ,na distribuição da
quota federal destes recursos no valor de CrS 2,5 bilhões em que cuuhc uo
Nordeste a maior parcela regionnl.
Entretanto, cm 1978, o Centro-Sul arrecadou sozinho 7 vezes mais do
que os dez Estados do Nordeste juntos. Basta dizer que, enquanto o Nordc!-1·
te dispcndc menos de 10% du despcsu nncionul com educação, o Sudeste dispende mais de 64%,
Nu distribuição de bolsas do Crédito Educativo, que no pcr[odo de
1976 tt 1978 uplicou cerca de CrS 7,0 bilhões, que beneficiuram 3H8 mil univcrsittlrios, 155 mil nordestinos rccebcrum CrS 2,7 bilhões.
Si\ o iniciativas que devem ser louvudus, mus sem uma polrtica global de
desenvolvimento de recursos humanos pela educação, voltnda cspccilicamcntc paru corrigir as muiorcs distorçl:n;s que, cudu VC'/. mais, nos ufHstum
das regiões descnvolvidus, continumemos, teimosamente, l\1.1rc:.uu.lu passo.
Pesquisa divulg:u.lu pclu Fumluçiio Getúlio Vurgas, cm· I!J75, ufirmnva
que, entre todos os investimentos sociais, o que uprcscntava muis clevuda
liL\a de retorno era o reulitmlll no ~ctor cdw.::~çiw, priru:iralm~·ntL' pclll~
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efeitos multiplicadores c us reprccussõcs positiv<~s que revelavam cm todas
as tln:us du atividadc económica do Pais.
A cducaç~o é, por conseguintt:, o principal sustentáculo e multiplicador
dns csfnn;os concentrados nos diversos setores da economia c da sociedade,
i: indiscutível que <I educação é o instrumento mllis cfetivo e permanente de rcdistrihuiçllo du renda c da riqueza n<~cional. Todos sabemos existir
~..orrcspondência entre os níveis de remuncraçüo c os de escolaridade,
Investir cm educação é investir na inteligência, na capacidade inventiva
do P:1ís c na promoção social de seu povo.
Pela cxpcriénci&t acumulada, não vejo outra forma de corrigir as dispa·
ridadcs entre o Nordeste c outras regiões mllis desenvolvidas do País sem a
formulnção de um progmma extraordinário de apoio il educação no Nordeste, c quando me refiro ii educação incluo, também, a educação sanitária c os
programas preventivos de saúde pública. pois a intcligê:ncia dos moços não
se desenvolve sutisfatoriumcnte entre a cndemia e a má alimentação,
O desemprego no Brasil, e também no Nordeste, ocorre cm muitos casos devido it falta de qualificação da mão-de-obra, cada vez mais a requerer
uma escolaridade mininw, devido it crescente complexidude c espccializ;tçlto
do trah:1lho c do sistema produtivo,
·
í: preciso evitar que os bolsões de pobreza absoluta existentes cm cspuços do Nordeste acabem transformando-se em cinturões de miséria na pc·
ri feria d:ts grandes cidades, num processo alarmcnte de migração e êxodo ru·
ral, cm buscu de melhores oportunidades de emprego, saúde e escola para os
seus filhos.
Assim, somente através de vultosos investimentos em infra·
cstruturn c nos selares produtivos, conforme já amplamente salientado cm
outros pronunciamentos nesta Comissão, e, em especial, no setor educacional, conforme procurei justificar em toda esta exposição, milhões de nordestino~ dcixariw de procurar o eldorado ilusório no Sul do País, c deixarão de
ser apenas cspcct:ldores do progresso cm nossa região c de contribuín:m
par:1 o ugrav:1mcnto dos problemas sociais nas grandes metrópoles do
Centro-Sul.
Nos momentos mais decisivos de nossa História, c no quotidiano da
vida nucional, os nordestinos têm honrado suas tradicionais virtudes de
povo trabalh:1dor, solidário, hospitaleiro, de elevado espirita cívico,
Sempre presente ao primeiro gesto de convocação para os grandes empreendimentos nacionais, ajudando, pois, a construir o Brasil em todas as
suas frentes de progresso, do alto da construção civil ao fundo das minas, de
ltaipu Uocupação du Amazõniu, dus missões mais modestas às muis importantes da vida pública brasileira, portanto, nada mais justo que o País lhe dé
:1 oportunid:tde mais essencial na vida de cada homem que é a de sua ins·
truçào c a de seus filhos,
I! chcgtld:t n hora de o Brasil devolver <:~o Nordeste, com maior justiça
sociul c cconõmica, u grande parcela que lhe cabe pela valiosa contribuição
que sempre tem dndo ao desenvolvimento nacional, inclusive cm termos do
equilíbrio da bulanca de pagamentos com as divisas prove~ientcs das cxporhu;ôcs do cucttu, du carnuúbu, da lagosta, do açúcar c, cm cspcciul, do pc·
trólco.
Só assim o rovo nordestino poderá ter uma vida humanamente mais
dignn, menos dept."ndcntc, m:tis feliz, e o Brasil poderá mostrar ao mundo
que é e<tpaz de construir, num regime democrático, a sociedade próspera c
solidúri:1 que todos aspimmos.
rlncuml•nlns Pl'S()Uisudns:
I - "l:m fo11 11r lhl N!lfllc\tc", rrommci.mlcnlll do Scno1dnr luit VilmH 1-'ilhn, cm \C•
tcmhr•l de I1J7S, m1 Scnadn Fcdcroll:
: - ltcloLtllri•l diL SUDENE- 1977;
.t- "llw\il, l-I ;um~ de HC\illuo.;rm"- IY77
- Hcl;u\lnu d•l Gu\·crnu - li' E,\ ~: CDE:
ol- ltcl<~lúri•l d11 li<~rh:tl du Nmdc~tc - 1'177;
~- 1\uu:,ru' E\l;rll\ticn du IIIGE- IIJ77:
h- IM11timn GcmiLhl r-..hni\ti:riu d<~ Edu.:uç:m c Cultur;L- I'J73/I'J711;
7- l(d;rtimtl de l't\lJUIMrtla Uni\cr~idoLtlc llc ~tuw~ Gcrui~ c CODEI'LAN. d;L Sccrctlln<~ Geral
tlu .\II.L" - l'l?~:
11-l'rumurci.rntcnlu\ tlu~ Minl~lrll\ du Plancjamcntu c du lntcriur- 1'17!!;
•I- Rc~'IHtc' 1.h: Jllrllill\ Mlhrc rmnunciiUllcnt•h uficiui' - IIJ77j I 1JN:
lU- "l'rc\ t'olt:ctoL\ d,, FnriqucL'UllCilhl c ArcrfcL~muucntu tlil SilL'icllmlc", Nih1'n I ln·
l.nL1L1, l(~:li\I,Liir.I~Lima, t\nu ol7, n~ ~~~llra\llia, junhtl de JtJ7•1,"

O SR. I'RESII>ENTE (Gastào MUller)- Item 2:
Votaçi"to, cm turno único, do requerimento nY 243, de 1979, do
Scnudor Dirceu Curdoso, solicittmdo o desurquivumento do Projc·
to de Lei do St.:nndo n' 120, de 1977, de uutoriu do Senudor Otto
Lchmunn, que "estubelt:cc normas reguludorus do trub:tlho uvulso
no meio rurul, e dli outrus providênciiiS",

~\"

Em votuçrm.
Os Srs. Senadores que o uprovam permaneçam como se ucham. (Puus:t.)
Aprovado,
O projeto a que se refere o requerimento, voltará u tramitar normulmen·
te.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - llem 3:
Votaçrta, em turno único, do Requerimento n9 246, de 1979,
do Senador P<.~ulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de
Lei do Senado n9 248, de 1976, do Scnudor Nelson Carneiro, que
"proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro".
Em votação o requerimento,
Tem u palavra o nobre Senador Humberto Lucena,

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Para encaminhar a vo·
taçii.o.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ausente da Casa por alguns dius, surpreende-me o requerimento subs·
crito pelo Líder da minha Bancada, Senador Paulo Brossard, solicitando ur·
géncia para o Projeto de Lei do Scnudo n11 248, de 1976, do Senador Nelson
Carneiro, que "proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro".
Evidentemente, Sr. Presidente, sendo cu um liderado disciplinado, não
poderei insurgir-me contra a iniciativa do comandante da minha Bancada
cm Plenário, mas quero que a Mesa anote cm Ata, a minha abstenção neslu
votação, que será procedida de maneira simbólica. Por uma razão muito
simples: é que o meu Estudo, a Paruíba, será mais afetado pela medida prc·
tendida pelo projeto de lei do nobre Senador Nelson Carneiro, sobre o quul
ainda não me detive devidamente c estou reunindo subsídios para, durante a
sua discussão, ter u oportunidade de apreciá-lo.
Mas, desde logo, desejo lembrar à Casa que há pouco tempo houve uma
decisão da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, órgão vinculado
ao Ministério da Agricultura, fixando, cm relação aos anos de 1979 e 1980,
cotas para a pesca da baleia, no Brasil, e devido à repercussão social decor·
rente de uma proibição imediata, preferiu deixá-la para o ano de 1981.
Então, o Governo brasileiro já procura tomar medidas acauteladoras
em torno do assunto, c não deve haver, Sr. Presidente, a meu ver, uma precipitação nossa 0:1 decisão em torno desta matéria.
Esta é a primeira colocação que faço reservando-me para durante a discussão do projeto voltar ao assunto, lembrando que no meu Estado, a Parai·
ba, particularmente em Cestinha Cabcdclo, dezenas de famílias vivem du
pesca du baleia, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastào MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhara votaçào.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em que pese a argumentação fundamentada do ilustre Senador I-tumberto Lucena defendendo os interesses do seu Estado sobre a pc::ca da baleia,
a Bancada do MDB já se manifestou, na ocasião própria, favorável à ex·
tinçào dessa pesca que vem causando danos irreparáveis a esses mamíferos
que rovoam os nossos mares c que, inclusive, estão em viaS de extinção,
Mesmo acatando a argumentuçào do ilustre Senador Humberto Lucena que
pede, à primeira vista, um prazo para que se extinga essa pesca dentro de
dois ou três anos, para dar tempo às empresas de se transformarem, de modi·
ficarem o seu sistema c passarem a operar cm outro sctor, Sr. Presidente,
quero crer que a nossa Bancada não deva ceder na aprovaçl\o desse requerimento, E estou fal:mdo como neto de pescador de baleia. Mas, nos !turcos
tempos! Neto de português que se aventurava no Atlântico Norte cm pequenos barcos paru pescar baleia a arpào, sem o maquinário moderno dos bar·
cos de pesca da atualid:tde.
Portanto, como neto de um pescador de baleia, que truz n'a retina os
quadros imensos de bravura pessoal desses servidores da humanidade, que
desde os tempos antigos sulcavam os mures nunca dantes navegados, atrás
desses mnmiferos, cu me manifesto favorável pelu extinçào neste País da pesCtl du baleiu, pun1 que nào venhamos u varrer dos mures essa espécie que nos
cnchiu a imaginuçào, quando crianças, de tantos sonhos, de tnntus lendas,
E assim, Sr. Presidente, ainda que respcitundo a opinino do ilustre Sena·
dor Humberto Lucenu, que nós sempre acatamos, espero que a Bancada do
MDB prc:ste u suu solidariedude ao ilustre Lfder Paulo Brossard, prestigiun·
do 11 uprovuçào do seu requerimento de urgência, (Muito bem!)

c"·

O SR, PRESIIlF.NTF. (Gustuo MUller) - Em votuçuo.
Os Srs, Scnudores que o :tprovam queirum conservur·se como se cncon·
tT:Im. (P:IUSU,)
Aprovt~do.
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O Projeto de Lei do Sr.:twdo n<~ 2-lH, Jc 1976, obedecida o disposto do
arl. 3Hll, n\' 11, do Regimento Interno, constará da Ordem do Diu da quarta
scssr1n ordinária subseqUente.
O SR. I'RESillENTE (Gastão MUller) - Item 4:
Discussi'10, cm turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara nll
H5. de 197M (n' 2.931/76. na Casu de origem), que modifica n rc·
ducão do arl. 306 do Código de Processo Civil, tendo
PARECER. sob n• 369, de 1979, da Comissão:
-de Cnnslilulçiio e Jusllçn, favorável ao projeto nos termos
de substitutivo que aprcscntu.

O SR. PRESIDENTE (Gustào MUller)- Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 241, DE 1977
(Tramitando cm conjunto com o PLS n• 17/77)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n.., 24\, de 1977, do Senador José Lindoso, que altera os dispositi·
vos do Código Civil (Lei n• 3,071, de I• de janeiro de 1916) c dá ou·
tras providências, tendo
PARECER. sob n• 255, de 1979, dn Comissão:
-de Constltulcio e Justlca, contrário, com voto vencido, em
separado, do Senador Moacyr Dallu.

Em discussi'1o o projeto c o substitutivo: (Pausa,)
Ni'10 havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada,
Em vottu;i'10 o substitutivo, que têm preferência regimental,
Os Srs. Scnudorcs que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada.

sa.)

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Puusa.)

Aprovt!do.
Aprovado o suhstitutivo fica prejudicado o projeto,
A.matéria irú à Comisst1o de Redução a fim de ser redigido o vencido
po1ra o turno suplementar.
f. o Jt'!{llinte o .wh.ftitutii'O apro\·ado.
EMEI'DA N• 1-CCJ

Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
E o se!{uinte o pro)elo rtjeltado

(Suh•tilutlvo)
PROJETO I>E I.EI IlO SENAilO N• 241, I>E 1977

Mndificu u redução dn art. 306 do Códl~o de Processo Chll.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 306 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de li de
janeiro de 1973, com as alterações posteriores) passa a vigorar com a scguin·
te redução:
"Art. 306. Recebida a exceçào, o processo ficará suspenso
(arl. 265. II I) ali: que seja julgada pelo Juiz ou Tribunal perante o
qual for opost:t,"

Altera os dispositivos do Códlao Civil (Lei 11'1 3.071, de J•
de janeiro de 1916), e dá oulru providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.IY Oincisoldo:lrt.6<~,oart.9~'escus§§1qc~q.cosarts.l54,ca·
155. 156 c 1.298 do Código Civil (Lei n• 3.071. de I' de janeiro de 19 I6).
pass:.1m u vigorar com a seguinte redação:

p111.

"Art. 6•

Art. 2q Esta lei entrará cm vigor na data de sua pub\icaçào.
Art. )Q Rcvogam·sc: as disposições cm contrário.

I - os maiores de dezesseis anos e os menores de dezoito
anos (arts. 154 a 156);

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Item 5:

.. Art. IJ9 Aos dezoito anos completos acaba a menori·
dade, ficando habilitado o individuo para todos os atas da
vida civil.
§I' .......................................... .
I - por concessão do pai ou do mãe, e por sentença do
juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezcsseis anos cumpridos.
§ 211 Para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do f!1Cnor que houver completado dczesseis anos de
idade."
"Art. 154. As obrigações contra[das por menores, entre
dczesseis e dezoito anos, são nnulllveis (arts. 69 e 84), quando
resultem de atas por eles praticados:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1977
(Tramitando cm conjunto com o PLS n• 24 I/77)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.., 17, de
1977, do Senador Franco Montara, estabelecendo que o menor de 21 anos
eleito prefeito, vice-prcfcito ou vereador adquire plena capacidade jurídica,
tendo
PARECER. sob n• 255. de 1979, da Comissão:
-de Constlrultõo e Jmidçu, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo qua :1prcsentu, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr
Dalla.
Em discussào o projeto c o substitutivo, cm primeiro turno. (Pausa.)
Nào havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem prcfcr!ncia regimental.
Os Srs. Scm1dores que o aprovam queiram conservar-se como estno.
(Puusa.)
Aprovado.
Aprovudo o substitutivo lica prejudicado o projeto.
A m:1téria irá 11 Comissão de Redaçào a lim de ser redigido o vencido
pura o 2q turno regimcntul.
E o .n•guinte o .\·ubstlwtlvo aprm•ado
EMENilA N• 1-CCJ
(Subslhullvo)
l>li IIO\'U rcdaçàu ao nrt. 9'1, § I"\ n<~ 11, do Códi~o <;i\'ll
O Congresso Nucional dt:crcta:
Art. I"' O disposto no urt. qq, § J9, n.., li, do Código Civil passará a vi·
gorar com a seguinte rcdaçl1o:
"Pelo cxerclcio de emprego pÍiblico cfetivo ou de mandato de
Prefeito, Vice-Prcfcito ou Vcrendor."
Art. ~"' A prcscntc Lei cntrar!i cm vigor nu datu de sua publicuçào.
Art. 31• Revogam-se as disposições cm contrário,

"Art. 155. O menor entre dczcsscis e dezoito unos, não
pode, para se eximir de uma obrigação, invocar n sua idaJe, se
dolosamcntc u ocultou, inquirido pela outra parte, ou se, no
ato de se obrigar, espontaneamente se declarou maior."
.. Art. 156. O menor, entre dczcsscis c dezoito unos,
equipura-sc uo maior quanto hs obrigações resultantes de atos
illcitos. cm que for culpado."
"Art. 1.298. O muior de dezesscis e menor de dezoito
unos, não emancipado (urt. 911, n\1 I), pode ser mandatário,
mas o mandante não tem ação contru ele senão de conformidade com as regrus gerais aplicúveis hs obrigações contraídas
por menores."
Art, ~.., Esta Lei entrará cm vigor nu dutu de suu public:u;ão, rcvol;!adus
as disposições cm contrário.
O SR. l'IIESIIlENTE (Gastüo MUller)- Item 7:
n~

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo
139, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que ucresccnt:1 dis·

A~:o~to de

1979
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positivo 010 vigente C6digo de Processo Penul (Decreto-lei
n' J.6M9, de 3 de outubro de 1941 ), tendo

PARECER, sob n' 336, de 1979, da Comissuo
- de Conslllulçio e Jusllça, favorúvcl, nos termos de substitu·
tivo quc apresenta,
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno.

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso,

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES, Pura discutir o projeto. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores.
O projcto, de :tutoriu do nobre Senador Nelson Carnciro, acrescenta um
disf'lositivo ao Código de Processo Penal, para estabelecer a dispema de
fiança.
A f'lrctcnsào do ilustre Scnador Nelson Curnciro, ausente: de nosso pie·
núrio por circunstâncias alheias~ sua vontade, é uma das mais justas quc te·
mos tido a oportunidade de apri:ciar.
Sabe V, E.''· Sr. Presidente, e sabem os advogados com assento aqui no
Senado, que há crimes em que se estabelece a prestação dc fiança, para que o
pacicntc g<Jnht: ou conquiste a liberdade.
Ai cstft uma discriminação violenta. Os riscos, os que têm dinheiro, po·
dcm utcndcr ao pregão da Justiça, podem prestar fiança c saem, podem pres·
ta r facilmente a fiançu para sair, podem atcnder à fianç11 para ganhar a libcrdndc. Mus os pobres, Sr. Presidente, o~ pobres, ou como dizia Dostoicwski,
"os humilhados c os ofendidos", os que não têm dinheiro, os que nito têm rc·
cursos, mofam na cadeia, ii espera de que os familiares procurem os seu~
:unigos c, utruv~s de contribuições gcncrosas, possam ajuntur o dinheiro
rara :ttcndcr ~ fiança.
Em nome: desses rohres, dos que nito t,::m recursos, dos pobre~ que cnt.:hcm os hobõcs do M DB, não o dos ricos c poderosos que cn:(amciam dl)
!ado da A RENA: em nome dos nossos pobres, dos que nãn têm recursos,~
que estou pedindo ao ilustre Líder da Bancad>~ da ARENA quc ti~ a sua
~tprovaçlm an projeto do ilustre Scnudor Nelson Carneiro.
Exut:tmt:nlc :1 ultcraçUo que sc quer estabelecer, Sr. Prcsidentc, ê puru
que o pnhrc tenho! u di~pcnsa dcss;t fiança, porque nós, que vivemos no intc·
i'tor, c o nohrc Lidcr da ARENA que governou um estado com sabcdoriu •
..:tlm bom senso e equilíbrio c o outro membro intcgr<.~ntc, Senador José l.ins,
que gtwc:rnou 10 estados de uma vez só, quando era Supcrintcndcntc dot SUDE~E. têm na puuta dos seus trabalhos dc todos os dias cs~cs dram:t~ humu·
nos.
Ent~w. ê c:ssc arclo quc endereço a S. E;(•s. rcspon~:Jvcis pela Bancada
d;t ARENA e à ilustre: Scnudora t:tmbêm que vdo aqui com a bandcira, Sr.
Pn:siJcnte ...
O Sr. Humberto l.uccnu (M DB -

PB) -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois ni10.
O Sr, Humberto Lucena (M DR- PB)-Indo ao encontro do ponto de
·vbt;.l de: V, Ex•. a fuvor do projeto Nelson Carneiro, desejo salicntar, perante
ti Plcnúrio, chumando a atenção das Lidernr.çus que hú uma emenda substi·
tutiva, que vai ser objcto de preferência na votuçiío, rcstringindo o Projeto
Nclson C:.trneiro. 1:: uma cmendu substitutiva da Comissão de Constituiçiio c
Iustiça, quc estabelece no seu 29:

*

"NJo estilo sujeitas ao pagamento de fianç:ts a.~ pc~sous que
comprovem, perante a autoridude competente:, pcrccbcr g;tnhos
iguai.~ ou inferiores a três vezes o maior sal!trio mínimo vigcntc no
P;lis."
O que cquivule :t dizer que u isençiio só atingim, no momento, pe!~soas
que ganham até 6 mil e 900 cruzeiros. A mim me pun:ce mais certo o Projcto
Nelson C:trneiro, pLlr:t c simplesmente, deixando no juiz a afcriçiio Uo grau
de pohrc1:1 d:1s re.~so:ts diante das comprovações que forem ilprt:scntudu~.
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:10s que ganhum três salários mfnimos no Pais. E, como S. Ex•. jft calculou,
Í\SO montu a uma faixa dos que percebem uté 6 mil c 900 cruzeiros por mês.
O Projeto Nelson Carneiro, abrangendo os pobres de todo o género, é
muito m:lisjusto, muito mais legítimo, muito mais hum01nitário. E não limi·
tarmos :1 6 mil e 900 cruzciros de teta para os que podem ser liberados da
fiança c ganhar a liberdade,
t\s.~im, Sr. Presidente:, faço um apelo á Maioria, e estou certo, pei<J postura do ilustre Líder, quc vamos ouvir os seus argumentos, mas esperando
quc \Cjam favorftvci.~ ao projeto, para que, de hoje cm di<Jntc, ou melhor,
qu11ndo for lei o rrojcto Nelson Carneiro, os pobres não mofcm mais nas
en.\ovi;ts, nrto muis pcrmancçam (."Squecidos nas prisões, não mais curtam o
'cu tempo de vida nos crgftstulos, n<Js caddus frias e desumanas do interior
d11 nmso P:1ís, 1!, logo que o juiz arbitre a fiança, possam scr colocados cm li·
herdade~.

Ecm nome: da liberdal!e, 6cm nome do princípio de iguald:tdc, que nós
c'tamos rcdindn lt nova Bancadu da ARENA que di: a sua aprovação ao justo Projeto Nelsun Cnrnciro. (Muito bern! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gostão MUller) - Não havendo mois quem
queim fall.':r uso da pulavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que: o aprovam queiram permanecer como se cncontmm. (Pau~a.)
Arrovado, ficando prejudit.:ado o rrojcto.
1\ m;ttéria v:d a Comiss;'w de Rcdação pura redigir o vcncido para o se)!Undo turnn re!!imental.
E v .H'J:IÚ/1/t' o .tuh.Hilutil•o uprm·ado
E~IENDA

SUBSTITUTI\'A N• 1-CCJ

1\ rt. J9 Acrcsccntt:rn·se ao artigo ~85, do Decreto-lei n~' 3.6~9. de 3 de
uutuhrt) Jc 19~5 (CóJigo de Processo Pcnal). os seguintes purúgrafos:
~~ 2\' N;'10 c..,ti10 sujcitas ao r<~gamcnto de fiança as pessoas que comprovc:rn, pcr:mte :t :1 utoridade competente, perceber ganhos igu<~is ou inferion:s a tn!s vele~- o m:tior s:tlúrio mínimo vigente no Pais.
~ )" A i~cnç;'w de fbnça n?w importa cm C;(imir o henefici:'trio do cumprimento d:ts t1hrigaçõcs impostas aos afiançadores em geral tarts 327 e
.12H), nem dispensa :t notilicaçito a que alude o parltgrafo único do artigo 3~9
dc:stc CóUi~tn.
:~ 4'' O :ttual p:uúgr:!io único, do arti,;o ~!:!5, prtssa a con~tituir·lhc o par<iJ:!r:tf(l primeirn.
An. 2" Esta lei c:ntrarú t:m vigor na data de sua publicação, revogadas
:1\ disrn~içlle~ cm contrário.

O SR, PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a po1avra o nobre Sonadnr Alnysio Chaves p:tra umu declamçtw de valo,

O SR. AL0\'510 CHAVES (ARENA- PA. Para encaminhar avot;tçào.)- Sr. Presidente, a Maioria vota pela aprovação do substitutivo. Em
.ttencfío ao nohrc Senador Dirceu Cardoso, quero explicitar os fÜndamcntos
dessa dct.:isào, porque S. b~ teve a gentileza de f:tzer uma refer~nci:t pessoal
:1 nwioria dm Srs. Senadores aqui presentes e a mim, em particular quc,
..:orno mc:mhro da Cumissão de Constituição c Justiça desta Casa, creio, devo
llffia palavm de t:;(plicactto ao Senado, no momento em que se vota o ~ubsti·
tutivo.

O SR, DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Estou ue ucoruo com V.
Ex•. c vou rcferir·mc :to futo.

O mc:u critêrio, na Liderança, respondcndo pelu Lidcrança, neste momento, foi o de uter-me, rigorosamente, ao pronunciamento du Comissito de
Constituiçi'to e Jl1stica no Sen:tdo, e, por cstc fundumcntà, é que vot::tmos favoravelmente ao projeto de autoria do nobre Senador Franco Montara, por·
~rue a Comis~(w de Constituiçl1o c Justiça examinou c o uprovou e, no Senado, não encontramos ncnhum funtlumcnto de ordem juridica e nl'!o foram in·
•oc:td:ts <Is rad1c:-., t.Jtlunto :10 mérito, que justificassem a rcjeição de um projeto aprovaJo n:tqucla Combsào.

Mns cu estava dizendo quc, na Buncnda du ARENA. está tamb~m a
Scn:u.lllrn Eunice Michilcs, que trouxe umu bandcir:t, Sr. Presidente,
Jc as~istênda social cnrn a lluul tem prcgudo cm todos os jornais c cm todns
a~ reuniões a lJLIC tem compurecido, c uos três quc hoje intcgrumu Onncadil
d:t ARFNA cu façt) um upclo generoso, no scntido de ntcndcr ils ~ruvc11 c
Jll~lll\ prctcn.~i'1es l!o ilustre Scnudor Nelson Cmnciro.
l: . . hnl de w.:ordo com o que s:llientou o ilustre: Senudor Humbcrtn Lucc·
na. De fato, hú uma emcmla substitutiva, Sr. Presidente, que limit:t n isençit~l

O mcsnltl ocorre cnm relaçito a este. O suhstitutivo foi aprovuUo pcl;t
Cnmissito, indu!livc com o nn~so vot(l, inclusive com o voto do nobre Scn<~·
dnr Franco Montoro. De sorte que o rcl:ttor da matéria, mt Comissno dc
Constiwit;iw c Ju.~tiçu, f\)i ll nobre Scnudor Hugo Ramos, do MDU, quc,
nuru parcl·c:r juridko c: fuudamcnt;ulo, concluiu ror aprcsentar unw emenda
.ub~titutiva. A Clllnissi'tn de Constituiç~w c: Jusliça acolheu ii emenda sub~ti·
tutivu, .:, cm cnnseqUCnt.:iu, neste: plcn~1rio. neste momento, a ~·tuioria vot<l
tm~ tcrllltb dn ~uh~titutivP, (Muito bem!)

ilu~tre
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O SR. Presidente (üasti"lo MUller)- Item H:
Discussr1o, c:m primt:iro turno {aprcci:u;r•o preliminar da constitucionalidade, no~ termos do :1rl. 296 do Regimento Interno), do
Pr(Jjcto de Lei do Senado nQ 130, de 1979, do Senador Orestes
Quérda, que acrcsccnt:1 pur[•grafo único ao ar\. ÇQ da Lei nv 6.0\9,
de J de janeiro dt: 1974, que dispõe sobre o trabalhl> temporário nas
cmprcs<Js urb:Jn<IS, tendo

rARECER, sob n' ll5, d< 1979, da Comissi10:

j

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, 'dcclaro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
sa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

i

'

I
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t. o _çeguintr o projeto rrjfilado
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 130, de 1979
Acr.,..nta par,aralo único ao art. 99 da Leln' 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 1rabalho temporário nas empresas
urbanas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 9• da Lei n• 6.0 19, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigor:lr acn:scido de parágrafo única, com a seguinte reduçüo:

t

I

"Art. 9• ...................... · · .. · · · · · · .. · · · · · · · · ·
Parágrafo único. I! ved3do às empresas de trabalha tempo·
rário colocar trabalhadores em qualquer tipo de empresa to·
mudara de serviço, cujos empregados estejam em greve."
Art. 29 Esta lei entrará cm vigor na data de sua
An. 39 Revogam·se as disposicões cm contrário.

publicaç~o.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Item 9:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidadc c juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regímen·
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1979, do Sena·
dor Franco Montara, que Uispõc sobre amparo uo trabalhador de·
scmprcgado, garantindo-lhe o direito ao auxilio doença c à aposen·
tadoria por invalidez, tendo
PARECER, sob n• 3)8, de 1979, da Comissüo:
-de Conslltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuridicidadc.
Em discussão o projeto, quunto à constitucionalidade c juridicidudc.
(Pausa.)
Nào havendo quem queira fazer uso da palavra, dec.lnro·u encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.Secrctârio,

t. lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 2!1, DE 1979
Nos termos do nrt. 350 combinado com a alínea .. c" do urt. 31 Odo Re·
gimento Interno, requeiro adiamento du votação do Projeto de Lei do Sena·
do n• 157/79, a fim de ser feita nu sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1979 - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A matéria sairá da Ordem do
Dia para entrar na data fixada.
Esgotada u matéria da Ordem do Dia.
Ainda há aradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evcllusio Vieira.
O SR. EVELÀSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO 1!0 ORADOR, SER,l PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

~I

o SR. rRESIDENTE(Gabriel Hermes)- Concedo a paluvrn ao nobre
Senador Bcrnurdino Vieira, (Pausa.)
S. Ex• nüo está presente.
Concedo u pulavru ao nobre Senador Aderbul Jurcmn. (Pausu.)
S. Ex• nüo estfl presente.

Concedo 11 palavra ao nohrc Sc1H1dor Jorge 1\:llumc. (P;wsa.)
S. h• nrw c.:!itÍI presente.
Con.:cUo ;~ pnl:wra :10 nobre: SenaJor Mauro Ucnc.:vidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB·CE. rronuncia o seguinte discur·
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A ~apitai ccarcnse tem sido ultimamente cscolhidu, com estimulante freqUência, pma sede de conclaves de renl magnitude, que alc:mçaram amph1
rcpcrcussr~a nos círculos culturais, ;utisticos c cientificas do País.
No més de julho transato, por exemplo, Fortaleza foi palco da 31•
Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso du Ciência, que contou
l.'om a :.1desào de cinco mil participantes.
Amanhã, inclusive, instala·sc naquela metrópole um Simpósio Nucional
sobre Enfermagem, que terá a presidi-lo o Ministro Castro Lima, da Pasta
da Saúde.
Jll cm setembro- de 19 a 21-tcrlllugar ali o Congresso Internacional
de Direito do Trabalho, para o qual convergem - e, com justa razão, as
atenções dos círculos sócio-jurfdicos de todo o Pais.
Constituindo promoçilo da Academia Ibero-Americana de Direito do
Trabalho c da Previdência Social, da Espanha, e do Instituto Latino·
Americano de Direito do Trabalho, da Argentina, o significativo certame re·
ccbc o patrocínio do Tribunal Regional do Trabalho, da 7• Região, a cuja
frente se acha o jurista c escritor Osmundo Pontes, figura de mnrcnnte pro·
jcçüo nos meios intelectuais do Estado,
Como presidentes de honra do importante acontecimento foram rcl:1·
cionados o Ministro João de Limu Teixeira, Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho: o Governador Virgílio Távora: o Presidente da Câmara das
Deputados, Flávio Marcllio; os Ministros Pctrõnio Partclla c César Cais de
Oliveira Filho; o Ministro Mozart Victor Russomano c o Professor
Alfredo J. Rupre~ht- este. Presidente do Instituto Latina-Americano de
Direito do Trabalho e da Previdência Social.
Eminentes mestres do Distrito do Trabalho de outros pafscs, entre os
quais os professores Américo Plácido Rodriguez (Uruguai); Jos~ Montcne·
gro Baca (rcrú); Mariano R. Tisscmbaun (Argentina); Bernardo Gama
Loho Xavier (Portugal); Nestor de Buen (México); Manu<l AI ansa Alca (Es·
punha); c Lupa Hcrnandez Rucda (Repúbliea Dominicana), encontram-se
entre relatores c expositores dos quatro temas básicos escolhidos para debate
no Congresso Internacional de Fortaleza.
De conformidade com o que preceitua o Regime Interno, já especialmente elaborado, poderão inscrever-se para participar da Conferência "Juí·
zes, professores de Direito, advogados, procuradores, promotores, econo·
mh.tas, contadores, bacharéis cm administração, lideres sindicais, empresários e estudantes de Direito do Trabalho".
Aos servidores públicos, qualificados para aderir ao Congresso Interna·
cional de Direito do Trabalho, será assegurado o ponto nos órgãos a que
pertencerem, dentro da sistemática habitualmente adotada pelo Governo
F<deral.
Prevê-se, assim, notável êxito para a meritória iniciativa, durante a qual
serr1o foc<~lizados assuritos diretamcnte vinculados àquele ramo do Direito.
O Sr, Aloylio Cha•es (ARENA-rA)- V. Ex• me permite uma intervenção?
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB·CE)- Com imenso prazer, eminente Líder Aloysio Chaves.
O Sr. Aloylio Cho•es (ARENA-PA)- Embora V. Ex• esteja fazendo
umil comunicação a respeito do Congresso Internacional que vai se realizar
cm Fortaleza, quero acrescentar, às palavras de V. Ex• informação que me
parece oportuna sobre a instituição internacional, da qual tenho a honra de
fazer parte, que realiza esse conclave e que já promoveu um, nu capital do
Estado do Pará, à Cpoca cm que exerci o cargo de Governador. São grandes
mestres cm Direito do Trabalho, no Continente, a começar pelo México,
onde pontilica o papa do Direito do Trabalho, que é Mário de La Cucva, c
com Tisscmbuum, Alfrcd Ruprccht, e, no Brasil, com as liguras eminentes,
que V. Ex• acaba de mencionar, entre outras. A oportunidade desta reunião
está cm que, no momento, todos nbs concentramos a nossa atenção nos
problemt1s de Direito do Trabalho, cm particular, deixando i:l margem aPre·
vidênciu, que tambêm envolve o instituto em estudos, em face da rcforrnu·
laçào da legisluçào trubalhista, da novu Consolidaçào das Leis do Trabalho,
cujo unteprojcto foi divulgado pelo Governo, para exame c estudos pelas en·
tidudcs intercssudns, Reulizur-sc um Congresso internacional do porte deste,
no Brusil, neste momento, é também mais uma oportunidudc pum o debate,
qm.• ser!l nuturulmcnte muito útil pura nós, qunndo do exume desse unteprojeto, n ser cnviudo uo Congresso Nacional, Congratulo-me com V. Ex•
com o Estado do Ccur!1, com Fortnleza, com os meios culturuis du suu ter·
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ra, de ti'to alto v:ilor, :ilt:t expressüo jurídica, pela oportunidude da realiz:u;ito
deste irnport:mtíssimo concl:tve internucionul.
O SR. MAURO DENEVIDES IMDB·CE)- Agrudcço u intervenção
de V. Ex•, nohre Líder Aloysio Chaves, c sobretudo o upoio que empresta u
esse conclOLvc de t:tnta signilicaçüo para a vidu juridic:t do J•:lis. V. Ex•, inclusive, J'e1. mençito u um certame sc:mt:lhantc, realizudo cm seu Est~tlo,
quando ;tli se achavu, à frente do Governo do Estudo, o ilustre Líder d:t
M:~ioria neste instante.
E concluo Sr. Presidente.
No momento em que categorias económicas e profissionais se defrontum, cm todo o mundo, com o inevitável entrechoque de interesses, assume
trunsccndéncia inquestionável o mencionado Congresso, que se deterá no
exame de teses que espelharão "a complexidade que vem assinalando as re·
lações do trabalho, como fruto do surto desenvolvimcntista nu :i.reu da produçüo, exigindo dos cultores do Direito do Trabalho reformulação de conceitos, adoção de novos institutos, que dêem à din:i.mica trabalhista uma h:tr·
monilação mais racional entre capital c trabalho, condição indispensúvel de
progresso material c de justiça social.''
Por assim entender os nobilitantcs objetivos daquela promoção, foi que
deliberei registrá-la da tribuna do Senado Federal, levando aos seus idealilU·
dores a manifestação de apoio que lhes é devida por parte desta Casa do
Congresso Nacional. (Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes)- Concedo u puluvru uo nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncio o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Temos lido pelos jornais c visto no vídeo das televisões de Brasília, o
Governador do Distrito Federal entregando aos aluais ocupantes de lotes
nas cidades-satélites os contratos de aquisição daqueles imóveis.
Esse fato, visto sem um exame mais aprofundado, mereceria elogios,
uma vez que proporciona aos antigos ocupantes desses lotes a tilo desejada c
reclamada rcgularilaçào.
Acontece, porém, que o valor dudo pela TERRACAP para os referidos
lotes, que deveriam ser uquc:les vigorantes na dia da ocupação, estão elevadíssimos, c, embora financiados em 99 prestações mensais, terão seus valores
corrigidos anualmente, o que importará numa clevaçüo de preços que a mui·
tos brevemente st:rá impossível pagar.
Sabemos todos o nível social da maior parle das famílias quc se locali·
zum nas cidades-satélites, principalmente naquelas em desenvolvimento,
como o Gama, Sohradinho, Brazlàndia e Planaltina, c cujo poder aquisitivo,
na maioriu dos casos, não dá sequer para uma sobrevivência digna c, por
força das prestações que terão que pagar doravante, terão mais agravadas
suas diliculdadcs,
Esta situação é mais injusta se lembrarmos que, na sua quase totalidade,
aquelas famílias foram há varias anos removidas, abruptamente, de barracos
situados no Plano Piloto e levados cm caminhões- famílias c barracos numa operação violenta c desumana.
Ora.se os atuais ocupantes de lotes naquelas cidades-satélites para lá fo·
rum atiradas como animais nos idos de 1961 cm diante, contra sua vontade,
como se cobrar valor tão elevado para aqueles terrenos que deveriam no mi·
nimo ser legalizados na mesma oportunidade?
Tive em mãos um desses contratos c verifiquei que um terreno no Sctor
Oeste do Gama foi arbitrado em 35 mil c duzentos cruzeiros, estando seu
morador de posse do lote desde 1963, época cm que, com essa importância,
se poderia comprar cm Brasília um amplo apartamento de 4 ou S quartos.
Essa injustiça, e mais a corrcção anual, o que não aconteceu a todos
aqueles que, ao tempo, compraram terrenos na NOVACAP, é que denunciamos e pedimos ao ilustre Governador Aimé Lamaison, que reexamine o as·
sunto, dando no mínimo àquelas fumflias pobres o mesmo tratamento dado
aos ricos ou da classe média.
Epreciso ter em mente que, se 11 rcgularizuçüo desses lotes não se vcrilicou na épocu da ocupução, a culpa ni\o pode ser debitada aos ocupuntes,
mus sim !1s administrações sucessivus de Brasil ia, que não deram ao prohle·
ma, apes;u de reclamudas, solução no decorrer desses unos, (Mui to bem!
O SR.I'RESIDENTE (Gnbriel Hermes) -Concedo u puluvru uo nobre
Scnudor Murcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE. Pronuncia o seguinte discur- Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Pern•tmhuco é um Estudo cm quase colapso. Com efeito, independente·
mente: du dilicil conjunturu nucionul cm que vivemos, é muito grave 11 si·
~o.)
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tUitc;ilo cconômica do Estado que representamos nesta Casa c, cm particular,
~~ .~ituaçi'io fin:mccira d:t muior parte de nossas empresas.
A isso devemos somar us aluais investidas antiinnaeionárias do Governo que, sem maiores danos i.t desenfreada especulação financeira que esteriliza os no~sos c~forços dcsenvolvimcntis~as,, atinge dircta~cnte as noss~s ativid;tdcs produttvas, embora houvesse publicas comprom1ssos de que o Nordeste, jft tão permanentemente sacrificado pelo modelo que nos foi imposto,
seria poupado desse novo sufoco,
Recordando, a esse respeito, palavras do Ministro Múrio Henrique Simonscn, ao início do Governo do General João Baptista de Figueiredo, o
jornalista Edmundo Morais, cm sua conhecida coluna Periscópio, no Diário
tlt> Pernambuco do último dia 29, mostra que
"passado o tempo, os fatos estão a indicar que o Governo mudou
de idéia, reformulando as suas proclamadas disposições relativas
ao território que a SUDENEjurisdiciona, ou tudo não passou de
outro engodo, imposto a esse pedaço de Brasil, novamente engabelado pelas promessas levianas e pelas palavras cheias de boas in·
tcnçàes que o vento leva c das quais o inferno anda cheio."
Com efeito, as restrições do crédito bancário mais acentuadas ao final
do primeiro semestre e agravadas nesse último mês, com o virtual bloqueio
das operações do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, desestabilizaram
mais ainda a precária situaçiio empresarial do Estado, atingindo o sctor pc·
cuário, agrícola c industrial, inclusive: no que diz respeito ao nosso parque
açucareiro.
Região pobre, subdesenvolvida, nosso comércio, agricultura e indústria
vivem escorados cm nnanciamcntos ou cm descontos de duplicata. Um aper·
to maior, na úrca monetária, se constitui num "Deus nos acuda,. cm Estados
como Pernambuco, às voltas com tantas outras questões da maior gravida·
de, que já temos analisado da tribuna parlamentar e qu~: continuaremos a a·
nalisar, também, no curso desta nova legislatura.
Vivemos como que de queda em queda, a cada baque juntando forças
quase desfalecidas para obter compreenções e concessões do mundo oficial,
em Brasilia, a nm de nos safar momentaneamente dos vexames que nos aco·
de a cada instante. Agora mesmo, noticia o Jornal du Comércio do Recife, de
anteontem, que o Governador do Estado .. pediu que o Presidente da Repúblicu conceda especial gentileza no sentido de desenvolver gestões" etc, visando suplcmcntaçào na verba de cri:dito geral destinada à produção de ál·
coo! c açúcar para investimentos no campo.
Lógico que se impõem soluções conjunturais, pois como adverte recente
mensagem que o Presidente das Indústrias de Pernambuco, eng9 Edson Be·
zerra Cavalcanti, enviou ao Presidente do Banco do Brasil, o índice de liquidez na praça do Recife b;.\Íxou surpreendentemente, ao ponto daquele pró·
prio estabelecimento de crédito ter de encaminhar a protesto mais de 92.000
títulos, o que evidencia a profundidade e a dimensão da crise nnanccira sem
precedentes que a região atravessa. O nosso problema, no entanto, é muito
mais complexo e profundo, tendo raízes estruturais, cujas soluções não se
restringem apenas cm conseguir rechear mais as linhas de crédito oficial.
Em seu "Informativo Económico", no Diário de Pernambuco do último
dia 22, comentava o jornalista Marco Aurélio de Alcântara, que, na área canavicira,
"se registra um ambiente de desespero até, os plantàdorcs desesti·
mulados por um preço vil e confiseatório da sua mais valia, quer
cm termos de capital, quer em termos de trabalho. Pode-se afirmar,
sem medo de erro ou sem pecar pelo exagero, que mais de 80% dos
plantadores de cana de Pernambuco estilo cm situação pré·
fulimentar, senão falidos mesmo, sustentados ainda pela boa·
vontade de alguns bancos, inclusive do Banco Cooperativo - a
COOPLAN."
Poderíamos lembrar que quase todos os anos recebemos aqui, no Sena·
do Federal, dirigentes c líderes classistas, que vi:m h Brasília para, sistemativ:tmcnte, tratar, com as altas esferas governamentais, do angustiante problc·
mudo reescalonamento de débitos c conseqUente contração de novos finun·
ciamcntos. Vive, ussim, cm permanente apreensão c instabilidade, cssu im·
portante atividade económica que congrega 6.000 plantadores de cana, absorvendo uma mussa tào grande de assalariados c contribuindo tilo signincutivumcntc pmu u :mcc:tdaçào fiscal do Estado c dos municlpios. São evidentes, pois, us conseqU~ncius que cada crise da ugroindústria canavieira provoca no corpo social, cm espcciul junto aos ussalariudos e às dezenas de prefeituras - que vivem quase cxclusivumcntc do ICM proveniente da matéria·
prima do uçúc:tr c do [tlcool - as quuis, esvuziadas finunceirumcntc pelo utual sistema tributúrio, já não ti:m, normulmcnte, como suldur seus compromissos, muitus vezes sequer para atender o pagumcnto do seu funcionalismo.
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Tudo isso ali)!ur:t-~c.:-nos c.:xtrc.:mamentc contr:~ditório, sohretudo nunw
lwrn l'nl qu~.: 'ii! 1':11 pra~dc alarde das amhich)sas metas a que se propõe o
Pro!! rama 1\:;tcional do :\lcool- cuja implementação deveria se dar t:X:Ita·
mc.:nte no Nordeste, cnnw uma dus :tltern~tivas para enfrentar a pcrm:mentt:
cri~c CCL)númica d:l rcgifto. i: que jfl s:themos, no culcndúrio gregoriano. a época cm que aqucl:t romaria se f:~z, rcligios:tmente, puru que o Governo Federal sc sensibilize com as lamcnt;tções do nosso "clero, nobreza c povo",~~
lim de que não se purulise o plantio c a adubação da matéria-prima do :tçú·
cllr L' dll álcool. São ots dívid:ts hancftrias vencidus e vincendas, os finunciJ·
mentos da entre~s:tfra, as obrigações de usineiros com agricultores e opcrilrios, de fornc:ccdores com os trabalhadores rurais. t! a eterna crise que j:1·
mais é so\ucionadJ. mas sempre engodada com panos mornos.
E os comavi;tis do Nordeste, tllo lindos c iüo verdes, continuam a ocultar
uma das maiores áreas de sofrimento e de miséria do mundo. Nilo é 1Hoa
que o cientista Nelson Chaves vem denunciando que, pela desnutriçllo galop;mte de nossa Zona da Mata, estamos criando uma legião de anões, ;m~mi·
cos c retardados mentais ...
O desemprego grussa, enquanto fábricas fecham, O custo de vida da re·
giào é o mais alto do Brasil, mas o nosso salário mínimo é o mais bailto de
todo O território nacional. Daí o nosso desajustamento social, o ana\fabctis·
mo, a mortalidade infantil, a prostituição, os altos índices de criminalidade,
o nosso atraso, o nosso retrocesso.
Agora. com o término do recesso parlamentar, retomamos o microfone
que o povo nos deu, em eleições diretas. Com esta autoridade - de quem
nllo recebeu benesses ou cargos do Governo- continuaremos, através desta
tribuna, debatendo todos os problemas que afligem a nossa gente, em espe·
cial os que atingem mais imediatamente o Nordeste brasileiro. Como Sena·
dor pelo Estado de Pernambuco, nossa voz estará, pois- c como semprea seu serviço c das gmndcs causas nacionais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÀO MtiLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho desta tribuna, a mais alta desta Nação, reclamando, alertando,
os dirigentes máltimos do Poder Eltecutivo, contra a invasão escandalosa das
multinacionais, na área da pesquisa e lavra de pedras preciosas c outros mi·
nerais. Tenho - parece-me - pregado no deserto, mas o farei sempre, até
que o Senhor Presidente João Figueiredo seja sensibilizado pelo angustiante
problema dos garimpeiros, pluntadorcs de cidades, homens que. enfrentando
o desconhecido, rasgaram os sertões, implantando os primeiros núcleos de
colonização no Leste c, depois, na região Norte de Mato Grosso.
Atualmcntc, com a convivência, salvo engano, do Governo federal, fir·
mas aparentemente brasileiras vêm requerendo c conseguindo, com certa facilidade- e dá até para desconfiar dessa facilidade com que lhes é conferida
- a concessão de pesquisa e, logo ap6s, a de lavra, cm Mato Grosso.
Quero informar ao Governo, na pessoa do Sr. Ministro César Cais, que
não há nenhum Senador ou Deputado Federal de Mato Grosso credenciado
para falar cm nome dos garimpeiros, no sentido de favorecer as multinacio·
nais. ~balela se alguém se apresentar, Sr. Ministro, declarando que a si·
tuaçllo cstà tranqUila e que os garimpeiros aceitam a invasr.o das multinacionais, c que concordam cm transformar-se de homens livres cm simples traba·
lhadores das multinacionais, no regime de saltaria miníma ou pouco mais.
Sabe-se, Sr. Presidente c SrS. Senadores, que existem jâ constatados garim·
pos para centenas de anos, cm Muto Grosso.
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inva!'.;lu n;1 i1rc.:a de Ciuiralinl:!a de: nwi~ uma multma~::ional (Contincnt>d Mi·
nera~:lk..,),

c que cun..,la dn seguinte:
"Of. n•• UIJ/7'1

Dl1: Vereador José Fr;~ncis~.::o M:u:i:dn
Senador Gast:to MUller
Rcf: Cl1municaçàojSo\idtaçfltl (PAZ)

P:~ra:

Exceh:ntissinw Senhor:
Com n presentc, comunicn-vos 'lue dei entmdu, nJ Càmara
Municipal, de uma indicação dcsf:~vorcccndo a Continentnl Miner:tçôcs, suhsidiúri:1 dt: empresas nortc-americ:mas tentando, assim.
evitar o sc:u runcion;unento nos leitos de nossos rios, o que viria :1
crim um problema social para o nosso garimpeiro comum.
Outrossim. solicito o aro ia de Vossa Eltceli:ncia, no sentido de
evit:tr a conccssfto de trabalho para a referida empresa, junto ao
Ministério das Minas c Energia, cm nossos rios, defendendo, assim,
os direitos daqueles que msgaram os sertões e implantaram os pri·
meiros núcleos de colonização, o nosso humilde garimpeiro.
Pelo auxilio nesta luta, cordiais saudações arenistas!
Vereador José Francisco Macêdo,"
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PR ESIDF.NTE (Gabriel Hermes) Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A professora Joana Dobreiner, pesquisadora brasileira que vem hã anos
trabalhando cm án:a pioneira na pesquisa da ''lixação de nitrogênio" pelas
plantas, com o apoio do CNPq c da EMBRAPA, no campus da Universida·
de Federal do Rio de Janeiro, acaba de ser agraciada cm Washington, na
sede da Organização dos Estados Americanos, com o Prêmio "Bcrnàrdo
Houssay".
Esse prêmio intcramericano, concedido a cada três anos, é destinado a
pesquisadores latino-americanos que se destacaram por seu trabalho indivi·
dual ou de sua equipe, cm trabalhos originais de pesquisa de alta relevância
para a América Latina e para a ciÇncia universal. O prC:mio é no valor de 30
mil dólares c será entregue à prorcssora Joana Dobrciner na pr6xima Rcu·
niào de Ministros da Educação dos países latino-americanos.
Anteriormcnlc, a pesquisadora brasileira havia sido homenageada na
ReunH'lo Anual du Sociedade Brasileira para o Progresso da Cil:ncia, que
teve lugar cm Brasília, cm 1977, pela comunidade cientifica brasileira.
Ao registrar esse acontecimerlto .nos Anais do Senado Federal, prestamos nossa homenagem à ilustre repr•stntante da cii:ncia e da cultura brasileiras, que com sua descoberta presta 1otâvcl contribuiçrto ao verdadeiro desenvolvimento de nosso Pais. (Muito l*:m!)

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores ins·
cri tos.
Nada mais havendO que tratar, vo\a encerrar a presente sessão, dcsig·
nando para a sessão ordinária de scgundrt·fcira, a seguinte.
ORDEM DO •DIA
-l-

Votação, cm turno único, do Requerim~i>,IO n• 247, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamcntP do Projeto de Lei do Senado
Conforme estou informado, por pessoa idónea, s6 na regiho de Alto Pa· n~ 267, de 1978, de sua autoria, que altera c acrescenta dispositivos na Con·
ruguai hú riquezas diumanUferus a serem exploradas por cinco séculos, con· solidaçào das Leis do Trabalho, para o fim de,lllribuir ao Tribunal Superior
forme declarações de um geólogo, de uma das multinacionais que estudou a do Trabalho a competência de expedir instruções regulando as elciçiXs sindi·
rcgino. Por que, então, Sr. Presidente c Srs. Senadores, essa ganância, esse e· cais.
~
gofsmo das tais l'irmas vinculadas hs multinacionais de proibir que os garim·
peiros anónimos, heróis, prossigam no seu labor, único que sabem praticar,
-2u garimpagem, u mais rudimentar passivei, ou quando muito através de dra·
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 166, de
gas, um pequeno progresso no trnbulho de garimpagem. Hll lugar pura to·
dos, vamos dividir u po~sibilidadc de se encontrar os diamantes entre as po· 1977, do Scnudor Otto Lehmann, que dispõe sobrC.otbmbamcnto da Fazenda Suntn Mônica, em Valença, Estudo do Rio de Jan~iro, antiga propriedade
derosns multinacionais e bruvos c heróicos garimpeiros.
do Burilo de Ururui, onde Duque de Caxias morou na velhice, c viria a fule·
O Sr. Ministro César Cais precise, s:~ber que os Srs. Congressistas de cer, c d!1 outras providêncius, tendo
·
Muto Grosso s6 têm uutoridadc de falar, honestamente, com uma autori·
PARECERES, sob n•s 904 u 906, de 1978, dus Çomissõcs:
lhçtlo \úcitu, em nome dos garimpeiros c niio a fuvor de grupos ulienlgenus,
-ti~· fonstilulçüo c Justiça, pela constituoionnli~udc c ju,idicidude;
- d~· f.tlucnçüo e Cultura, fuvorúve\; e
' '
Transcrevo, Sr. Presidente c Srs, Senadores, a mensagem qur. me foi en·
- dt• Flmmçns, favorúvcl.
cunúnhuda pelo Srs. Vereador José Francisco Mucêdo, protestando contru u
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Di~clP··~:sn. cm pnrnctrtl turno (;tpn:<.:iaç;•u prdiminar da cnnsti!Uciona·
lid;tdL',IHl:o. tcrtnLl~ dn ;1rt. ~%do rc~imcnto interno), do projeto de ki do Scnadtl n" ~.111, de 197X, do ~cnat.hlr ~cbon Carneiro, que dispõe ~ohrc m ~cr·
\'içn~ da vigilitncia cm navins, por vigias portuúrius, tendo
PAIO~CI:R, snh n" ~7h, de 1'179, da comiss~1o:
- M ('un..,lhukim t• .lu,t\çu, pela inconstitucionalidade.

-4Di'icus~:w. cm primeiro turno (aprcci;u;;ào preliminar
lid;~dc. lltl!<o termos do arl. 296 do Regimento Interno), do

da constitucionaProjeto de Lei do
Senado n" 147. de \979, do Senador Orestes Quércia, que asscgurn salúrio i·
!!Uill an do di~pcnsado ao c.:mprcgado contratado para substitUÍ·Io, tendo
PARECER. soh n" 337, de 1979, da Comissão:
- cll' Cunstiruiçiin l' .J uMiç:a. pela inconstitucionalidade.

-sDiscussào, cm primeiro turno (aprcciaçJo preliminar da constituciona·
!idade, nos termos do art. 2'l6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n" 156, de IQ79, do Senador Humberto Lucena, que institui o seguro·
desemprego c dctcrmin:1 outr:1s providencias, tendo
PARECER, soh n• 278, de 1979, da Comissão:
- dl> Cnnsliruiçàn e Justiça. pela inconstitucionalidade.
O SR. I'RI:SIOI:NTI: (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão.
( Le,·ama·se a se.uiio Os 17 horaJ e 50 minutos. J
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES NA SESS,iO DE 1•-8-79 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEl. HERMES (ARENA - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A primeira vez que tive a honra de ocupar a tribuna desta Casa foi para
lembrar ao Executivo da import:lncia da Hidrelé:trica de Tucuruf e da necessidade de se construirem as eclus<.~s para que o rio Tocantins ficasse navegável. Fil repetidos discursos c apeJas nesse sentido, procurei. em audié:ncia.
Sua Excelência o Presidente João Figueiredo e, mais de uma vez, S. Ex•s, o
Sr. Ministro dos Transportes e o Sr. Ministro das Minas e Energia para defender a nece,.~sidade da construção das eclusas e, assim, a hidrovia.
Sr. Presidente, é com a maior alegria que comunico à Casa que acompanhei, nos dias 26 c 27 do último mês, quando foi visitado o meu Estado pelo
Senhor Presidente da República, toda a marcha de Suu Excelência, acampa·
nhado de seis Ministros de Estado, os Ministros: dos Transportes, da Comu·
nicaçào Social, das Minas e Energia, do Interior, do Trabalho c das Comunicações; três Senadores do Pará, entre os quais o nosso brilhante Líder, Senador Jurbas Passarinho, Deputados c Técnicos.
Sr. Presidente, chegando a Tucuruf, tive a satisfação de ver o entusiasmo do povo do. Pará e da comitiva do Presidente, a dcliberaçlio decisiva de
Sua Excelência ao declarar que, naquele mesmo dia, na cidade de Belém, seria assinado, como foi, convênio para a construção das eclusas c assim transformar o rio Tocantins na maior hidrovia do Pais, na grande via navcgllvel
que, tantas vezes, nós da Amazônia, homens do Parll, de Mato Grosso c de
Goiús almejamos e que, companheiros de outros Estados, até mesmo do Paranú, apoiaram esta nossa rcivindicaçll.o.
Tucurui, Sr. Presidente, nesta altura da sua construçi\o, deixa uma impressão muito significativa para aqueles que contemplam a grande obra ini·
ciada no Governo do Presidente Ernesto Geisel. Teremos a maior hidrovia
c, acimu de tudo. a maior hidroelétrica dentro do nosso Pais, hidroclétrica
esta, Sr. Presidente, que será pouco menor que a de Itaipu, mas toda ela a
serviço do centro do Brasil. como grande ahwanca para a perfeita integraçlio
du Amazónia.
O Sr. Aln)'Sio Chavos (r\ RENA- PA)- Permite V, Ex• um upnrte1
O SR. GARRit:J. HERMES (ARENA - PA)- Com muita honra,
nobre Senador. Ouço o uparte de V. Ex•
O Sr. Aluvslu Ch•••• (ARENA- PA)- Nobre Senndor, quero destacu r u oportunidade do pronunciamento de V. Ex•, a respeito da visita oficial
rei ta pelo eminente Presidente da ReptJblica uo Estado do Pnrú c, em parti·
'-'ulur, 010 lncul onde cstú sendo construída, no Tocantins, u Hidroell:tricu de
Tucurui. V. Ex• é um vdho batulhudor desta cu usa, sustentando, hú muitos
anos, o upruvcitumcnto dns corrcdeiras de llubocas, pura n construçilo de
umn hidruclétricll nessa área. E, no inicio dessa construçilo, V. Ex•, como
muitas outras pessoas no Estado, entre as quuis, modcstumcntc, me incluo,

a ~.:ogitar Ua hidrnvia c d;a necc'isidade imperiosa de ser feita a eclusa
par;t a perfeit;t navegaçiin dn rio Tocantin.,. O emincnt•; Presidente d:.t RepllhiJca, ~ensívcl ans reiterados ape\m feitos pelo Estado do P<.~r[t, us~istiu it
il.'l'iinatura Un~ atO\ pi! ra itl..'llOStru~·ito d<.~S cdmi<IS, rartindo, inidJ\mt:ntC, de
um projeto de en)!cnharia. Esta~ uma grande vitóriu de todl1 o E~tado dn
Par:t, C uma vitória da rcgii'to, C uma vitória do Bmsil, nohre Senador. por·
que hú rouf.:ll'i dia~ assisti a um programa de televisão cm que se ralia refc·
rénl..'ia h m:Ct:.'lsidade de .'!L: construir trés eclusas cm bnrrugcns jít existentes no
riu TictC, para r<~cililar o acesso até o Paraná. Vej<.~ V, Ex• que o Ticti:, ocaminho dt)s nossos hand~.:írantcs, (,.'aminho que serviu à pc:m:trnçào do Brasil,
n:t Rcgirtn Sul c na Rcgirto Ü1."Sic, está, hoje, obstruido pdas barr<.~gens que foram con~truídas para a prcpar<.~crto de hidrclétricus. sendo necessário voltar
atrús c abrir eclusas para torná-lo francamente navegável cm toda a sua ex·
tcnsito. Felizmente. no caso do Tocantins, em particular, essa medida lúcida,
oportuna. foi tomada no momento certo pelo eminente Presidente du Rc·
pública. E o pronunci<~mcnto de V. Ex•, congratulando-se com este fato, rc·
cchc o aplauso nrto só do Pará, como de todo o Senado.
O SR. GADRJF.I. HERMES (ARENA - PA) - Muilo obrigado,
nobre c brilhante colega, Senador Aloysio Chaves.
Sr. Presidente, signific<.~ muito para toda a Região Norte do Pais, para
todo o Centro do P<.~is. :1 garantia da construção da Hidrcli:trica de Tucuruf
c, agora, das eclusas paru tornar o rio navegável, como hidrovia. ~da maior
importância para a rcgiüo. Não será apenas a maior hidrelé:trica, nào será apenas n maior hidrovia: teremos, com este ato, uma grande opção econômi·
c<.~, como destacou cm seu discurso, naquela regiào c naquele dia, o Ministro
dos Transportes: a gmndc opção para o transporte de ferro da Serra dos Ca·
mjás.
Maior ainda, Sr. Presidente, c fui verificar isto na minha viagem, agora,
na Alem<.~nha, com outros colegas desta Casa. i: a opção que se abre com a
hidrovia pronta, com o Porto da Vila do Conde de se criar o grande distrito
industrial. <.~provcitando o mangani:s, a bauxita, o cobre, todos minérios da·
qucla região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos cm volta de Tucuruf ainda o car·
vão do rio Fresco c o xisto do Maranhão. Está em minhas mãos e irei ler nes·
te plenário, cm outra oportunidade, um projeto que trago da Alem<.~nha, clabor<.~do pelos técnicos da mesma empresa, a KWU, que está construindo as
nossas usinas nucleares, projeto para se industrializar o ferro dos Carajás c
não se ter simplesmente de exportá-lo cm bruto pelo preço vil de I5 dólares a
tonelada. Temos, <.~indu, na mesma rcgU\o, cobre cm abundãncia c, ainda, o
manganés.
Vejam o vulto de riquezas, todas em uma mesma região, que recebeu
com entusiasmo a visita do Presidente da República, visita que deixou um
halo de ~.-sperança, de possibilidades de integração e de desenvolvimento.
Sr. Presidente, o Presidente da República procurou se inteirar da situação do novo porto em construção, na Vila do Conde, prbximo do qual se
está construindo a grande indústria de alumlnio ALUNORTE pura beneficiamento da bauxita do território do Pará, das regiões de Trombetas c Parageminas, cujas jazidas são das maiores do Brasil c estão entre as maiores do
mundo. São riquezas naturais colocadas dentro do nosso Estado a serviço do
desenvolvimento do nosso Pais.
Observando o Presidente que dentro de 3 anos, com o término das eclausas c das barragens, estarà o Tocantins navegável mUito além de Marabá, autorizou Sua Excelência, o Presidente Joilo Figueiredo, os estudos para
cachoeira situada logo acima, no Tocantins, para que, cntl\o, o rio se torne
inteiramente navegável até: às proximidades de Drasflia.
O Sr. AJmlr Pinto (ARENA - CE)- Permite V, Ex• um apnrte1
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA)- Com muita honro.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Nobre Senador Gabriel Hermes,
lá, do meu Cearâ, acompanhei de perto, através da imprensa, falada, escrita
c televisada, a visita que Sua Excelência o Senhor Presidente da Rcpúblia& f12
a Tucuruí, acompanhado, como V. Ex• citou M pouco, por nada menos de
seis Ministros. Pude, Sr. Senador, sentir a sua alegria, a sua satisfacno. Parecia que estava ouvindo o nobre Senador Gabriel Hermes aqui, repetidas vezes, no microfone do Senado a falar de Tucuruf, da hidrovia do Tocantins,
talvez u maior do mundo, c dizia comigo mesmo: està de parabl:ns o Parà, o
Norte do Pais e principalmente o nobre Senador Gabriel Hermes, batalhador, intimoruto por Tucurui e pela hidrovia de Tocantins. Està de parabéns
V. Ex•, o seu Estado, pois que, nu verdade, serà uma obra que irà, talvez, di·
tur u rcdenç1lo econômica do Norte.
O SR. GABRIEL JIF.RMES (ARENA- PA)- Muilo grato a V, Ex•
Sr. Presidente, em Delém forurn assinados os convênios purn se dragar o
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Porto de lh:li:m, rccl;mwdo ;1 longo tempo. O Presidente, numa longa mar- !!i na intcir:1 ao trahalho de V. Ex• De formil que esse aparte é, mais uma vez,
chu duro.1ntc todo o dia 26, fez contmos com grupos de escoteiros de todo o de congratulações ao tr:~halho do eminente Senador pelo r<tr!1, que se
Brasil, que ali se cncontnlv:lm, f:llando nesses jovens e estimulando-os, Visi- omhrcia l!tliJOscn, com os goianos, com os mato-grossenses, com os mam·
tando as ohras, tomando conhecimento de problemas, demonstrou, uos Mi- nhcnscs, para que :llinj:uno:-. o ohjctivo ti1o importante, que o de tornar nave·
nistros que o acompanhav;ml, a necessidade de se ativurcm soluções mesmo gúvcis ns rio:-. Tocantins c Aragu<~ia.
nestn fu:-.c de dificuld:1dc que enfrenta o Bm<;il.
O SR. GABRIEL JiERMES (ARENA-PA)- Nobre Scnudor, muito
Justificou-se, plcnumcnte, a necessidade de levar, em sua companhia,
durantc os dois di01s, os ~·1 inistros das vil rias pastas, pois assuntos ligados à gmto pelo :1pmte de V, Ex• E realmente o caminho de progresso dos nossos
Estados. E comunico mais a V. Ex•: o Presidente, em nossa presença, uindu
i.I!Uicultura, i1 SUDAM foram utivados, tiveram soluções em Belém,
Voo.unos, no dia imcdiuto, mui o sol clareava, para a cidade de Altamira, cm Tucuruí, procurou tomar conhecimento do que seria necessário par<~ que
Municipin que, anos a fio, ficou parado dentro do nosso grande Estado do o rio licasse inteiramente navegável até quase aqui próximo de Brasília. Ele
P:nil. Eu mesmo lembro que visitei, muitas vezes, quando Presidente do Ban- recebeu us informações do Ministro dos Transportes de que bustav<t coco da Amazônia, o grundc Município, quase com a extensão do Estado de mcç:umos a nova barragem e :1 hidrclétrica em Santa Maria, com as eclusas, e csS1'1o Paulo e que tinha urna população inferior a 10 mil habitantes. Com as l:lríarnos com o Tocantins totalmente ncvcgável. Estaríamos com o caminho
obras da Transamazônica, e, mais tarde, com o início da construção de um pronto puru o escoamento das riquezas de Goiás, tudo aquilo que pode ser proaeroporto moderno, c com a transferência de centenas de bons agricultores duzido no sctor agrícola nesse grande Estado, no setor das riquezas minerais e
do Sul do País: do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, para <!que- tambi:m d:1quelas mesmas riquezas do Mato Gros.'io e. do Maranhão.
lu Região, tudo <tli cresceu e a própria cidade, de 4 ou 5 mil habitantes, pasO Sr. Llizaro Darhoza ( MDB- GO) - E tem mais, eminente Senador
sou p:~ra cerca de 40 mil habitantes, contando com instalações modernas, até Gabriel Hermes. A construção dessas eclusas, fazendo subir o nível das !J..
mesmo uma TV, e <Jssim vai chegando, lentamente, ao nosso Estado c às dis- guas, vai aindu possibilitar o surgimento de planos de irrigação cm vustíssitantes lonjurus das fronteiras do Brasil, a ação destes 4 últimos Presidentes rn:~s áreas estéreis e pobres da margem direita do Tocantins, redimindo uma
d:.~ Rcvoluçr1o c temos, nós, representantes do Pará, que ser gratos e darmos
povoaç1'10 9ue ali sofre há tanto tempo,
<~ nossa palavra de fé, de confiança no futuro.
De Altnmira, Sr. Presidente, voamos para Pacal, lugar onde, talvez, há
O SR, GARRIF.I. HF.RMF.S (ARENA- PA)- Congrutulo·me com a
dez anos utrás, só os pés dos nossos índios tivessem caminhado. Ali foi insta- notícia c agradeço a V. Ex• como agradeço ao nobre Senador Evclásio Vieira
lada uma usina puru beneficiamento de açúcar c álcool, I! uma usina de gran· que, rn<tis de uma vez, nos deu o seu apoio quando gritávamos, quase desunidcs dimensões, cercada de terras de primeira categoria c agora de grandes ex- mudos, receosos do atraso no andamento da construção da hidrelí:trica, c da
tensões de canaviais.
falta de projeto das cclusi.IS que poderia deixar o rio recbado. Hoje podemos'
Sr. Presidente, vi aqueles sulistas, que para ali se encaminharam, corno dizer que somos gratos à atenção que nos deu o Presidente c à atenção que
ti.lmbém homens nordestinos, esses bravos desbravadores da Amazônia, que deu aos interesses da nossa região, do nosso Estado. Nós, os representantes
fizeram " posse fisic<t desse grande território brasileiro, o Acre, do P:~rú c de toda 1.1 região do Tocantins c do Araguaia, temos motivos pura
:lflroximmem-sc do Presidente, f:m:rcm rcivindicuções c receberem o <.lfJOio. acreditar que foi criada u gr:tnde forca cupaz de dar o progresso que nós deSolicitar:un f:.1cilid~1des r:~ra o trab:1lho, pum mclhoro.1r :.1s cscolus, inclusive scjurnos ter para a noss:1 região.
para asf1.1ltar :1 cstmd:.1 de Puc:ll uté Alwmim c ;.1ssim <tlcançar :1 Tr:msumazúO Sr. E\lchi!t~io Vieira (M DB- SC)- Permite um aparte, nobre Senanica c o gmndc rio Xingu p<1ra poder ter esco:.1mento todu :1 safra cm pro- dor'!
duçrHl d:1qucla C1rca.
O SR. GADRIF.J. HF.RMF.S (ARENA - PA)- Com muita honra.
São fatos, Sr. Presidente, que neste início de nossas atividadcs neste semestre tenho a satisfação de comunicar à C<1sa. Eu muitas vezes falei aqui
O Sr. Evchisio Vieira (M DB - SC) - Desde os primeiros instantes em
sobre as possibilidudes do Tocantins, e em audiência ao Presidente da Re- que V. Ex' lev:.mtou vf1rios problemas da região do norte do País prestamos
pública. Ouvi de S. Ex•, na minha audiência, palavras animadoras sobre as o nosso <.tpoio, não apenas pela admiração, peJo rcsf!dlo que temos :1 V. E.x•
eclusas, c :1 certeza de su<t construção, para que esse rio fosse navegável, para
que se alcançasse um aproveitamento integral dos vales do Tocantins c AraO SR. G,\BRIEL HERMES (ARENA - PA)- Muito obrigudo; é
guaii.l.
reciproco, Sr. Senador.
Tive a oportunidade de ver a atenção do Presidente da República duO Sr. F."lásio Vieiro (MDB- SC)- ... mas, fundamentalmente,
rante os 39 minutos à minha exposição. As respostas às minhas perguntas
são agora o ato concretizado, por suas próprias mãos. levado ao nosso Esta· em favor da boa causa. V. Ex• passou a defender soluções pura problemas
do, quando se fez acompanhar dos Ministros da própria área: o Ministro dos importantes do Norte do País, mas com rcncxos cm favor de todo o desenTransportes e o Ministro das Minas c Energia, aos quais transmito também volvimento do Brasil. E nós não tínhamos dúvidas de que a campanha de V.
u palavr<t de agradecimento dos paraenscs, a palavra de agradecimento dos Ex•, seguida por outros representantes do Norte, seria mais cedo ou mais
tarde vitoriosa. O Presidente, agora, atende a uma etapa da luta de V. Ex• c
m:~to-grossenscs, dos goianos, dos homens do Maranhão que vào ter o seu
grundc rio navegável, u gar1.1ntia de que u grande hidrclétrica de Tucuruí não de outros representantes do Norte c tcr!J. de atender também outras etapas,
('Iorque o desenvolvimento dÕ Norte significa o próprio desenvolvimento do
será prejudicada em sua construção,
Brasil. Oxalú o Presidente tombém decida a localizaçào da VALESUL no
O Sr. l.ázoro Rarboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte, Norte do País, para não precisarmos trazer energia por uma extensa linha de
nobre Senador Gabriel Hermes?
transmiss1'1o que custará muito mais do que a Hidrclétricu do Tucuru(, para
O SR. GABRIF.J.IiF.RMF.S (ARENA- PA)- Com muita honra, Se· economiz:trmos também no trusporte da matéria-prima para essa grande c
nadar.
irn('lortantc indústriu nos interesses nacionais. Que o Governo proceda com
sensibilidade, com altu sabedoria, e pura isso é apenas necessário ouvir, escuO Sr. Lázaro Barboza (M DB-GO)- Senudor Gubriclliermes, V. Ex• tar os representantes do Norte do País.
mais umu vez aborda um tema de enorme importüncia, não apenas pura o
seu Estado mas, como bem enfatizou, também pura o Maranhão, pura o
O SR. GADRIF.J. liF.RMF.S (ARENA- PA)- Nobre Senador, va·
Muto Grosso, pura Goiás: o da construção de eclusas, tornando navegáveis mos f!recisar, nós da Amuzôniu, nós do Pará, nós da regiilo dos vales ricos
os rios Tocantins c Araguuiu, principalmente o primeiro, numu extcnsiio su- do Tocantins c Aruguaia, de muitus vezes sermos apoiados por V, Ex•, porperior a mil quilómetros. Eminente Senador Gabriel Hermes, esse é um ve- quc iremos init:iM 11goru 11 segunda etapa dos nossos npe!Os, du nossa luta,
lho sonho dos goiunos: ver o cuuduloso rio Tocuntins trunsformudo numa p<tru que se fuçu u gmnde siderurgia, o grande aproveitamento dos minérios
cstradu cu paz de transportar o progresso, Antes de V, Ex• chegar a cstu Cu- du regiih1, dentro da rcgii\o dos Carajás e de Marubú,
su, tive a oportunidade de, por mui~ de umu vez, abordar as ncccssidmles du
E digo, uo concluir, Sr, Presidente, chego da Alemanha, trazendo estu·
construção de eclusus no rio Tocantins c V, Ex•, desde que uqui chegou, !.los feitos f!elos mesmos engenheiros, da mesrnu grande e poderosa empresa
constuntcmcnte, de formu muito bem estruturada, tem enfutizado tumbém u alcmi1, u KWU, que constrói us instuluções nucleares cm nosso Puís c dil u
ncccssidude du construçilo dessas obras e agora V, Ex• vi: essu lu tu coroudu tecnologia.
de êxito. Quero dizer u V. Ex• que o seu trabulho repercutiu também no meu
Sr. Presidente, recebi estullos rnostrundo como o curvi1o do rio Fresco e
Estado de Goi!is, como nUa poderia tumbém deixar de ser: rt:cc:ntcmcntc, o xisto 'Iuc rodeia os Cur:~jús, acentuudumente, dentro do território do Muum dos nossos muis prestigiosos órgiios de imprcnsu, se niio me l'ulhu u me- mnhiio, oiCrcccm condições puru industriulizar o nosso ferro, niio mais só
mória hú ct.:rcu de vinte dias ;~trús, o jornal Cinco dt• j\Jurço, dedicou umu pú- cxporli1-lo cm bruto, por 15 dólures u tonelada. Ferro que sui é pcduco de
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chüo que niw volta m:u~; :~s~im, vamnse."portar num primeiro hc:neliciamcntn cm "pcllct..., ", num ~cgundo e num tcr~.:ciro, aprovcitumJo uquclc c;~rviw do
rin hcs~.:o c o :\ishl 1ndu.~tri:llil<1do, cnnHI ~c faz na pequena grande ní1Çil<1
alcmlt, Lh: 60 milhões de laborio~o~ homens deste planeta.
O Sr. En•ltisin Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte'!
O sn. <;AIIRIEI. IIF.I!MES (AREI",\- PA)- Com muita honra.
O Sr. F.>eláslu Viclru (MDB- SC)- AI está a politica inteligente c sábia: e~nortar produtos acabados c nUa matéria:i-primas. Nós, adotando essa
política com seriedade, niio teremos preocupações com os aumentos constun·
tcs de petróleo; mas, para isso, é preciso haver sabedoria, c~atamcntc para
desenvolver uma politica nesse campo. Não interessa no Brasil, Pafs rico,
com riquezas naturais em abundância, exportar, ganhar melhores cstâgios
na balança comercial com exportações de matérias·primas, mas sim aproveitar essas mutériíls·primas gerando mais oportunidades de empregos, fazendo
mais a riqueza circular aqui c exportar produtos acabados. Isso é fundamental. 1:. por isso que nós acreditamos no grande desenvolvimento do Norte, do
Nordeste, deste Brasil, na hora cm que adotarmos uma politica firme na exploração dns nos~a!' riquezas naturais com alta sabedoria c com muita inteligência. Muito obrigado.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Sr. Senador, agradecendo o aparte de V. Ex•, digo upenas que isso depende de nós, de nós pedirmos, de nós esclarecermos, de nós lutarmos em defesa daquilo que é nosso c
isso faremos c continuaremos a fazer desta Casa. E aproveito, Sr. Senador,
para reitemr c lembrar o convite que trouxe do meu Estado para que uma
delegação de companheiros da Comissão de: Agricultura, e alguns da Comissão de Minas e Energia, chequem h Amazônia, onde nos espera a SUDAM,
que fez o convite, através da sua dirctoria, a Federação de Indústrias do meu
Estado, órgão do qual sou o presidente, que o complementou, para estudarmos essas riquezas, pana vermos, como viu, nessa viagem oportuna que fez a
Presidente com seus Ministros, a que oferece o Tocantins, a que orerecc aregião de Tucuruí, com 8 milhões de quilowatts de energia, mais do que vai nos
dar ltaipu, com muitns vezes menos despesas, ambas obras neccssârias. mas
esta muito mais útil será para a grandeza e para o enriquecimento do nosso
País. 1:. necessário ver corno toda aquela região tem cobre cm abundância,
esperando pela nossa açào, c tem outras riquezas como o manganés. c. a
bauxita cm reservas de minas que são das maiores do mundo c que jâ começarão a ser brevemente beneficiadas, através da grande empresa que ali se
instala.
Concluo, assim, reiterando o convite ao ilustre Presidente da Comissão
de Agrio.:ultura desta Casa c, Sr. Presidente, pedindo para transcrever ao li·
nal do meu pronunciamenlO, o discurso pequeno, singelo, simples mesmo,
mas de uma significação marcante para n6s, o que o Senhor Presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo fez cm Belém, depois de visitar Tucurui, depois de sentir a grandeza da obra e sentir que, realmente, n6s crescemos
quando sabemos razer aquilo que o País pede: obras grandes, obras realmente de integração, coma razcr que um rio se torne a maior estrada, talvez uma
das maiores estradas dentro da América do Sul e do mundo, j]Orquc o Tocantins é navegável. São dois mil quilómetros até a foz do Amazonas e mais
três mil c quatrocentos quilómetros numa linha reta até aonde chega a fronteira do Brasil com os seus irmi\os, as outras rcpCablicas como nós que precisam, também, saber aproveitar as suas riquezas naturais.
Concluo, Sr. Presidente, pedindo a transcrição, no final do meu pronunciamento, das palavras do Presidente Joilo Baptista Figueiredo, a quem somos gratos pela atitude. pelo gesto de nos visitar c na sua visitn fazer assinar
os convénios que nós esperávamos, o das eclusas. Foi um dia de grandeza
para nós, marcado pelas milos daqueles que assinaram o ato da construção
das eclusas. (Muito bem,)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HER·
MES EM SEU DISCURSO:
FIGUEIREDO: RECURSOS PARA O PRONORPAR
Em ~cu pronunciamento, ontem, na SUDAM, o Presidente Figueiredo
garuntiu não só os recursos para os grandes projetas de execução ou em vius
de execuci'lo, como também para o programa de desenvolvimento sóciocconômico do Nordeste do l'urú (PRONORPAR). Disse que upcsur dus di fi·
culdudcs cnfrcntadus pelo Governo. está providenciando o reforço desse
rrogruma com dotações que serão liberadas no próximo uno. Figueiredo
acentuou que u responsubilidudc que assumiu de desenvolver esta regiilo é
"irrcnundflvcl, indcsviávcl, irrctrut!lvel."

Eis ;1 integru do discurso do Presidente Figueiredo:
"Minhas scnhorns, meus senhores:
i\pcnus umas rilpidus puluvras, pam agradecer a exposiçi1o do superinh:ndcntc: da SU DAM. E para renovar o que disse, nesta mesma casa da SUDAM, quando por aqui passei há onze meses.
Venho de Tucurui, onde 30,000 pessoas se congregam na selva amazóni·
cu cm torno da maior usinil hidrclétrica inteiramente construída em território nacionul. E um marco novo de nossa vontade férrea de progredir. Ê
mais um testemunho da capacidade técnica dos brasileiros.
A importância de: Tucuruí foi reconhecida ainda ontem, na reunião que
presidi, do Conselho de Desenvolvimento Económico. Para quem olha com
realismo o futuro de nossas contas internacionais, Tucuruí representa a viabilização de projetas agro pecuários, industriais c de mineração, de que tanto
precisamos, para criar vultosos excedentes exportáveis. Graças à energia de
Tucuruí, nomes como Carajás, Trombetas c ltaqui sairão da geograna lisica
da Amazónia, para entrar na história económica do Brasil.
Temos pressa, c não haveremos de parar. Por isso mesmo, não faltarlio
recursos aos projetas voltados para a exploração racional dos recursos naturais da região. Como se fora cm garantia dessa afirmação, ontem aprovei o
orçamento de comprometimento do FINAM para 1979- o mais elevado da
sua história. O maior que nos era possível.
Não esqueci nenhum dos projetas que mencionei aqui. Alguns, já estão
a caminho, como o complexo Albrás/Aiunortc. A Lei sancionada no começo deste mês criou a Companhia de Desenvolvimento de Barcarcna, núcleo de apoio ao complexo.
A caminho cncontra·se, também, a formulação de uma política florestal
para a Amazónia, capaz de conciliar o aproveitamento da riqueza representada pelas espécies norcstais, é o respeito aos direitos das gerações futuras.
Da mesma forma, os ministros da Agricultura c do Interior já criaram
grupos de trabalho para cuidar do fortalecimento da agropecuária da Amazónia. Os estudos, em fase de conclusão, cobrem as áreas de crédito, colonização, regularização fundiária c de apoio nos empreendimentos agropecuários da rcgilio.
Mesmo entre as dificuldades e aperturas que todo o Brasil conhece e reconhece, meu governo está providenciando o reforço, cm 1980, do Programa
de Desenvolvimento Sócio-Económico do Nordeste Paraense (PRONORPAR). Estamos cuidando, também, através do PROMORAR, de dar mora·
dia digna àqueles que se contam por centenas de milhares, nas baixadas de
Belém c cm Sào Luís, entre os mais pobres e mais carentes do Brasil. ·
Não falo por falar.
Nem estou aqui para vangloriar·me do que estâ sendo feito.
Tenho bem clara na consciência a certeza de que temos muito mais a fazer, Essa responsabilidade, eu a reafirmo irrenunciâvcl, indesviávcl, irrctrat~vcl. Os documentos do meu governo a espelham com firmeza.
Não falo por interesse fugaz, nem por me sentir impotente, cm face da
magnitude dos problemas que temos por aqui.
Antes, pretendo que os planos de desenvolvimento e a nção do governo
reflitam a minha convicção de que nesta hilêia tão querida c rica, havemos de
construir, com denodado esrorço c: rcallstica determinação, uma ciVilização
digna de sua selvagem majestade."

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MA·
RIZ NA SESSÃO DE 2-1!-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Regressar do Nordeste nesta fase é trazer o espírito carregado de
apreensão c o compromisso redobrado de continuar a lutar em deresn daquela sorrida região. t o que ocorre comigo, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Encontrei a área rural do meu Estado na dúvida se seriam ou niio continuados os trabalhos rurais convocados pelo Governo nu área atingida pela
seca, pela estiagem durante este uno.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o sofrimento do Nordeste sempre se faz
em cadeia, nunca é somente a rome que chega, mas a economia também é
atingida cm todos os seus quadrantes: jll começa a ser sentida nos centros
mais povoudos o renexo da falta de produção, principalmente no sctor ugrícoln.
Sr. Presidente, vi áreas do meu Estado cm que a queda pluviométricu
ni\o atingiu os 100 milímetros, o que significa dizer que é uma seca total, sem
nada produzir.
Na época primeira da crise, muitos, aindn com a cspcrunca de recebe~
rem chuvas cnpazcs de cultivarem us suns ternas, nno rccorrcrnm uos serviços
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ubcrtos nuqucla oportunidade pelo Governo. Hoje, eles se encontram sem
meios de trubnlhur, porque ni\o estão incluídos entre aqueles que estão recebendo" ussistência governamental c t:tmbém nào têm nada de que possam se
valer panl atruvessar essa fase. Somente no ano vindouro, talvez em reverei·
ro, se tivermos um inverno compensador, esse agricultor poderá contar com
uma nova s;~fra. M:1s dumnte esses 6 ou 7 meses, Sr. Presidente, a condiçl\o
desse homem que nlio produziu nada, que nl'lo tem trabalho, que não tem a
quem recorrer. precisa ser estudada para que não se raça injustiça e niio obrigue o homem a procurar as cidades, como ocorre constantemente, abandon:mdo o scu Jur, o seu meio de trubalho.
O Sr. Muurn Rcm.•vidl's (MDB -CE)- Nobre Senador Dinartc Mariz,
na tarde de ontem tive oportunidade de fazer urna apreciação a respeito da
adversidude climática que se abateu sobre o Nordeste neste 1979, cx:1minun·
do decislio do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que afetnva o
cumprimento da programação de emergência cumprida no Nordeste. Sabe
V. Ex• que, a IH de julho, o Conselho de Desenvolvimento Econõmico,
numa decisão que estarreceu a opiniüo pública nordestina, entendeu de oferecer embargos i1quela programação de emergência, aconselhando a sua desalivação total em relação i:t 35 municípios c parcial cm relação a 119 deles.
Estuva eu'em Bmsília na ocasião cm que se realizava o encontro do Conselho
de Desenvolvimento Econômico, c levei ao ilustre Ministro Mário Andrcazta u apreensão d01s lideranças políticas, empresariais c comunitúrias do meu
Estado, diante da perspectiva de desativaçào do programa de emergência
cumprido no Nordeste pelo Governo federal. No dia seguinte ao da reunilio
no CDE. os Govern:~dores de Estado, num encontro com o Ministro do ln·
terior, expuseram tiS dificuld:1des imensas vividns por aquela área do terri·
tório br<lsilciro c conseguiram, graças à intermediação de S. Ex•, o Mini5tro
Mário Andre<l:t.Za, protelar- conseguiram apenas isso, nobre Senadorat~ 31 de agosto o cumrrimento, dentro da sua concepção original, da programaçl'lo de emergência t:stabclecidó! para o Nordeste. Ainda hoje, às lO homs da manl11'1, o Governador Virgílio Távora, acompanhado de 6 Deputados
Estaduais, rcprescnwntes da Assembléia Legislutiva,levaram ao Senhor Presidente d;~ República, um documento que se constitui numa diagnose da vcrdOJdcira situaçt1o vivida pelo Est01do do Ceará. E nesse documento, nessa auJiênd;~, os rcpre:-.cnwntes do Est;1do foram cxntamente postular ao Senhor
Presidente da Rcpühlica, não apenas o cumprimento dessa programação 4uc
vr.:rn sendo atcndidn no Nord~.:stc mas, tarnb~m. até a inclusi10 de outras ~o
munas que passaram a cnfrt:ntar uma situação indiseutivc\mcntt: vexatória e
constr:1ng~.:dora. V. Ex• fuz muito bem cm trazt:r, neste instante, subsídio~
pr~dnsns. porque r~~.:olhidos no seu Estado, no Estado de onde: vem V. Ex•,.:
4uc certamente enfrt:nta, ~:o mo no Ccilril, essa advt:rsidudc tão drflsth:a, inci·
Ucnte sohre praticamente trezentos e cinqUent;.l municipios do Nordeste.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço o aparte de
V. b•, nobre Senador Mauro Benc:vides, que vem realmente conlirmar o
que cu encontrei no meu Estado. Sei que o que se passa no Ceará tumbém est[l se r<~ssundo no Rio Grande do Norte c o que se passa no Rio Grande do
Norte wmb~m está se passando noutros Estados do Nordeste: a Paraíba, n
Cc:arú, parte de Pernambuco e até o Piauf. Essa J'oi a úrca atingida pela estiagem t:ste uno.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, li ontem ou hoje pela imprensa, se
não me falha u memória, que o Governo tomou uma medida acertada, mandando prorrogar o débito dos agricultores de São Paulo, Parunil, Santa Catarina, alcançados pela estiagem de que foram vítimas nessa região, Muito
m:1is se explica é a prorrogação do prazo dos empréstimos nos agricultores
nordestinos que nt1o produziram nada e nilo têm como cumprir os compro·
missos tomados. 1:. impossível udmitir que a situação do Ceará, Rio Grande
do Norte c Paraíba, principulmente, onde u nossa principul fonte de economia é o algodüo e, neste ano, se tivermos 50% da surra do algodão, seremos
felizes, Em médiu, tenho certeza que niio atingiremos 50%, E muitos dos
agricultores não irão colher nenhum gruma de algodiio, porque lá as chuvas
não caímm. c con~cqUentcmcntc, nu da realmente puderum produzir: nem ;~1godão, nem ceruis, nem outro produto qualquer.
O Sr.llcrnardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois nuo.
O Sr. Dcrnurdino Viana (ARENA- PI)- O Conselho Monellirio Na·
ci11nal, nobre Senador Dinnrte Mnriz,jú expediu resoluçl10 aos buncos rcgion<~i:., rwt;.1d:unente, o Banco do Brasil que opera nu reginu, e o Bam;o do
NorUcstc Uü Bmsil, que é da rcgit10, instruindo as suas ugéncins puru que,
apús o laudo de vistoria feito pela EM ATER ou cntiw, por empresa c~pcciu
lit.Hdil emussistência técnica puru que o PROAGRO pague MO% dos prejui·
1.0.~ que os luvmUurcs, financiados pelo Banco do Nordeste e pelo Bnncu do
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Brasil sofreram cm suas lavourus, Os 20% rcstuntcs serüo pagos em 5 anos,
com 1 :~nos de cnrência c c:1pitnlizuç1lo dos juros no per/ado da curência e, no
<JUe se refere aos investimentos lixo~. :1 prestaçüo que se venceria este ano se·
rú prorrogada pam um uno depois do vencimento do contrato, No Banco do
Brasil :1 Curta Circular recebeu o número 4.320.

O SR. DINARTE MARIZ (1\REN/\- RN)- Agradeço o aparte de
V, b• que, realmcnt~:, vem trnzer um pouco de imimo ao discurso que e~ta
va l'azendo: não conhecia essa instruçi1o.
Sr. flrcsidentc, Srs. Senadores, é necessário que se fuça o que se fez no
Centro-Sul do P:1í:-., aonde rorilm rrorrogudos todos os débitos duquele~ que
lidam com 01gricultura naquela regii1o. Sabemos que nu nossa regitlo, princi·
pai mente nn meu Estado c no Ceará -cu posso acrescentar- uqueles que
cultivum o algodl10, que é a principal fonte de nossa economin, eles não têm
condições mesmo que tenham uma safrn de 50%, eles ni1o tcrl10 condições de
atender aos seus compromiSM)5.
Sr. Presidente, o preço do algodt10 foi dccretudo no ano passado; de um
ano a esta data todos os insumosjá aumenlilrarn mais de 100%, todos. Agora
mesmo o óleo suhiu 50% de um:1 vez, ejú se tinlm elt:vado o seu preço outrus
vezes. Nl'to há nada cm que dentro dc.~scs 12 meses nàu se tenha elevado o
preço, cm mais de I00 1!i,, Entiio, nós estamos com o preço minimo daquela
época c irr.:mos ter sorr;, :tpt:nas da nossa safra. Pergunto: qual ê a situ;Jçiio do
ngricultor nordestino'? Do plantador de algodão principalmente? ú Governo
deve reconhecer que o lavmdor não terll condições de pagur. t\ soluçl1o ~crit
prorrog:~r c l'a1cr es~::donamcnto par>~ que ele, o luvrador, continue a tr~dla·
lh:~r, pnrque nc.:st<~ ;dtura cm que nós no~ encontramos, ni10 h~ m;~i.., unw til·
tenda nu Nordeste, principalmente Oll meu Estado- e cu falo ntw é sem conhecimento d!.! c<~ usa. em rclaçilo JO meu Estado- ni'hl hú um pruprictúrio
que n1'10 esteja devendo an H;1ncu d0 Bra:;il. Si1o ruros, raríssimo~. o:; ~tue tém
condiçlles de atender aos ~omprort1is~os tomado~ com o R:~ncn do Brasil,
peJa agricultur;l e pela pr,Hluç[IO qllc t2m. Eles tcriu1 que Ctln~;cgui~ rc.:ur~n~
cm nutras fonte-; para ;~tender aos ~~:us compromis'o~. Mas :t nossa lavour:t
estú totalmente sacrifíc:Hla; o meio produtnr dn Nordeste precisa ~cr olhado.
nesta hora, ni'10 com carinho, mas. ~ohrctudo, com o ren.,amento voltado
par:1 n problema social deste Pais. Não é r~1ssí·.el cnntmuur com a :tgric:ultur;t delicitúria c se prnrrnt?:lr d~hit·'~ de 4 cm -l ano~ nu de~ cm .5 ann,, ~ tl~
:u:oricultnrc-; ahandnnanJt) :1~ terras, cm husca de outra~. pmti~sõc~ c css:.~s
t~rras que süo adquirida~ por otnros, que possuem recurso-;, u~ quai' pa'"'a·
r~to a cspc.:uktr, ro~t,prJndu-a~ har:ttissim;t<; d:tqudes ~[llt' c~t:'tll dC\'endn ::n
Banco do Brusil. E. cm muitns nc:tsit1cs, es~c:; dt:bitu~ ~:~~) tran~rcridll~ p:tr;1
l'acilitar um negócio, enquantn o dono da t~:rra s.J recebe urna ninh;:ria, cm
rel<.1<;àll ao valor dcs~a mesnw terra. Esta é ;1 situaçtao, Sr. Presit.lcu:c r.: Sr.,,
Scnadorc:i.
O Sr. JosC Lins (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um upmlc'!

O SI!. IJINARTE MARIZ(,\ RENA- RN)- Pois ni1o. ou,o o ,parte Ur.: V, Ex•
O Sr. Josê Llns (t\RENA- CE)- Nobre Senador Dinarte Munz, V.
Ex• truz ao Senado um assunto de .!>Uma importünciu, para nós, do Nordeste
brasileiro. Tenho acompuuhado, sistcm~llicamcntc, os acontecimentos que
;tli se dc~cnrul:lm nüo só porque pa:rtenço à reg iii o, mas, porque é esse: um assunto pelo qual me interesso desde lon~a dmu- o assunto Uo sofrimento do
Nort.lcs\t:, Desse mot.Ju quero trazer Uú conhecimento de v. Ex• c" desta cu~:l
as informaçl1es mais recentes de que tlisponlm sobre u problema d;1 scc:1.
Passei durunte o mês de julho, cerca Jc 15 dias no illlcrior tln Nordeste. Esti·
ve discutintlu longumentc nüo somente com as autoridudes locais do Ccarú,
mas t<Jmbém com o Ministro Andreaaa, a situuçii.o du flrea c os progrumus
que estl!o sendo desenvolvidos cm função de:-,su seca, Quero informur a V.
Ex• que, ainda ontem 11 noite, tive uma longa audiência com o Sr. Minis!rü,
juntamcntc com ll Govcrnat.lor Virgílio Túvoru c as informa~Oe:-, sr1o a~ ~e
~~uintt:s: 11 <~ssistl·nci<l do Governo Feder:d tt i1rc;:~ prosseguir!t com a profundidade que for net.:cssáriu. Nttü haverá dcsrnobi!i;raçi'io em qu:dquer munici·
rio atualrncnte cm di!iculdade. O Governo d;!rú tot;.d apoioU milo-dc-a1bra
dcscmrreg;1d:1 pela ~ct.:<l nu 11:-. f;1m iii as ncccssil:1das que sofrerem com a c:llamillude que ora se ahnte sohrc n Nordeste brasileiro. Recentemente, t'l1i
.tprov;tdu tmw verha de um bilhi10, nito~.:cntos c .~etcntn milhõe~ Uc crut.ciros
par;1 dar rrosscguimento ao pagamento du mluJ-dc-obra a l'unUu pcrd1dn
pelo <./ovt:rno c mais trezentos milh\')e~ . .:orno purccla ndicionul ao progrunw
de crl:ditn p:1ra o.-; ug:ricultorcs que: cooperam cum o (ioverno. O crí:dito pam
cs . . as prorricd;~tles \t:rú diligenciado imcdiaturncntc, dentro t\c cond!Çi'le\
oferecida~ pelo Prujctn Sertanejo, io.,to ~.vinte :tnos de praw, cin~:o Llc Lari:n·
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dit c 2rif, de juros para as folllils de mào-dc-obru cmpregmla pelm grande~
proprictúrios.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pclasgrondes propric·
dades'!
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pelus grandes ou médias propricd:~·

des.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Até então o Projeto
Sertanejo não chegava até lá.
O Sr. Jooé Llns (ARENA- CE)- Exatamente. Agora no caso da se·
cu, o Governo está oferecendo as mesmas condições para qualquer propriedade que o desejar. Ainda, mais, esse programa de crédito poderá beneficiar
não somente a mão-de-obra, mas também aos de investimentos para tornar a
propriedade resistente às secas. Além disso, nobre Senador, a prorrogação,
dos pagamentos dos compromissos oriundos dos créditos contraídos ante·
riormente já foi autorizuda pelo Governo para todas as propriedades que tenham sofrido com as estiagens. Isto significa que este ano os proprietários
não pagarão as dívidas normais oriundas de compromissos de créditos, de
anos anteriores; estes pagamentos serão adiados. Foi ainda autorizado um
programa intensivo de abastecimento de água para todas as áreas carentes
do Nordeste, inclusive aquelas que não foram incluídas na emergC:ncia, mas
que por algum motivo estão sofrendo necessidades de abastecimento de
iigua, oriundas, naturalmente, do pequeno grau de precipi-tação deste ano. S. Ex•,
o Sr. Ministro Mário Andreazza, solicitou, da COBAL, a soluçito
imcdiuta do problema do abastecimento cm toda zona scmi-árida nordestina. E,
o mais imponante do que tudo isto, os recursos aplicados pelo Governo,
nos trabalhos de emergência, não terão de modo algum origem, nas verbas já
anteriormente destinadas ao Nordeste. Significa que os recursos para aten·
der à seca são recursos. novos, que não prejudicarão os programas de desen·
volvi menta da área, c que a lil?eração dos recursos para esse programa se fará mais rapidamente pos."iívcl. Enfim, é decisão já tomada pelo Ministro
Mário Andreazza, com apoio do Presidente da República, estender, a partir
de 1980, o Projeto Sertanejo a toda área seca Nordeste. Acredito que essas
informações podem tranqUilizar o Nordeste, A SUDENE prosseguirá acom·
panhando o desenrolar da crise, trazendo ao conhecimento das autoridades
as necessidades e as medidas que se mostrem convenientes de adotar em
acré:scimo àquelas que já estão sendo adotad.is àtualmcnte. Muito obrigado a V.
Ex•
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Eu é que agradeço o
apane de V. Ex•, esclarecedor, exatamentc no setor em que nós estamos rei·
vindicando.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estou falando sobre um dos produtos, estou falando sobre algodão. O algodão, há três anos passados, nós o
vendemos muito adma do preço em que está atualmentc; e os produtos do
ulgodào. como o tecido, por exemplo, subiram mais de 300% durante esse
período.
Relativamente ao preço mínimo do algodão, do ano passado, o tecido,
durante este período já subiu mais de 100% e o fio idem, idem, idem. Então,
pergunto eu: o Governo, ou por outra, o setor governamental não podia c
não devia atualizar esse preço mínimo? Então, deveria mos, no mínimo, pedir
a atualização desse preço mínimo, pelo menos, 100% acima do que há um
ano foi dado à gamntia do produtor. Porque, o que está ocorrendo é o se·
guintc: vem o preço mfnimo, os especuladores compram o algodão do produtor, que não tem condições de retê-lo. Então, o especulador é financiado
pelo Banco do Brasil, cornpr:t o algodão do pequeno produtor c depois de 6
ou Hmeses vai vender o algodi\o :t 60, 70, 80 ou 100% a mais. Êo que sempre
tem ucontecido nesta terra. Então, já é hora de o setor competente atualizar,
porque se está utuuliz:tndo tudo. As greves, por Cltcmplo, para que têm servido'! Reivindicações de quê? Salariais. Enti"'o, o homem do campo que produz
o algodão, que não tem outro recurso seni\o aquele que cstfi ilhado, que ni"'o
pode ser atendido nus suus reivindicações, entendo que umu das reivindi·
cuçàc."i m:tis sérias que deveria mos atender nestu hora é conseguir que o Governo, no mlnimo, ntualit.usse, ugom que estlt se colhendo o nlgodào, pelo
menos \OU% do que nos deram no uno passado, pura evitur que o homem,
mesmo aquele que pôde produzir meia dUziu de quilos de algodão, nilo seja
explorndo no seu suor, depois de tunto sofrimento que estâ encarando nesta
hor:t.
O Sr, .Jwi~ J.ln"' (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um upurte?
O SI!. lliNAI!TE MAI!IZ (ARENA- RN)- Pois nuo.
O Sr. José Lln!i (ARENA- CE)- Umu informuçào complementur,
nohre Senador Dinurte Mnri1., que responde n suu induguçlw, De u~urdo

~om

o "Pacote Agrícola" já aprovado pelo Presidente: d:1 República,

o linunciamento da produção será feito não mais com base cm uma ava-

liação percentual dos custos, mas na avaliação real do custo total de pro·
duçr1o, A partir dai o preço mínimo será automaticamente fixado, no minimo, em 166% do custo total da produção.
O SR. lliNARTF. MARIZ (ARENA- RN)- Gostaria que o verbo
conjugado fosse diferente do que o que V. Ex• está conjugando, em vez do
futuro ...
O Sr •.Jo"'é l.ins (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que ontem, na última
reunião do COE ...
O SR.IliNARTF. M,\RIZ (ARENA- RN)- Porque agora não esta·
mos pleiteando base paru o financiamento, o que estumos querendo agora é
que o Governo atualit:e o preço mínimo do algodão, que ele nos. dê mais
\00%, porque, para o futuro, ai já terá morrido muita gente,
O Sr .•José Lins (ARENA- CE)- Se V, Ex• me permite, na última
reunião do CDE, o Presidente da República recomendou que a Comissão de
Financiamento da ProduçUo atualizasse os preços mínimos agrícolas que deverão estar saindo por estes dius.

O SR. lliN,\RTF. MARIZ (ARENA- RN)- Tenho a impressão de
que t.-sse preço {1Ue sai agora seja o preço do algodão para a área Centro-Sul
do Pais, que está na época de sair. Então, o nosso já foi feito no ano passado.
Há poucos dias li na imprensa um comunicado do Ministério da Agri·
cultura dizendo que tinha havido uma aumento de mais ou menos 37% no
preço mínimo do algodão, quando este preço tinha sido do ano passado. Entrta, o que queremos agora, e sei que V. Ex• é um dos grandes batalhadores
com que contamos em defesa da nossa região, o que todos nós devemos pedir é um itumento de \OU% no preço mínimo do algodão agora, já, antes que
o :tgricultor entregue o seu produto aos especuladores.
O Sr. Jnsé Uns (ARENA- CE)- A impressão que tenho é a de que
esse uumc:nto não será realmente menor do que 100%, dada a maneira como
será calculado.
O SR. lliNARTF. MARIZ (ARENA- RN) -V. Ex• sube que esse
preço mínimo nós sabemos manuseá-lo muito mais do que os que estão aqui
dentro dos gabinetes. Então, se nós realmente podemos pleitear, reivindicar.
informar às autoridades competentes, cu tenho a impressão de que não se
tem como fugir. Como é que se foge de uma garantia que o Governo quer
dar, se o salário mínimo está sendo ajustado na base de mais de 100%, se
tudo o que se comprou para a agricultura do começo desse ano para cá já subiu mais de 100%. Se nós vamos colher uma safra de 50%, ·então, como é que
podemos fugir de reivindic:tr do Governo, imediatamente, uma atualização
desses preços'! Fora daí é fugir um pouco, c deixar que o pobre do homem
que trab:.tlhn no campo mais um:.1 vez seja logrado no seu esforço e no seu
trabalho.
O Sr. Evelásio VIeira (MDB-SC)- V. Ex• me concede um

aparte~

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-RN) - Pois não.
O Sr. Evclúsio Viciru (MDB- SC)- O pleito de V. Ex• para que o Gcr
verno proporcione preços mínimos remuneradores ao algotlão é perfeitamente justo. A reivindicação é justa, certa e correta. Precisamos proteger o
produtor p:1ra protegermos o industrial que não vai funcionar sem matéria·
primu, para protegermos os próprios interesses do Brasil. Mas é fundamen·
tal também que nós criemos, especialmente no Nordeste, centros de pesqui·
sus c estações experimentais, a fim de ulcançarmos melhor produtividade do
:tlgodão no Brasil. Empresários do setor têxtil estão vivamente interessados
em criur esses centros de pesquisas, essas estações experimentais, mas, infc·
lizmente, o Governo tem sido insensível a essas iniciativas. Em razão disso,
os preços do algodão no Brasil são mais altos do que o produzido cm outros
países. Temos que atacar o mal pela raiz, c a primeira medida é criarmos es·
ses centros de pesquisas e buscur melhor produtividade pura o algodão do
Nordeste, proporcionundo inclusive melhores lucros aos seus produtores e,
barateando tumhém us mutêrins-primas para conseguirmos preços competi·
tivos no mercado externo, na cxportuçrto das nossas manufaturus.
O SR.IliNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pergunto a V. Ex•: qual
é o produto, hoje, neste Puis, que nào tem preço muis alto aqui do que em

qualquer purte do mundo'! V, Ex• pode citar algum'! Se fôssemos importar
um tr:ttor, por quunto ele nos suiri:~? Todos os insumos que utilizumos ~rto
muis euros. V Ex• multiplique por quulquer número tudo ttquilo que impor·
ta mo~. Nrtu hÍIIJ:ida, neste P:tis, hoje, que V. b.• possa comparur competili·
v;uncntc ~llnl u mercado externo.
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O Sr. E.,lblo Vieira (MDB-SC)- Hil nlgumns cxceções. A soju, n ni·

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• pode discordar da locali-

vel de fazenda, tem seus preços inferiores à soja produzida nos Estados Uni·
dos. Há outros exemplos, especialmente no setor primário: o café, o cacau.

zaçilo, mas Campina Grande cst:í no centro de uma úrca de produçüo, embo.
m ni10 se localize no sertão.

O SR. DINARTE MARIZ (A~ENA-RN)- Mns todos eles siio sub·

sidiados pelo Governo,
O Sr. E.,Jislo VIeira (M DB-SC)- Não, pelo contrário, cm alguns SC·

tores o Governo aplica até o confisco.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-· RN)- Mas quando ocorrem

calamidades -geadas, inundações, etc.- nós votamos, aqui, verbas que, a.
liás, !iUo justas para atcndê·lns. Agora, cu gostaria que V. Ex• tomasse conhc·
cimento do que está ocorrendo no Nordeste: nos últimos 3 anos o tecido subiu muis de 500%- isso cu posso garantir e V. Ex• pode mandar fazer o càl·
cuJo - c só neste ano o algodão já subiu mais de 100%...

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• está equivoca.

do; C:.1mpina Grande foi um centro comercial, produtor não. Sou insuspeito
porque pleiteei do Presidente Ernesto Gciscl, antes dele entrar no Governo,
que levasse pnra a região seca do Nordeste um instituto semelhante ao de
Campinas. cm São Paulo. Isso era o que precisávamos. Mas V, Ex• sabe que
Campin:1 Grande nem tinha o clima para se ter este instituto c nem a rcgino
indicad11. Se ele tivesse posto cm Patos, na Parufba, ai estava certo, perfeita.
mente.
O Sr. Jooi Llns (ARENA- CE)- Senador Dinnrtc Mariz, V. Ex•

sabe que hoje esses centros não operam somente cm sua base local. Eles dispõem de C.'itações experimentais representativas cm todo o Nordeste.

O Sr. E•elblo Vieira (MDB-SC)- V. Ex• tem razão.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- E hoje nós estamos cn·

trc:gando o algodão mais barato do que há 3 anos passados. Isso é que não
pode ocorrer. Tudo subiu cscandalosnmcntc, c o algodiío continua naquele
ritmo cm que o produtor vai se endividando até que, já velho c cansado, se
despede da fazenda para entregá-la a um especulador que aguardarA o au·
menta da propriedade de acordo com a inflação que nos assola. Este é o dcs·
tino do homem do Nordeste.
O Sr. EYelílllo VIeira (M DB-SC)- Nisso tudo V. Ex• tem razões de

sobra, c tudo pela incompetência do Governo de V. Ex•!
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Nho acho que seja cul·

pado Governo. V. Ex• sabe que temos um problema sério que não depende
de governo, não depende dos homens, que é o problema do clima. Nascemos
castigados por um clima inconstante c até hoje não tivemos condições de nos
organizar para conviver com as adversidades desse clima. Essa é que é a ver·
dadc.
O Sr. E•eláslo Vieira (M DB- SC) - O Nordeste tem riquezas natu·

rais extraordinárias, tem um homem bom, capaz; o Governo é que não tem
sabido explorar essas riquezas. O Governo é que não tem sido inteligente no
estabelecimento das prioridades para o Nordeste, dai a razão dos problemas
permanentes do Nordeste.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-RN)- V. Ex• não tem razão

porque V. Ex• mesmo reconhece que o homem do Nordeste é pobre mesmo
tendo riquezas fabulosas; entretanto, vivemos empobrecidos enquanto o
Centro-Sul do País vive enriquecido, próspero c desenvolvendo. Por quê?
O Sr. José Llns (ARENA-CE) -

E o Governo é o mesmo.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Porque tem um clima

certo c seguro e tem terras que lhe propiciam realmente uma grande vanta·
gcm, trazendo de volta o esforço do seu trabalho quando ele amaina a terra.
Mas na nossa região é diferente.
O Sr. EYeiíslo VIeira (M DB -

SC) -

Há uma impressão falsa de

V. Ex• de que todo o Centro-Sul é rico, vive num mar de rosas, é impressão ...
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Em relnçiio ao nosso
Nordeste.
O Sr. E•elílllo Vieira (M DB- SC)- Mas isto sempre nós tivemos, fc·

lizmcnte, num nlvcl superior, e hoje V, Ex• encontrará com muita dificulda·
de algum empresário do Centro-Sul que não esteja endividado com os ban·
cos, principalmente com o Banco do Brasil. Não são só os agricultores nüo,
porque nos últimos anos houve uma descapitalização violenta do empresário
brasileiro também, é preciso que se registre.
O Sr. José Llno(ARENA -CE)- V, Ex• me permite, Senador Dinar·

te Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA -

RN)- Pois niio.

O Sr. José Llns (ARENA- CE) -Queria trazer nindn umn infor·

mação complementar. 1:. relativa ao grande esforço que o Governo tem feito
ultimamente no sctor de pesquisa, problema levantado pelo nobre Senador
Evclúsio Vieira, V. Ex• sabe que jú hla cerca de três anos, temos vúrios cen·
tros de pesquisa agronômica do Nordeste. Poderiamos aqui citar: primeiro,
o Centro de Pesquisu do Algodão, localizado cm Campina Grande.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Aliás muito mnlloculi·

zado.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Sou quase cnmpincnse,

comerciei muito cm Campina Grande c tenho por esta cidade um grande afcto, até mesmo porque foi lá que busquei a minha esposa. Então tenho por
Campina Grande um grande carinho, mas confesso a V. Ex• que a orien.
tação do Presidente- c que ele me perdoe- não foi feliz. Ele deveria ter
procurado o sertão, onde estamos atrás dessas pesquisas, onde precisamos
realmente da presença do Centro, para encaminhar c orientar, c mesmo fazer
a pesquisa.
O Sr.José Llns(ARENA -CE)- Respeito o pensamento de V. Ex•,

mas, convém observar que Campina Grande não está, hoje, fazendo expcri ..
mcntos somente na sede do Centro. Os experimentos se realizam cm várias
estações localizadas no sertão. Além disso, dispomos, cm Petrolina, de um
outro Centro.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)-!; um setor realmente •·

propriado para a irrigação. Mas cu também quero dar uma informação a V.
Ex• Quero informar a V. Ex• que cm Campinas, São Paulo, grande parte
dos agricultores da Paraíba, do seu Ccarà c do Rio Grande do Norte, estão
buscando sementes aconselhadas pelo Instituto de Campinas, para plantar lá
no Nordeste. Eu mesmo estou fazendo experiências. V. Ex• está vendo que
n6s estamos recorrendo a São Paulo que tem um clima totalmente diverso,
porque nós não as temos no Nordeste. Estamos recorrendo a Campinas; cs..
turnos recorrendo a São Paulo.
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Nobre Senador, se V. Ex• me per·

mitc concluir.·
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA -

RN)- Com muito prazer.

O Sr.Jooi Llna (ARENA- CE)- V. Ex• alega que Campino Grande

não tem bom clima que ajude às experimentações, mas informa que Campi·
nas, cm São Paulo, cujo clima é totalmente diverso, está no11 ajudando. A
contribuição de São Paulo pnrn o nosso algodão rcferc·sc no nlgodiio herbá-

ceo, c não ao algodão mcicb. O algodão mocb niio existe cm São Paulo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Essa é umogrande
ameaça que pe!ia sobre nós do Nordeste; o algodão scridó vai desaparecer.
Sou agricultor de algodão c estou plantando nlgodiio herbáceo. Fui obrigo-

do a fazer isso, porque do contrário não teria mais nenhum agricultor, nc·
nhum morador que quisesse trabalhar, porque nós produzimos com o alga ..
dão mocó JUO kg, o outro dá uma médio de 1.000 kg.
O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- V. Ex• dá licença pura um npnrte,
nobre Senador?
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- A contribuição que desejo dnr n V,

Ex• se refere à informação de que a pesquisa cstll começando a ser olhada
com mais segurança. Além do centro de pesquisa do algodilo, a que me referi, um dos maiores do Brasil, temos sete fazendas experimentais de área seca.
Temos um Centro de Pesquisa Experimental, para a resino scmi·âridu cm
Petrolinu, temos um Centro de Pesquisa de Fruticultura c Mandioca, na
Bahiu, temos um Centro de Cuprinoculturu cm Sobral, no Ceará, c temos
todo um sistema montado pura cxperimcntuçilo. t certo que estamos cngati·
Ihando nesse ponto, ternos problemas serilssimos nu ltrca da produtividade c
da economicidude dus nossas culturas, como bem diz o Scnudor Evclnsio
Viciru. Mus é bom registrar ~:ssa contribuição sobre essa fase nova da pesquisa do Nordeste.
O SR. DINAR'fE MARIZ (ARENA- RN)- Sei que o Governo tem

sido atento
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iniciar alguma coisa cm reluçi\o no Nordeste.
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O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Sobretudo quando se diz que todas
a:-. culpus situ do Governo.

O SI!. lliNARTE MAIIIZ (ARENA- RN)- Aliits, o Governo não é
culpado; a questão é :1 nossa pohrezu.
Mus dou o aparte ao nobre Senador Cunha Lima.
O Sr, Cunha l.lm11 (M DB- PB) - Nobre Senador Dinartc Mariz,
meu :1parte é p:1r:1 me integrar na defesa do Scnudor José: Lins, quanto à lo·
c:~lizaçào da EM URAPA, em Campina Grande. Foi reivindicação nossa, e
digo, muito just:~, rorque foi atendendo ii posição geográfica de Campina
Gran<.Je que ali se instalou a Empresa de Pesquisa do Algodão, porque está
situuda numa posição em que pode atender não somente ao sertão, mus ao
Curim:Jt:Jú, ao agreste, ao Cariri, e até ao brejo paraibano, onde também se
f:1zem experiências frutíferas quanto à exploração do algodão. EntUo, repe·
tindo, digo a V. Ex• que os resultados, o êxito dessa programação cm Cumpi·
na Gr:mde tem sido dos melhores, c o Ministério da Agricultura, a EMBRAPA,
cstú satisfeitissimu com o seu trabalho. Agora, quanto ao problema que V. Ex• a·
bordou inicialmente, quero me solidarizar com V. Ex• quanto à
apreensão que V, Ex• demonstrou quanto à desativaçào da assisti:ncia lis zo.
nas atingidas pelas secas, porque pior do que as secas sUo as suas conseqUé::n·
cias e as suas seqUelas. Quando, cm decorrência das secas, temos falta de
produção para comercialização. falta de alimentos de primeira necessidade c
uté de água, é preciso que o Governo continue agindo c com mais ardor, nes·
te tempo, nesta época em que nós sofremos mais as conseqUências, as angústias das secas que vêm periodicamente atingindo o Nordeste. E digo que em
vez de restringir, o Governo devia era ampliar essa assistência, nesta altura
dos acontecimentos, até que as chuvas venham outra vez Cair sobre a nossa
região, Muito obrigado.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA·RN)- Obrigado pelo aparte de
V. Ex•.
Vou terminar, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao nosso nobre colega
José Lins de Albuquerque, para que ele seja um portador do Nordeste, ele
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que jú nos trouxe algumas noticias tranqUilizadoras; que consiga convencer
o Sr. Ministro da Agricultura, o meu eminentfssimo amigo Delfim Nctto, no
sentido de atualizar o preço mini mo do algodão, NUa vamos acreditar nem
aceitar que se vá fazer uma nova avalização para o futuro; o que queremos é:
que essa avaliação seja feita agoru.
O Sr. José Lln• (ARENA-CE)- Agradeço a confiança e levarei o ape·
lo de V, Ex•.
O SR.IliN,\RTE MARIZ (ARENA- RN)- V, Ex• pode muito bem
representar os interesses do Nordeste, porque é um dos melhores intérpretes
que o Nordeste jo'i teve e está tão bem familiarizado com os problemas da
nossa regiUo, até mesmo pela oportunidade que teve de presidir durante mui~
tos unos, o setor Criado exatamentc para nos ajudar, que é a SU DENE. Gos·
taria que V, Ex•. trouxesse esta outra notícia: a prorrogação, o escalonamen·
to e :1 atu:iliznçào do preço mínimo.
Sr. Pn:sidente, era t.-ste o apelo que gostaria de fazer nestu tarde. Como
nordestino, quanto mais cu envelheço mais eu me sinto com o dever de de·
fender aquela rcgiUo. Quando leio a história do Nordeste lembro·me que to·
dos nossos antepassados lutaram com o mesmo afinco, com o mesmo patrio·
tismo e com a mesma revolta, como ainda hoje nós lutamos cm defesa da
nossa regiUo,
Vi, cm 1906, um homem do Rio Grande do Norte, um grande represcn·
tante, um dos melhores que tivemos cm todas as épocas, o Deputado Elói de
Souza apresentar um projeto criando a taxa da seca para que se fizesse a irri·
gação no Nordeste. Hoje a irrigação no Nordeste ainda não é uma realidade;
ela está sendo esboçada. isso foi em 1906, conseqUentemente há 73 anos, Aí é
que vemos que não temos que nos maldizer e tampouco voltar as vistas para
o passado com certo constrangimento, porque todo homem do Nordeste que
lê a história de sua terra, encontrará todas aquelas gerações que sucedemos,
capazes, aliladas, competentes, patriotas, defendendo a nossa região. E estou
certo de que continuamos a deixar o exemplo para muitas outras que virão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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-~---------------------------------------------------------LIDERANÇA DA ARENA I DA MAIORIA

MESA

Lide r
Jorbos Pauorinho

Vlce·Lideres
Aloysio Choves
Jo11 Lim
Aderbol Juremo
Lomanto Junior
Moacyr Dolla
Murilo Bodoro
Saldanha Oeni

Pre1idente
Luit Viana (ARENA- BA.)

lourival Baptista (ARENA- SE)

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

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA
Gostao Muller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouard

Oinarte Morit (ARENA- RN)

Vlce-Lider••
1•-Secretârlo

Henrique Santilla
Humber1o Lucena
Marcos Freire
Mauro Benevides
Oreste1 Querdo
Pedro Simon
Rob1rto Satutnino

Suplente• de Secretário•
Alu:ondre Costa (ARENA- MA)
Jorge Kolume (ARENA -

2•-Secretárlo

Panos POrto (ARENA - SE)

Gabriel Herm" (ARENA- PA)

COMISSOES

Oireton AntOnio Carlos de Nogueira
locol1 Arexo ll- Terreo
Telefones, 223·6244 o 22.5·8.50.5- Ramais 193 e 2.57

AC)

Benedilo Canelas (ARENA - MT)

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF)

Suplente~

Titulares
1. Mendes Canole
2. Jo\e Uns
3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

{11 membro1)

ARENA
1. Raimundo Parente
2. Alb.rto Silvo
3. Almir Pinto

COMPOSIÇ~O
Pr~sidente1 Je11e Freire
Vice·Pre1idente1 lo1oro 8orba1a

MO&
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe, Cãndido Hippertt
Locoh Anexo 11- Terreo
Telefone, 22.5·8.50.5- Ramais 301e 313

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

1, Marcos Freire
2. Humb.rto Lucena

Aui1tento, Carlos Guilherme Fon1eco- Roma1676
Rouni0111 TerÇOI•feiros, os 10;00 horo1
local, Sala"Ciovis Bevilocquo"- Anexo 11- Romol623

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)

(7 membro1)

Presidente, Evelosio Vieira
Vice-Pre1idente1 Leite Choves
Tituloru
1,
2.
3.
4.

Panos POrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrouion
Joselins

MO&

1. Evelosio Vieira
2. leite Choves
3. Jose Richo

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Anittenle1 Sónia Andrade Peixoto- Ramol307
ReuniOe11 Quartol•feirol, as 10100 horas
Locol1 Solo "Ruy Borbota"- Anexo 11- Romois621e 7\ó

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

{7 membros)

Jeue Freire
Jose Sorney
PDIIOS POrto
Saldanha Deni
Aflon.a Comorgo
Murilo Badaro
Benedito Ferreira

1. Itamar Franca

COMPOSIÇÃO

2. Lotara Barbozo
3. Adolber1o Sono
<1. Mauro Benevides

Pr11idente1 Htnrique de la Rocque
1'·Vice·Presidlnte, Aloysio Chovtn
2•-Vic.. Pretidenlel Hugo Ramos
Suplente•
ARENA
1. Lenoir Vergas
Henrique de Lo Rocque
2. Joào Colmon
Helvidio Nun111
3. Almir Pinto
Jose Sorney
<1. Milton Cabral
Aloy1io Choves
5. Bernardino Viono
Aderbol Juremo
6. Arnon de Mello
Murilo Badoro
Moocyr Oalla
Amoral Furlon
Raimundo Parente

4.

5.
6.
7.
8.
9.

MO&

1. Hugo Ramo1
2. Leite Chav111
3. Lororo Barbara
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brouord
6. Franco Monloro

1. Cunha Limo
2. Tancredo Nev111
3. Dirceu Cardoso

Auistente1 Maria Heleno Buetno Brandão- Ramal 30.5
Reuniões, Quorlos·felrot, 61 10,00 horas
Local, Sola "Ciovl1 Bevllocqua"- Anuo 11- Ramol623

\. Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gllvan Rocha

Auiuente1 Ronoldo Pacheco d1 Oliveira- Ramal 306
ReuniOt11 OuintOI·feiros, '" 10100 horas
Locol1 Sala "Ruy Barbo1a"- An ..o 11- Ramois621 e 716

Titulares
I.
2.
3.

Suplentes
ARENA
I. Jo~e Gui~ard
2. Torso Outro
3. Bendito Canelas
A, Moacyr Oalla

MO&

{1~ membra•)

COMPOSIÇÃO

Pre1idenle1 Mendes Canole
Vice·Preddente1 Agenor Mario

1.
2.
3,
4.
.5.
6.
7,

COMISSÃO OE CONSTITUIÇ~O EJUSTIÇA- (CCJ)

COMPOSIÇÃO

Suplentu
ARENA
I, Jutahy Magalhães
2•.•flonso Comargo
3. JoOo Calmon

Titulares

COMISSÃO OE ECONOMIA- (CE)

( 11 membros)
COMPOSIÇ~O

Pr11idente1 Itamar Franco
Vice•Pre1idenle1 Roberto Soturnino
Titularei
I. Arnon do Mello
2. Bernardino Viana
3. Jo1ellns
4. Jeue Freire
~. Milton Cabral
6, Benedito Canelot
7. Luiz Cavalcante

Suplentes
ARENA
1, Helvldio Nune1
2. Alber1o Silvo
3. Benedito Ferreiro
4, Vlcentt Vuolo

MO&

1. Roberto Saturnino
2. Itamar Franco
3. Marcai Freire
4. Pedro Simon

1, Jo11 Rlcha
2. Oresllli Ouercio
3. Toncredo Neve1

,Ago~olo de

Anittente, Oani"l Roit do Sou1a - Romal675
ReuniOii1 Ouartat·foiral, 01 10!30 hora1
Local! Sala "Ruy Borbota"- Ano11o U- Ramah 621 e 716

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -ICE C)
(9

mombrot)

MDB

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

I. Nol1on Carneiro
2. Marcai Freire

Anl1tenteJ Daniel Reli de Souza- Aomo167!5
Rounià111 Quintot•felros, 01 11100 horol
local, Sola "Ciovi1 Bovilacqua"- AneiCO 11- Aomol623

COMPOSIÇÀO
Pre1idente' Joào Colmon
Jutahy Magolhàll

1. Paulo Bronard
2. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franco
Jo1e Richa
S. Amoral Peixoto
6. Tancrodo Nove1

MOB
I. Marco• Freire

2. Mouro Benevid01
3. Leito Chovet

••

Auittent11 Cóndido Hippertf- Ramoi1 301·313
Aeunià011 Quar1ot•feirol, 01 11 100 horo1
Local, Solo "Ruy Borboto"- AneJCo 11- Romois621e 716

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -(CME)

Vice·Pre~idento,

(7

membro1)

Suplente~

Titularei

COMPOSIÇÃO

ARENA
I. Jo~e UM
2. Arnan do MeUa
3. Jorge Kolume
4. Pedra Pedronior~

1. Joào Calmon
2. Torto Outro
3. Jutohy Mogalhao1
Alaytio Chavet
5. Aderbal Juremo
6 Eunice Michil~tl

••

COMISSÃO DE SAUDE- (CS)
(7 membro1)

Pre1idente1 Arnon de Mollo
Vice·Pretidenlol Ãlberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Suplent11

Titularei

ProlidentoJ Gilvan Rocha
Vico·Prelidonto, Henrique Sontillo

ARE~

MOB

1. Adalberto Sono
2. Evelatio Vieira
3. franca Mor~toro

1. Morcot Freire
2. Gilvan Racho

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

I, AffoniO Comorgo
2. João Calmon
3. Jutohy Mogalhà01
MDB

Anittent11 Sõnio Ar~drade Peilcoto- Ramal307
Rounià111 Quintot·feirol, 01 10:00 hora1
Local, Solo "Ciavit Bevilac~:~uo'' - Anuo 11 - Ramol623

COMISSÀO OE FINANÇAS - (CF)

(17 membrat)

I. Dirceu Cordato

2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

1. Gilvan Racho
2. Roberto Saturnino

Auitlente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol306
Reunià111 Quortol·feirol, 01 11100 horo1
Local I AneJCO "B"- Sola ao lodo do Gab. da Sr. Senador
Joóo 6o~eo - Rumai AB4

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO OE REDAÇÀO- (CRI

Protidente, Cunho limo
Vice·Prelidento, Tar~crodo Novot
Suplenln
ARENA
1, Saldanha Ooni
2. Henrique de Lo Racquo
3. Jeuo Freire
4, JoM Sorney
5. Milton Cabral
6. Jo'l Gulomard

Titularei
1, Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. Lomonto Juniar
4. Affonto Comorgo
5. Viunte Vuolo
6. Alborto Silva
7. Amoral Furlon
8. Jorge Kalumo
9. Jutohy Magolhótn
10. Mond11 Canele

1. Lomanto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Ja~e Guiomard
1. Gilvon Rocha
2. Henrique Sar~tillo
3. Jaiton Barreto

1.
2,
3.
4,

1. Cunho Uma
2. Toncredo Nevll
3. Roberto Saturnlno
Amoral Pohcoto
5. Ptdro Simon
6. Mouro Bonevid01
7. Teotónio VIlela

••

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membro1)

Presidente, Dirceu Cordato
Vice•Pre1ident11: Adalberto Sono

COMPOSIÇÃO

Titularei
1. Torso Outro
2. Saldanha Derti
3. Mend01 Conolo

Suplent111
ARENA
1, Joóo Colmon
2. M11rilo Bodaro
3. Jo11 Sorney
1. Hugo Ramos

AiiÍitentoJ Mario Thorno MogolhQu Malta - Ramal 134
Reunioc\. Quintol•ftirol, Cu 12,00 hora•
Local, Solo "Ciovi11 BevilocqLio"- Anexo 11- Romol623

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE)

(1S membro•)

Pre1idente1 Jorge Kalume
Vico·Prelidente, Mouro Btne..,idll
Tit11lore1i

COMPOSIÇÃO

Titularei

Vico·Pr~tidonto,

1. Lenoir Vargo1
2. Helvldlo Nun11
J. Jene Freire
Moocyr Oalla
S. Henrique do Lo Rocqua
6. Aloytio Chovei

..

Jorge Kolume
Luiz Ca ...alconte
Murilo Badoro
Benedito Ferreira

MOB

I. Mauro Benovid1n
2. Agenor Mario
3 Hugo Romo1

I. Cunho lima
2. Joitan Barrtto

AuiltentoJ Corlo1 G11ilherme Fon~eco - Aomol676
Aeuniàe11 Quartol•feiral, Ot9,30 horat
Local, Solo "Ruy Barbo1o"- Anua 11- Romoit621e 716

Pre•idento1 Tono Outro
l'·Vice·ProtidenteJ Saldanha Oorzl
2'·Vice·Prolldentll Lamento J11nior

(9 membro1)

Suplont11
ARENA
1. Jutohy MogolhOet
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchilei
Benedito Canelai

1.
2.
3.
4.

Suplantei
ARENA
1. Raimundo PÕrehto
2. Amoral Furlon
3. Joto Guiomord

COMPOSIÇÃO

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -ICLS)

Titularei

2. Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Anittente1 Corlo1 Guilherme Fonteco - Ramal 676
Rouniàe~, Oulntot·foirot, 019,30 horot
local, Sala "Ciovi1 Bevilacquo" - Anuo 11 - Ramal 623

Prnidonte1 Holvldia Nunn
Lenoir Vorgo1

MDB
I. Jote Richa

(!5 membros)

1. Dirceu Cordow
2. Adalberto Sono
Po11lo Bronord
Marcai Freire
Lazoro Borbozo
Jo10 Richo

Suplont01
ARENA
l. Saldanha Deni
2. Jorge Kolume
3. Benedito Conolo1

Auiitonlo: Cariai Guilherme fontoco- Romo1676
Reuniou Quintol·feirol, 01 I 0130 horcn
Locol1 Solo "Ruy Borbota"- Anexo 11- Romoit 621 o 716

MDB
MDB

..

Sábado 4 3413
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1. Tor~o Outro
2. Bernardino Viana
3. l;,oldonho Oorti
Lomonto Junior
s. Mondei Canele
6. Aderbol Juremo
7. Almlr Pinto
8. Lenolr Vorgo1
9. Jo1e Sornny

..

S11plent11
ARENA
1, Aloytio Cha'ftl
2. Pedro Podrouion
3. Henrique de Lo Rocque
Jo1o Guiomord
5. l11iz Cavalcante
6.

..

COMISSÃO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL-(CSPC)

(7 membro1)
COMPOSIÇÃO

Protidente1 Evandro Carreiro
Vico·Pr11ident11 Humberto Lucena
Titularei
1.
2.
3.
4.

Suplente•
ARENA
I. Alfon1o Comorgo
Raimundo Parente
2. Pedro Pedronion
Honriqut dela Rocquo
3. Aderbol Juremo
B,ernardlno Viana
Alberto Silvo

DIÁRIO [)0 CO!'lGRESSO NACIONAL (Sl'(ian li l

.1414 Sábndn 4

MOB
I, Evondro Carreiro
2. Humberto Lucena
3., Lotara lklrbota

Bl SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOUERITO

Suplentes

Titularn

1. Orestll\ Ouercia
2. Evelo1IO Vieira

ARENA

I. Sonedito Ferreiro
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrouion

Aui1tente1 Sonia Andrade Peixoto- Ramal 307
ReuniOu: Ouintos·feiras, 01 9:30 hora I
Local: Sola "Ruy Barbo1a"- Anuo 11- Romoil621e716

1. Pouo1 Pórto
2, Lomanto Junior
J, Alberto Silva

4. Afton1o Comargo

MOB
I. Evondro Carreiro
2. Lazoro 8orbo1o
3. O:e~t111 Ouercio

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇDES
E OBRAS PÚBliCAS -(CT)
(7 membro1)

1, Leite Chovl!l
2. Agenor Mario

COMPOSICÀO
Ani1tenle: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306
ReuniDas: Ter~o1•feiro1, 01 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Sorbo1a"- Anuo 11- Romoi1621 o 716

Pro1:donto: Benedito Ferreiro
Vico•Pretidonto: Vicente Vuolo

Comiuóel Tempororio1
Chefe: Ruth de Sou10 Co1tro
Local: Anuo 11 - Terrao
Telelone: 225·8.505- Ramal 303
1) Comiuó111 Tempororio1 para Projetei do Congreuo Na•
c:onol
2) ComiuOe1 Temporarias para Aprecia~Oo de Veto1
3) Comiuon Especiai1e de lnquerito, e
4) Comiuao Mi1ta da Projeto de lei Orçamentaria (orl. 90
do Regimento Comum),
Allistentcu de Cominóa1: Horoldo Pereira Fernondn -

Ra·

""~OI674l Alleu de Oliveira- Romo16741 Cleide Mario

B. F.

Cruz- Romo\.598 1 Mauro lope~ da Sa- Romol310; Leila
leivo1 Ferro Co1to- RomaiJ\4,

SERVIÇO DE COf!ISSClES "Eit'IMIENTES
HOnJ\RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó l'Cl~<\1\NENTES DO SENIIDO FEDERAL

HO!lA.S

TERÇII
c.T.

10:00

09:30

OU~f!TA

C.S.N.

c.c.J.
lO:OO
C.A.

10:30

RU~ DIIRROSII
Romais-621 c 7l6

1\SSISTE:NTF.

IIORIIS

RONIILDO

S1\LAS

1\SSISTE::TE

C.F.

CLOVIS DCVI~~COUA
Ramal - 623

GUIIHEIIME

C.S.P,C.

RU~ DIIRDOS~

SONIA

OUINTII

09:30
C.II.R.

HORIIS

s 1\LI\S

C.E.
C. R, E.

ll:OO
C.M.E.

CLOVIS

a•VIL~COUII

GUILHERHE

Ramc1l - 623

S 11 L

~

S

RU~ DIIRBOSII
Romais-621 e 7l6

Ramais-62~

ASSISTENTE
GUILHERME

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
Romal - 623
RU~ DIIRBOSA
Romais-&21 e "<

sONIII

RUY BARBOSA
Romais-621 e 7l6

DANIEL

RU~ BARBOSA
Romaia-62l e 7l6

ANEXO
'B"
Ramal - 484

CANDIDO

RONALDO

e 7l6

C.E.C

CLOVIS BEVILAcQUA
Ramal - 623

SONIA

c.D.F.

RUY DIIRBOSI\
Ramais-621 e 716

RONALDO

10:30

c.s.

RU~ BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

GUILIIERME

ll:OO

C.L.S.

l2z00

C.R.

10:00

,CLOVIS BEVILACQUA
Romal - 623

DANIEL

CLOVIS BEVILAcQUA
Ramal - 623

IIARIA
THEREZA
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
I- ATA DA 117• SESSÀO, EM 6 DE ACOSTO DE 1979
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
J.l,J -Pomrr
Rf{trfntr

à seguinte matéria:

- Projeto de Resolução n• 4/79, que altera a rcdação do artigo 164,
parágrafos I' c 29, item 2, do Regimento Interno do Senado Federal.

t.l.l- Lrlturo dr projeto•
-Projeto de Lei do Senado n• 214/19, de autoria da Comissão Di·
rctora, que cria c transforma cargos do Quadro Permanente do Senado
Federal c dá outras providências.
- Projeto de Resolução n• 47 f19, de autoria da Comissão Dirctora,
que acrescenta parágrafo ao artigo 383, da Resolução n• 58, de 1972 (Re·
guiamento Administrativo do Senado Federal).

J.l.J- Ollclo
- Do Presidente da Confederação Nacional da Agricultura cncami·
nhondo informações daquela Confederação a respeito do Projeto de Lei
do Senodo n• 94/79.
1.1.4 - Comualcoçio
- Do Sr. Senador José Lins, que se ausentarã dos trabalhos da Ca·
sa,

t.l.5 - Dllcur101 do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES- Revisão semestral dos n!vcis
de salário mfnimo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem de pesar pelo
falecimento da Professora Maria José de Paula Moreira.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Apoiamcnto a programa
governamental destinado h cxploruçào racional de nossos babnçuais.
SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Estudos que devem presidir a
impluntuçào de novas fábricas de alumínio no Pais.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n' 247/79, de uutoriu do Sr. Scnudor Orestes
Quérciu, solicitando o dcsnrquivumento do Projeto de Lei do Senado
nY 267j7H, de suu uutoriu, que ultern e acrescenta dispositivos nu Con~o
liduçào das Leis do Trnbulho pura o lim de utribuir uo Tribunal Supcnor

do Trabalho a competência de expedir instruções regulando as eleições
sindicais. AproYado.
-Projeto de Lei do Senado n• 166/77, de autoria do Sr. Senador
Ouo Lchmann. que dispõe sobre o tombamento da Fazenda Santa Môni·
ca, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão
de Ururar, onde Duque de Caxias morou na velhice, c viria a falecer, c dá
outras providências. AproYido, em primeiro turno.
- Projeto de Lei do Senado n• 236/78, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre os serviços de vigilância cm navios,
por vigias ponuários. (Apreciação preliminar da constitucionalidade).
Rejeltodo, Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n• 147/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que assegura salário igual ao do dispensado ao cmpregado contratado para substitui-lo. (Apreciação preliminar àa consti·
tucionalidade). Rejelldo. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 156/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que institui o scgura.dcscmprqo c determina outras
providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). DIIICtlllio
encernu, ap6s usar da palavra o Sr. Aloysio Chaves, voltando à comissão competente cm vinudc do recebimento de emenda cm plenário.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Apresentando subs!dios com
vistas à solução da crioc energética do Pais.
SENADOR GASTÃO M0LLER- Apelo ao Sr. Ministro das Mi·
nas c Energia cm favor de garimpeiros do Estado de Mato Grosso do Sul.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÀO. ENCERRAMENTO.
l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÀO ANTERIOR
-Do Sr. Scnndor Evelllsio Vieira, proferido na sessão de 3·8·79.
3 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 41, de 1979.
4-ATO DO PRESIDENTE
- N• 20, de 1979.
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE·LlDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÀO DAS COMISStlES PERMANENTES

DI;\IUO IH) ('O:'\(; I~ ESS(J :'\AC'HJ7\,\I. ( Sl.'çlmll l

ATA D<\ 117!' SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE 1979
l'! Sessão Legislativa Ordinárh1, da 9'! LeJ?;islatura
I'I!ESilli·:~C'JA IJOS SI!S, l.liiZ VIA~A. ~11.0 C'OELIIO, I.Olii!J\'AI. IIAI'TISTA E (;,\III!IEI. IIEI!~IES

,:IS N l/ORAS f 30 .11 /NU TOS, M'IIA M·Sf I'RESENTI:"S OS SRS.
S/:',\'A JJOR ES:

O SI!. I'IU:SIIJENTE (l.ourival Baptista) - O Expediente lido vai 11
puhlil.'i!Ç~o.

t\dalhertn Sen:1 - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Aloysio
Chaves- Jo.1rhiiS P01ssarinho- Alcxandrt: CostJ- José Smney - Bernar·
dinn Vian:l- Almir Pinto- Mauro Bcncvidcs- Agcnor Maria -Cunha
Lima- /\derhnl Jurem~'- Nilo Coelho- Luiz Cuvalcante- Teotônio Vilela- l':~ssos Pôrtn- Lornunto Júnior- Luiz Viana- Murilo BadaróHcnri~1uc Silntillo- Gastl1o MUller- Vicente Vuolo- Mendes CanaleAffonso Camargo- José Richil- Evclúsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Varg:1s- Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR, I'RESIIlENTE (Laurival Baptista)- A lista de presença acusa o
compúrccimcnto de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
1.1berla a sessão,
O Sr. 111-Secrctúrio procederá i1 leitura do Expediente.

F: lido o .H'~Ililllt'
EXI'Eillt:.''ITE
PARECER
PARECER No 397, DE 1979

nu Cumissàn nirctora sobre o Projeto de Resoluçüo nq 4, de
1979, (jUe 01 altera a redução do art. 164, ~ IY e zq,llem z. do Re~l·
mento Intl'rno dn Sl•nudu Federul.
Rl'I:Uor: Scmulur Gnstào Müller
O presente Projeto de Resoluçi'10, com Pareceres técnicos favorúvcis,
teve ildiada sua discussi'10 a requerimento do nobre Senador Almir Pinto, o
qual, lli.l Slli.l Justificaçi1o, apontou um evidente desencontro entre u proposição c a Lei n9 1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o
respectivo processo de julgamento,
O Projeto, alterando dispositivos regimentais, deseja estabelecer que as
diligi:ncias ou consultas, proposlils J'lCI:Is Comissões Técnicas, não mais devem interromper o prazo da Comissão para o exame da matéria, que é o de
vinte c quinze dias, se, respectivamente, na Comissão de Constituição e Justiça ou nos dcmuis órgi1os Técnicos (art. \37 do Regimento Interno e seu
§ 111, qu:mto ao prazo comum de IS dias para exame das emendas).
O item 4 da art. 13 da Lei 1.079/50, a seu turno, define crime de respon·
sabilidadc dos Ministros de Estado "não prestarem dentro em trinta dias c
sem motivo justo, a qualquer das Câm:1ras do Congresso Nacional, JS informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem·nas com falsidade",
A seguir-se o Projeto, pois, ocorreria a hipótc.'ic de uma Comissão ter de
votar determinada matéria, baixada cm diligência, antes de conclurdo o pralo de trinta dias para a recepção da resposta ministerial.
Entretanto, a proposição do eminente Senador Murilo Baduró é do
maior interesse para o prestígio do Legislativo, Tem inteira procedência J ar·
gumcntaçi1o inserida na Justificação, da qual consta, num dos seus trechos:
"Infelizmente, a prática tem demonstrado que a consultu ou a
diligênciu, previstas no artigo que se pretende modilicur, acabaram
por se transform:1r cm impedimento i\ modernização processual do
legislutivo, encarecendo o sistemu com despesas desneccssáriJs pelo
acúmuln de matérias que dormilam longamente nos escaninhos
dus comissÕt.'S, cri:~ndo umil fulsa imagem de obsoh::scênciu que munida os permanentes dctrntores do Poder Legislativo,"
Crc:io, ussim, que se: dcvi01 hMmonilur o Projeto ,1 Lei nY 1.079/50.
Em conseqliênciu, opino pela uprovuçào do Projeto de Rcsoluçt'w
n1• 4/79, utravés da sc~uinte
EMENDA N• I·CDIR

Dê-se an art. 1' do Projeto, na purtc referente uo ~ IY do urt. 164,1.1 seguinte rcdiu;l"w:
"~ I~' Durante a diligência ou a consulta, não se intc:rrompc:rú, por mais de JH (trinta) dias, o pram da Comissl\o para o exame
da nwtL·ri11."
Sal" d:~s Ctlmissi1e~. ~H de junho de Pl7t1. -l.ul:r Vlnnn, PresidenteClu"'tiw r\Hilll•r, Rclatnr- :SIIu Cm•lhn -l>lnnrH• :\1nrl:r- All'XIHIIIrt.• C'nslu
-· <;uhrll•l lll'fllll'' -- l.ourhnl Bnpll"'lll.
1

Snhrc ii mc!'la, pwjeto de lei lJUe scr(l lido pelo Sr. IY-Sccrctúrio.

1:: JidfJ

o .n·guillfe

I'RO.IETO llE LEI llO Sf.:>:AilO No 114, Df. 1979
Criu l' transrnrma cnrJ:ns 'in Quadro Permanente do Senado Fe·
tlcr:1l, l' 1hi nutrn!>l prot·idêndns.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11• É criado, no Quadro Permanente do Senado Federal, no Gru·
po- "Direçào c /\ssessoramcnto Superiores", Código SF-DAS-100, estrutur.:ldo nos termos da Lei n1' 5.645, de 1970, o curgo de provimento cm comissão de "Diretor da Secretaria de Serviços Especiais", Código SF-DAS-1 OI.5.
Parágrafo único. O cargo cm comissão a que se refere este artigo é pri·
vativo dos servidores do Senado Federal.
/\rt. 21• O cmgo cm cornissrw de "Dirctor da Subsecretaria de Serviços
Especiais", Código SF· DAS· I OI ,J,, é transformudo no cargo cm comissão
de "Diretor da Subsecrcturia de Engenharia", Código SF-DAS·\01.4.
Art. 3'-' Esta lei entra cm vi~;tor na data de su:~ publicação, correndo a
despesa Jc\a decorrente !1 conta do Orçamento da Uniria.
Art. 4 Rt.:voll:~m-se a~ disposiçl>cs cm contrário.
1'

.Justificuciio
A Constituiçi1n Fedcr;ll prcvé, cm seu art. 42- inciso IX, a competên·
~ia privativ:1 do Senado para propor Projctos de Lei que criem ou extingam
cmgns Je seus servil.;os c lhcm os respectivos vencimentos.
1\tcntn a este mandouncnto, o Senado, através de sua Comissão Dircto·
ra, upresent:1 este Projeto de lc:i, visando alterar sua composição administro.!·
tiva, criando um cargo de Dirchlr da Secrct:~ria de Serviços Especiais, ao
quallicarrto subordinados, dor;~v;~ntc, as Suhsecrctari:~s de Serviços Gerais:
Operaçrw c Manutençr1o l:lctrúnica: Engenharia e de Assistência Médica c
Sod:1l.
A mual estrutura administrativ:~ Jesta Casu do Congresso sobrecarrega
o Diretor-Gcral, impondo-se, assim, uma descentralização de serviços que,
cmhnr:1 ii ele subordinados, pass:1rào a contar com um novo órgão de di·
rcçr1o.
Por outro lo.1do, :1 transformllçào do 01tual cargo de Diretor da Subsecre·
taria de Serviços Especiais cm Dirctor da Subsecretaria de Engenharia, fazse neccssilrin porque suns ntribuiçõcs são inerentes às atividades peculiares
de Engcnhmi:1. A transformação proposta não acarretará aumento de despe·
sa:;, mo.1s, simplesmente mudançu de denominação, permanecendo o mesmo
código de remuncr:wno.
Sala das Sessões, 3 de agasto de 1979,- Lulz VIana- Dlnarte MarizAll·xandrc Custa- Gabriel Urrmes- l.ourlnl Raptl!iln- GaAti\o MUller.

(;I,\'

Comi!istks dt• Constituirão e JuJtica e de Finanças.)

O SR. PRf.SIIlENTt: (Lourival Buptista)- O projeto que vem de ser
lido ser[! puhlicndo c remetido 11.~ comi.~sõcs competentes.
Snhre H mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. lq·Sccretário.

F: lido o .H'J.:Uilltc•
I'RO,JETO IJE RESOLU("ÀO N• 47, DE 1979

Acrl•sccnfu pllrlÍJ!rnrn uo art. 3R3, da Resolw;iio, nv 5R, de 1972
Admlnlstmlhn do Senndo Fedl'rllll.

(l~cJ:ulnml'llln

O Scnmlo Federal resolve:
Art. lO. O Art, JHJ du Resolução nY 5R, de 1972, passu u tcru seguinte
rcdaçi1o:
"Art. 3H3. Di!1ri:~ é a n:trihuiçi\o dcvidn uo Servidor pelo
comparecimento un serviço, cm conscqU~nciu de cudn sessi\o ex·
Lraordinflria do Senado Federal ou conjuntu do Cungresso Nacional, calculada !1 r:11r1n de I /30(um trinta avos) do valortlu remuneraçlHl mensal.
~ 11' Ern nenhuma hipótese, quulquer ~crvidor do Quadro
Permanente do Senado Federal podcrú perceber diária superior a
q11c pcn.:chc um Scnad11r da Repúbli~.:;L

lliARIO JlO CO~GRF$SO NACJONAI.IS,çio III
~ 29 Só poderUo ser convocados para o serviço relativo às
sessões rcfcrid:~s neste artigo os servidores que tenham compareci·

do:

I - ao c:tpcdiente normal do dia da sessão, quanto às realizadas, :1 seguir, nesse mesmo dia;
11 - ao dia de expediente normal, imediatamente anterior,
quanto às sessões matutinas do dia de expediente seguinte".

Tcrt01·felr11 7 3-117

de 1977, que "altera u redução dos artigos 791, 839 c ~40 da Consoliduçào
das Leis do Trahalho", atruvés de OF. CNA.N' 0223. de I 8 de junho de
1979,
A matéria cm epígmfc foi detidamente examinada por esta Entidade,
cuju conclusão, data vên.ia, é pela não aprovação do Projeto, devendo ser
mantida a utual redução cstabelc::cida pela CLT aos citudos artigos 791, 839 c
X4U.

Art. 2., Esta Rcsoluçào entra cm vigor na data de sua publicação, revog:tdas as disposições cm contrário.

Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossos protestos de alto apreço
c distinguida consideração, - FláYio da Costa Brltto, Presidente.

Justificação

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A matéria a que se rcrcre o
oficio lido pelo Sr. Jv..secretário ficará aguardando, na Secretaria-Geral da
Mesa, a complementação da diligência, que foi solicitada, ainda, junto b.
Confc-ção Nacional do Comércio.

Com a aplicação dos sistemas de Ascensão c Progrcssli.o Funcionais c
Aumento por Mérito, os nlvcis de vencimentos dos servidores da Casa foram
naturalmente elevados. Por via de conseqUência, as gratincaçõcs c o adicional por tempo de serviço sofreram igualmente acréscimos c a diária percebida por boa parcela de servidores da Casa, cm razão de seu comparecimento
às scssbcs extraordinárias do Senado Federal c do Congresso Nacional chega
a ultrapassar a percebida por um Senador da República.
O Regulamento Administrativo do Senado Federal define, cm seu art.
383, a diária como "a retribuição devida ao servidor pelo comparecimento
ao serviço, em conseqUência de cada sessão extraordinária do Senado Federal ou Conjunta do Congresso Nacional, calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor da remuneração mensal".
Como se pode verificar na própria definição legal, remuneração integra o somatório dos fatores vencimento, mais gratificação de função, mais adicional por tempo de serviço, o que dá à diluiu dimenslio maior.
O parágrafo que se propõe inserir no citado art. 383, da Resoluçlio n'
5'dj72, visa limitar essa diária, fixando seu teta máximo na diária percebida
por um Senador da República.
Por entendermos medida necessária c salutar, a submetemos à líacida
consideração de nossos pares.
Sala das Sessões, 3de agosto de 1979.- Lulz Viana- Dlnarto MarizAloxandre Cosia - Gabriel Hermes - Lourl,.l Baptista- Gastão Mllllor,

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÀO N• 58, DE 1972

DI'JIÕO !Obre o Regulamento Admlnlslratlwo do Sonodo Fodorol.

.................................................................
SUBSEÇÀO 11
Das Diárias
Art. 383. Diária é a retribuição devida ao servidor pelo comparecimento ao serviço, cm conseqUência de cada Sessão Extraordinâria do Senado Federal ou Conjunta do Congresso Nacional, calculada à razão de l/lO
(um trinta avos) do valor da remuneração mensal.
Paiúsrafo único. Sb poderão ser convocados para o serviço relativo às
Sessões referidas neste artigo os servidores que tenham comparecido:
I -ao expediente normal do dia da Sessão, quanto às rcalimdas, a seguir, nesse mesmo dia;
11 - ao dia de expediente normal, imediatamente anterior, quanto 'às
Sessões matutinas do dia de expediente seguinte.

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

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Baptista) -O projeto que vem de ser
lido, após publicado c distribuído cm avulsos, ficará sobre a mesa durante 3
(três) sessões, a fim de receber emendas, após o que será despachado à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, oficio que
será lido pelo Sr. IV-Secretário.

t lido o .<e!fUintt
CONFEDERAÇÀO NACIONAL DA AGRICULTURA
OF, CNA. N• 0~52 Brasllia-DF, I I de julho de 1979,
Exm• Sr.
Senador Alexandre Costa
DD. Primeiro-Secretário do
Senado Fcdcrnl
Nesta
Senhor Primeiro-Sccretllrio,
Em rcspostu ao OF.SM/N'~437, de 29-6-79, comunicamos u V, Ex•, que
esta Confcderncào manifestou a respeito do Projeto de: Lei do Scnudo n~ q4,

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre a mesa, comuni·
cação que será lida pelo Sr, IV-Secretário.
E lida a seguinte
Em 6 de agosto de 1979,
Senhor Presidente,
Devendo participar, por indicação de Vossa Excelência, do Ciclo de Extensão -O Trabalhador c o Sindicallsino - promovido pela Escola Superior de Guerra, nos termos regimentais comunico que, para tal fim, me ausentarei dos trabalhos da Casa no período de 6 a 17 do corrente mês.
AtenciosaS saudações. - Jmaé Lln!i.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência fica ciente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs. por cessão do
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Tão logo se instalou o novo Governo da União, o estabelecimento de
diretrizcs atualizadas no campo da politica salarial passou a ser cogitado, sanhando largos espaços nos grandes órgllos da Imprensa brasileira.
O titular da Pasta do Trabalho, cm seguidas aparições diante das câmcras de televisão, anunciou o propósito da administraçlio Figueiredo de fiXar
novas normas que objctivassem corrigir as distorções existentes na poHtica
salarial posta cm prãtica no País.
Antes do dia I' de maio, cresceu a expectativa das classes trabalhadoras
não apenas para conhecer os índices determinados para viger a partir daquela data, como, igualmente, os critérios que disciplinariam a sua pcri6dica revisão.
A innaçào, ganhando contornos insuportâveis, poderia levar o Executivo Federal a adotar uma sistemática mais flexível, que se compatibilizasse
com as crescentes dificuldades vividas pela massa obreira de todas as Unidades Federadas.
Contrariando o que disseram categorizados porta-vozes do Governo, o
Decreto n• 83.375 não rugiu ao lineamento tradicional, rrustrando milhões
de trabalhadores que aguardavam a concretização das promessas admitidas
pelo Ministro Murilo Macedo.
.
Ainda no primeiro semestre, por ocasiao de dois debates de que participou nesta Casa, o Ministro Mllrio Henrique Simonscn mostrou-se propenso
a aceitar inovações na política salarial vigente, não escondendo a sua preferência pela rcvisao semestral dos índices de salllrio mínimo·assentados para
as várias regiões do País.
Inconformados com os novos números, insuficientes para que um operário pudesse arcar com o ônus apenas de sua própria manutcnçlio, 14 Sindicatos do Rio Grande do Sul impctraram mandado dt stguran"a perante o Supremo Tribunal Federal, sob a alegativa de que o qccreto n9 83.375 constituía infringência ao art. 165 da Constituiçlio Federal, segundo o qual é assegurado
"salário capuz de satisfazer, conforme as condições de cadn rcgillo,
as necessidades normais de cada trabalhador c as de sua família."
Segundo os imrctrantes- com dados recolhidos junto a Orgnos de idoneidade comprovada -o salflrio mfnimo no Rio Grande do Sul deveria ter
sido fixudo cm Cr~ 6.104,35, c ni'lo cm apenas CrS 2.107,20 mensais.
Enquanto se espera o deslinde do recurso, assiste-se cm algumas Capitais- c Belo Horizonte, na última semanJ, passou a ser alvo das atenções
gerais - à eclosão de movimentos grevistas, conseqUentes de uma politica
salarial que longe está de corresponder aos anseios do operariado nacional.
E nào se diga, Sr. Presidente, que o Congresso tem sido omisso na aprcciuçilo constante: desse temu, sem sugerir soluções conscnu1ncas com a realidade cnfrcntudu pelo Brnsil.
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Na lcgisluturn passada, uliás, oferecemos- os Sc:nudorcs Marcos Frei·
rc, Dirceu Cardoso c cu - projetas de lei h consideração do Senado, deter·
minando a obrigntoriedudc de revisão do salário miníma trimestral ou se·
mcstr:llmentc.
No que concerne i1 minha proposição- acolhida nus Comissões Técni·
cus a que foi distribuída -as alterações dos nlveis salariais proccssar-sc·ium
11 /'de maio c a /P de novembro, enquanto, no pertinente às regiões cm quepara cs!ic lim - se subdivide o nosso território, ocorreria uma gradntiva rc·
duçào, a começnr de 1979,

Pelo que sei, as :tsscssorins ministcri<~is - que acompanham a trami·
taçào dos projetas vinculados i1 esfera de atribuiçilo dn respectiva Pastatêm recomendado à Maioria o não uproveitamcnto da iniciativa, embora
seja ela indiscutivelmente viável na presente conjuntura s6cio-cconômica.
Sem ter sido, cm 1978, submetido à deliberação deste Plenário, o mcn·
cionado projeto foi ao Arquivo, tendo sido reabilitado cm maio último,
reiniciando-se o seu trãmite nesta Casa, graças a requerimento da Liderança
d:.1 Minoria, apoiado pelos ilustres integrantes da Aliança Renovadora Na·
cional.
Sabe-se, Sr. Presidente, que, ainda esta semam1- cm razão dos movi·
mentes grcvisws que se têm verincado, ultimamente, em algumas cidadeso Governo equacionaria o problema salarial, manifestando-se pela obriga to·
riedadc da revislio semestral de seus níveis,
Amanhã, inclusive, o eminente Líder P;o~ulo Bross:1rd pretende encami·
nhar rt•qunimenro de urxhtcia à Mesa para possibilitar o debate cm torno do
Projeto n1• H3f7H, de minha autoria, oferecendo, assim, a contribuição do Se·
nado para o debate de uma postulação, hfi tanto tempo se arrastando por
esta Casa Lcgisl:1tiva.
Em plena fase rcdcmocratizantc, daria o Governo- admitindo u apro·
v:u;ão do aludido projeto - demonstração de que nova disposição. em re~
laçrao a·iniciativas parlamentares, inspiraria a ação do Governo Federal, ao
mesmo tempo em que este patentearia u sua acuidade para acolher aquela
antiga reivindicação trabalhista - que se tornou improrrogável em canse~
qUCncia das insuportáveis condições de sobreviv~ncia impostas às classes O·
perúrias do País.
A revisão semestral do salário mfnimo e a gradativa redução das regiões
em que se subdivide o nosso território transrormaram~se cm aspirações ina~
diúvcis. perreitamcnte admissíveis numa hora cm que a inflação passou a angustiar, ainda mais gritantemente, os trabalhadores brasileiros.
Nus runs jú estão us greves, desdobradas em cpis6dios lamentáveis.
O Congresso quis antecipar-se nelas, propiciando uo Governo, através
de projetas de lei, a oportunidade de se posicionar com mais objetividade
diante das pretensões do operariado.
Agora, porém, não cubem mais as protelações, sob pena de agravar-se a
crise social que nos atormenta,
Se verdadeiros os propósitos do Governo de reformular a sua politica
sah1rial, viahilizem .. sc as iniciativas já em curso, aprovando.. us como roram
concebidas ou emendando-as, se neccs~ário, contanto que não se continue a
:.~nunci:1r a sn!u-;~o que nunca chcgu.
A indcfiniçiio enervante diante da explosiva questão salarial retira do
Governo toda e qualquer credibilidade junto aos trabalhadores.
E hora, pois, de uma nção urgente e decisiva, capaz de restabch:ccr a
tmnqUilidade social que todos- patrões c empregados- sinceramente ai·
mcjam. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra no nobre Se·
nador Jorge Kalume. (l'ausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra no nobre Senodor Lourival Baptistu.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte diseur·
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As nuçàes c suas comunidades podem ter seu desenvolvimento global
avaliado por uma série quase interminável de fndices de natureza social e
económica. O grau de alfabetização, o movimento editorial, o número de
matriculas nos diversos graus de ensino, o nive\ de saúde, u rcndu per cupiw,
o crescimento do produto interno bruto süo alguns dos exemplos desses Indi~
ces que apontam o avanço real de um povo,
No meu modo de ver, um fndicc importunte, seni\o o mais import:mte,
ful conhecer-se o valor autêntico do desenvolvimento de uma pútriu cu quu·
lld:1dc de seus mestre~escolos.
Diria mesmo 4ue, conhecendo os professores de umn geruç!1o, poder-~e·
á ~I ferir o valor de seus l!dcrcs c condutores, de todos os seus componentes.
Estas consideruçÕc.'i valem como justificativa bustuntc das puluvrus que
irei pronunciur, emocionado c pcsuroso, cm homenugcm p6stumu it grum.le

mestra de inúmeras gerações de brasileiros que estudaram na Bahia: Profcs·
sara Maria José de Paula Moreira.
A 27 de julho, o Brasil c, especialmente, a Buhia perderam uma autê:nti·
ca educadora, falecida, em Salvador, uos 86 unos.
Começou cm Alugoinhas, com o seu esposo, Proressor Mário laert
Moreira, fundando, dirigindo c operundo, com extraordinária eficiência e
coragem, o Colégio Jesus Maria José.
M:.~is tarde, transferiu-se o casal pura Salvador. Com ele, o Colégio.
Com o Colégio, o carinho, a dedicação, a capacidade, o amor pela boa for~
mação das gcraçàes de brasileiros, cujos pais lhe cannavam a educação dos
lilhos.
Antônio Carlos Magalhães, aluai Governador da Buhiu, Luiz Viana
Neto, Vicc-Governador, Francisco Pondé Sobrinho, Desembargador, Ju·
tahy Magalhães, nosso colega nesta Casa, são algumas das figuras que de~
rum seus primeiros passos no caminho do saber, nos bancos do Colégio Je·
sus Maria José.
Tive a ventura de ser aluno da Proressora Maria José: de Pau lu Moreira,
interno c externo, o que me permitiu conhecer, cm profundidade, suas virtu~
des de mestra e mãe. Na verdade, sem ter filhos, a Professora Maria José
transferiu a seus alunos todo o amor maternal de que seu imenso coração era
capaz.
A Professora Maria José roi uma das fundadoras do Instituto de Cegos
d:1 Bahia e exerceu o magistério cm diversas escolas da rede oficial de ensino.
Falo como seu ex~aluno, como Senador c como brasileiro. Fulo, com
saudadc.:s, daquela que, com seu esposo, soube servir ao Brasil. ensinando
durante 67 anos a lição de bem servir à Pátria.
Requeiro, Sr. Presidente, que desta homenagem se dê notfciu a seu vene·
rando esposo, Professor Mário Lacrt Moreira, seu companheiro na consti·
tuição de uma exemplar família, seu companheiro na tarefa de educi.lr para o
bem do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRF.SIIlf.NTF. (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Lê o seguinte discar·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo hoje i.l tribuna dcsti.l Casa para solicitar a preciosa atenção de V.
Ex•s sohrc assunto que julgo da mais alta importância para o desenvolvi·
mento económico c social de vasta região brasileira que não se preocupou
ainda com ;1 exp\or:1çi''Lo r:.1cional de uma das principais riquezas que o Brasil
possui.
Refiro-me ;,.os nossos babaçuais.
Crcin que muitos de V. Ex•s desconhecem a importância económica que
o hah:1çu, como fonte de riqucza, pode oferecer a parcela ponderável da po·
pulaçr10 brasileira c outros até não tenham tido a oportunidade de ver c pai·
par esta prccinsidadc vegetal. A palmeira de bubaçu é uma planta da fi.lmflia
das palmilceas, nativa na região Centro~Nortc, constituindo-se espécie alta·
mente domin:1dora nn formação de matas homogéneas ou cm ocorrência
cnm outras espécies.
Ê no Eslildo do l,iauí c, principalmente, no Maranhão que o babaçu as·
sumc importante cxrress1'1o cconõmica, quantincuda em bilhões de palmei·
ras produ1.indo milhões de toneladas de coco.
As ftrcus de ocorrências de bnbaçuais, estendendo-se de forma descontí·
nua por nove Estados da Fedcmção, dois terços deles encontrum~sc no Ma~
ranh1'10.
Segundo estudo elaborado pelo Instituto de Óleos do Ministério du A·
gricultura, as úrcus de ocorrência de babaçuais nativos estão assim distribui~
das: Marunhào, M,5 milhões de hectares; Piuuf, \,2 milhão; Muto Grosso,
HOO mil; Goiás, 1,0 milhilo: Minas Gerais, Amazonas, Purà, Buhia c Ceará,
~.5 milhões de hectares.
A rn~lmeira inici:~ o ciclo produtivo entre o 7'~ e o 109 ano, prolongando
por 6U unos ou mais a sua produtividade, se os ratares ambientais forem fa·
vorãve1s.
Pesquisa feitu pelu Secreturiu de Agricultura do Estudo do Muranhilo
conclui que u vuriuçi1o de pu\mcirns udullus, por hectare, vai de 1 a 329 in·
dividuos, com uma médiu de 1:!0 palmeiras por hectare, dentre us quais 56,
cm mí:diu, eram produtivus. Pura que seja ulcunçudu maior produtividade, o
ideu I scriu dcsburutur·se o bubaçuul, de modo que u populnçi\o por hectare se
situusse entre 100 u 150 unidades,
O pcrlodo de sufrn do bubuçu vuriu de estudo pum esludo. 'No Mnra·
nhtm, vai de julho u delembro; no Piuul, de agosto u fevereiro; em Goi6s, dç
julho ;1 dezembro. O pico da safra nesses mui ores Estados produtores está US•
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·.irn configur;1do: nu Maranhtw. de ~c\cmhro a novembro: no Piauí, de novembro <~ dctcmhrn: c cm Goi;h,, de agll'ilo a setembro.
A p;drn~:ira produt, cm média, 46 kg de coco pnr ano, com a produlivi·
d;1dc de cerca de ~.5 lnnelaJ;1s por hectare.
O pulcnchll proJutivo do coco c seus produtos derivados, por hectare,
pode wr a'sim e~1im:1do: coco, :!,5 tonclad;1s: 200 litros de álcool: 36U quilos
de cmvàu; I 00 quilos de óleo: 435 m 1 de gás c 300 quilos de epicarpo.
O coco é constituído de três carnudas: uma externa, nbrosa, o epicarpo;
um:1 intcrmcdiúria, lihrosa :nnil{1ce;1, o mcsocarpo: c uma interna, lenhosa, o
cndocarpo, na qu:1l estria inseridas as améndoas. Denominam-se cascas ao
conjunto d:1s três camadas, as quais correspondem a ccrcil de 93% do pc,:so do
coco. Os 7% restantes são us ami:ndoas, de onde se extrai o óleo, o único dos
componentes que, uté bem pouco tempo, era aproveitado. A casca ni1o eru
utilil<Jda, mas, no momento, ~ queimada cm caeirus ou fornos rús1icos para
f;.1hricadio de curvi1o vegetal. O epicarpo corresponde a 12% do peso do co·
co: o mesocarpo, :1 23'io; o endocarpo, a 5H%;t: a mêndoa, a 7%.
O mcSIJCi.lrpu cnnli:m 66% de um ido, o equivalente a 16% do peso do co·
co; dil am~ndoa, pela prensagem cm uso, extrai-se 57% de óleo, dos 66% existentes na massa, cnrrcspondcnlcs a 4% do peso do coco. O epicarpo tem con·
diçõcs dt: fornecer combustível com poder calorífico de: 3.800 Cilljkg.Do cndo·
carpo pude-se obter carvão de excelente qualidade, com rendimento de até
:!5% de !!CU peso, ulém dos gases resultantes do próprio processo de carboni·
z:u;ão. Pa rlc desses guscs é condensável. de onde se extrai uma série de subprodutos, tais como. o alcatrão, o ácido acético, o ácido fórmico, o metanol
c outros. O restante desses g:1scs pode ser utilizado corno combustível.
Eoportuno ressaltar que 1.000 kg de coco produz 230 kg dt: rncsocarpo;
580 kg de cndocarpo: 7U kg de arni:ndoa; c 120 kg de epicarpo. Por sua vez,
dos 2JO kg de mcsoc;1rpo podem ser extraídos 80 litros de álcool; dos 580 kg
de endoearpo, 145 kg de carvão e 174 m' de gás; dos 70 kg de amêndoa, 40 kg
de óleo: c dos 120 kg de epicarpo, 120 kg de combustível primário.
Em 1974, a produçi10 e o valor da amêndoa de babaçu nos estados pro·
dutorcs forum os seguintes.

- Maranhi1o ........... , ....... ,
-Goiás ....................... .
-Piauí ....................... .
- C'c:1rú ....................... .
- Pi.lril ................... ······
-Minas Gerais ... , .... , , . , .... .
- Bahi:1 ....................... .

Quantldodc
t.

Valor
CrS 1.000

171.937
27.717
17.140
2.763
1.353
646
502

390.240
57.782
38.562
4.789
\.337
8\9
863

Aproveit:mdo apcn:1s 7% do peso do coco, a c:xtrnção da amêndoa atin·
giu, cm I Q74, u 222.U96 tont:ladas que ao preço utual de CrS \2,50 por quilo,
o f;.tturamcnlll alc;.mçarin a CrS. 2.776 milhões de cruzeiros. Note-se que a
produção :1tuul i: muito superior u de: 1974, em virtude da alta dos preços no
mercado nacion:ll c intt:rnucional. Para se ter uma idéia, a produção de a·
mêndoa no Piuuí que, 1974, havia sido, de 17,140 toneladas, alcançou cm
197M montante superior a 23.000 tont:ladas, Se corrigido o valor do quilo de
amênJoa que cr:1 de Cr~ 2.20 cm 1974, teríamos pura 1978 CrS 10,20,
verilic:mdo-sc part:mto, cm termos reais, aumento de CrS 2,30 cm quilo.
l:.1riste pensar que csle fatummento de CrS 2,7 bilhões, refere-se apenas
a um~ndtl:l, 7% do peso do coco, Quanto desperdício não está havendo nu
cxploruçào desse produto'!

E é nmis triste :lindn pensar qut:, no desbaste: dos bubaçuais, não se uprnvdhl o p:1lmito de alto teor protético nu athncntu~üo humana~ nem as
palh:1s c caule da p:~\meir:t, mati:riu-prima de ultu quahdudc: nu fabncução de
celulose.
Outro rutor u lamentnr é a devastação que se: tem operudo nos ba·
hu~;uais visando i1 implantuçi'1o d1: projetas <lgropecuários. Os empreendedores, ao f>llt:r o dcsnwntamento, uiio têm o cuidudo devido c o bom senso de
prcscrvur, cm eudu hec1:1rc rcscrvudo à exploruçào, as pulm.cirus u~ul.tus c
prudutivus. Pur:1 o rehunho é de grande utilidade porque, nn mclcmencm do
calm sol:u, há sombra protctoru pmu o gi.ldo c, no que tange? t:xplorução
:ll!riculu, o sombrcun•cnto feito pelll número reduzido de: pulmc1rus, que ni\o
vui além de 150, ni'lo é prejudiciul uo crescimenlo nuturul das plantas. .
O Ministério d~1 Indústria o do Comí:rcio, utravés de seus 6rgi\os técm·
CllS c Ctllll u cnl:lhorn~o;!lo dus Secretarius cspeciulizadus dos Estudos produto·
rcs, dcliniu estratégia de desenvolvimento da economia do habaçu que cn·
vulvc ns seguintes pnntns.

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

O toncamcnto ecológico das úrcas povo;1dus mediante lcv<Jntarnento da
densidade pupuiHcion;d, da cobcrluro1 vegetal associado:~, dos solos prcdomi·
n:mtcs c das potcncialid:1dcs.
O IU!lcamemu económico compreendendo estudo da rede viária existente n;1s mnas de produçrw, da circulaçi'10 dus m:ltérius-primas c dos produtus ;1cahmlos, d:1 s~.:leçiw das úrcas para detcrminur a exploração mais rentável c, finalmente, a idcntificaçi1o de úrcas viúvcis pura industriulização.
Com :1 quebra mecuni:wda que está sendo desenvolvida com êxito nos
btadm do Maranhiw c Goiús, huverá um impacto social tremendo nas po·
pulaçi1es envolvidas na quchra empírica c rotineira do coco. Os quebradorcs
pass:1rUo li condição de caladores, com um aumento sensível da rendi! percapiltl. Assim sendo, devem ser identificadas us estruturus sociais existentes, a
lim de que !lcjarn imprimidos novos modelos sociuis sem :1 rcação natural
que o1s mudanças de comportamento ocasionam.
Quunto uos aspectos ~tgronômicos, aconselha determinar-se a genética c
melhoramento du pnlmciru, mediante clussincaçào cicntflica dus espécies existentes, da suu produtividudc c precocidudc, o processo de cultivo, a ccofi·
siologia, os sistem:1s de produção c ti:cnicus agríco\us.
Nu tecnologi;1 industrial, a recomendaçilo é no sentido de que sejam cs·
tuhclccidos programas de capacitaçào h..'cnológica para a produção de car·
vl'lo c coque c de seu aproveitamento na siderurgia; da produção de álcool,
com cconomicid:1de, :1 p<lrtir do mesocarpo: e de capacitaçào para o aprovei·
lamento celulósico do b:1baçu.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No momento aluai, poder público c iniciativa privada estão empenhados nesse pro!_!rama, uns ainda cautelosos, outros com muito entusiasmo c
fé.
f: de inteira justiça ressaltar o trabalho que o Ministério da Indústria c
do CornC:rcio vem desenvolvendo através da Secretaria de Tecnologia Indus·
trial e do Instituto Nacional de Tecnologia.
Nr1o se pode olvidar também o esforço que vem desenvolvendo o lnsti·
tuto de Pesquisas Tt:cnológicas da Universidade de São Paulo, relacionados
com pesquisa c o aprovcitamc.:nto integral do babaçu c.:, bem assim, o dus
cmpresus privudas fornecedoras de equipamentos. da quebra mecanizada e
processamento industrinl do coco.
O Sr. J.uiz Ca"alcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. l.uiz Ca"1tlcan1e (ARENA- AL)- Li, há poucos dias, a noticia
de que, no ano passado, o Brasil t::\portura cerca de 18 milhões de dólares em
hahaçu, contra zero dó lu r no ano <mterior. O discurso de V. Ex•, bem fundamentado, explica esse repentino interesse do estrangeiro pelo babaçu. Oxalá,
pois, que encontre eco, nos escalões governamentais, a argumentação de
V. Ex• c que aproveitemos o nosso bab:1çu, para que, umanhi1, não venha·
mos :1 comprar óleo de: babaçu procc:ssndo no estrangeiro. Par;.1bêns a V. E.l(•

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Nobre Senador
LuiL Cavalcomte, o óleo de babaçu que está sendo vendido para o exterior é o
óleo industrial, porque ê um óleo mais caro no mercado internacional, tem
um valor muilo superior ao óleo dt: soja, porque tc:m várias _aplicações, principalmen\1: nu indústria saponiferu c na indústria farmac~utica. Assim ~ que:
os produtores, os industriais de: óleo de babaçu, no Maranhão c Piauí, expor·
tam o óleo de babaçu e importam o óleo de soja para fabricar o óleo comes ti·
vcl. Isso lhes dá uma rentabilidade c um favorecimento muito grande. Por
outro lado, anleriormente, quando disse, no meu discurso, que não era aproveitad:l n casc•t do babaçu para o fabrico de carvão, hoje estão queimando
essa casca c vendendo o carvão para vários pnfses du Europa.
Muito obrigado u V, Ex• pelo seu apurtc.
Agoru, Srs. Senadores, chega-me a notfcia de que o Senhor Governador
do Estudo do Piauí toma nrme decisão de cngajur-sc'no programa, mediante
01 criuçào de um Centro de Desenvolvimento do Bnbaçu, com \ocalizaçi'lo em
Tcrcsina, c cssa determin:1çào já foi anunciada no Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior, em Exposiçii.o de Motivos, de 15 de mnio próximo passudo.
Entre outros urgumenlos, S. Ex• dil que:
uJ Ten:sina i: o centro geogr!11ico da rcgii\o produtora de babuçu
do Estado c do próprio Nordeste Ocidcnt:1\;
.
bJ de Tcresinu purtem fcrrovius, cm demundu nos portos murlt1·
mos de S~o Luis (440 km), Fortaleza (600 km) e uo de Purnulba,
cm construçl'lo, (340 km);
c} de Tcrcsina, purtcm rodtwias federais pavimentadas para Sào
Luis, Belém (pelo centro do Mar:tnhi\o), Recife, Sulvudor,
Bm.'iilia (via Flmiano);
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d! de Teresina partem, ;.linda, estradas pavimentadas (estaduais)
pari\ os Munidpios de Unino, José de Freitas, Barms, todo o
Norte do Piauí c ll;.llmcimis, uo Sul, região com grande dcnsidu·
dt: dt: hab;u;u; c, ainda, uma cstr:1d:1 de term fcderu\, partindo
P<lr:l o Sul do Mar:mhão:
t'} 11 C.1pital piauien.~c. situada cm posição geográfica privilegiada,
uind:~ nt1o possui uma estrutura regional de comando, como U·
contccc com Siio Luis c Fortaleza. Naquela primeim cidade, a·
lém de existirem algumas coordenações regionais, como é o caso
do INCRA, com o Porto de ltaqui que, pela sua dimensão c
pelo serviço que prestará, há de transformar o Maranhão cm um
E.•nado independente economicamente.

-.

Argumcnt;~ <~inda <I Exposiçr1o de Motivos que Teresina é banhada pelo
rio Parn<1ihn que separa o Piauí do Maranhão, com porto nuviul, às margens
do qu;.1\ se encontram gmndcs babacuais, tornando, desse modo, o frete me·
nos oneroso.
Além desses argumentos que são fortes, uduziriu o fato de que, cm pra·
zo não muito distante, São Luis contará com uma siderurgia que será fator
altamente fnvorável à formação de notável complexo industrial naquela
praça,
Sr. Presidente, o babaçu desponta como uma realidade sócio-económica
c das melhores alternativas p:1ra acelerar nossa independência energética, cm
termos de petróleo c carvão mineral.
Grande contingente populacional de baixa renda depende dessa atividu~
de que pode c deve ser melhorada e fortalecida em termos de renda regional.
1: hora de mobilizacüo da classe política, dos representantes dos Estados
envolvidos no problema, dos governadores de Estados produtores e dos Srs.
Ministros du [trea económica do Governo Federal.
Peca a V. Ex•s, pois. apoio e solidariedade pura este programa que não é
somente do nosso interesse, mas de toda a Nação brasileira,

O Sr. Evclú.•io Vieira (M DB - SC)- Permite V. E•• um aparte, nobre
Senador'?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Pois não.
O Sr, Evelúsio Vieira (MDB- SC)- Nobre Senador Bernardino Via·
na, quero inicialmente expressar os meus efusivos cumprimentos pelo belo
discurso que V. Ex• estú a fazer nesta oportunidade, um discurso em que,
com toda a objctividade, evidencia que o Nordeste tem riquezas naturais ex·
traordinúrias, e que, se exploradas com intelig~ncia, com sabedoria, poderão
condui'.ir a reg mo a um esplêndido estágio de desenvolvimento. V. Ex• cita
que o babaçu pode ser aproveitado para uma série de finalidades, dando des·
taquc para o carvão, para o álcool carburante, para reduzirmos as importações. Mas, como diz V, Ex•: o que tem feito o Governo no sentido do apro·
veitamcnto dessas riquezas·~ Quase nada. Isso é que é profundamente Iumen~
távcl. Ai está V. Ex•, que é da ARENA, que é um homem que dá apoio total
i.IO Governo, mas que é um homem lúcido, que tem visão panorâmica das
coisas, lcvantundo o problcmn e mostrando as riquezas que o Piauí, que o
Maranhão, que o Nordeste tém, c que o Governo Federal, infelizmente, não
tem .'i01bido aproveitá~las. Meus cumprimentos a V. Ex•
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Muito grato, Sena·
dor Eve\Íisio Vieira. pelo seu aparte. Mas, cu gostaria de ressaltar, neste ins~
tantc, que o Governo Federal tem tido, de algum modo, interesse pela expio~
ração dos nossos babaçuais, ê cc:rto que com certa lentidão. E a argumen·
tacr1o é u de que, no Brasil, neste: instante, estão sendo atacadas obras de
gmnde vulto linancciro, de grande vulto de capital: grandes hidrelétricas,
progmmas de cxp\oruçào e perfurnçào de petróleo, programas de lnvra e pes·
quisa mineral, que envolvem grandes recursos, fazendo com que alguns
problemas nossos sejam adiados. Mns creio que o Governo Federal, com
esse apelo c com ess:~luta que estamos travando, tem que eleger essus priori·
lladcs, como vui eleger u grundc prioridade do seu Estado, que é a lavra, ex~
p\oruçào c industrialização do carvào,
Muito obrigado u V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
O SR. I'RESIDF.NTF. (Luiz Viana)- Tem a puluvra o nobre Senador
Àloysio Chaves.
O SR. AI.OYSIO C'IU VF.S (ARENA- PA. Pronunciu o seguinte dis·
!:Urso.)- Sr. Presidente e Srs. Scnudorcs:
N:t últimH semuna, o eminente Senndor Jmbus Pussarinho proferiu um
discurso nl.'.•at: Senado, abordando H propostu de uma multinncionul de ;1lumínio: a ALCOA. ao Minist~rio de Minas c Energia e ao Governo de Pcrn<lmbucn, sohrt: a po.~sihilidade de se construir, nuquclc Estado, umu frtbrica
para prndu~ftn lh: até 50U mil toneladas de a\umlnio por uno, Tui fúbrica
consumiria, prath:amente. toda cnergii.l lirmc gerada cm Sohrndinho, condu·

i'.ida :1 centenas de quilômctros até Recife, c, como matéria~primaj!i elabora<1 alumio;~ produzida no lltlrá.
Com essa progmmacào c considerando o elevado fator de carga de uma
indústria dessa natureza, scri:1m ncccssí1rios cerca de BOO mil quilowates de cncrgi<l firme pam atender, com a conliabilid<~de indispensável, o funcionamento ininterrupto dos fornos de alta temperatura.
A Usina Hidrclétrictl de Sohradinho, em final de construção pela
CHESF, distante qui.lse 700 km de Recife, e programada para entrar em opemçilo no final de Jll79, tcrú uma capacidade instalada total de toSO mw, porém somente dispor!! de 570 mw de energia firme. Nessas condições, essa usinn, de acordo com o programa de suprimento de energia elétrica à Região
Nordcstin:1, estarit1 perfcit:~mcntc dimensionada para atender a requisitos de
car~n r1qucla rcgirlo, seria, desde logo, insuficiente pura atender, sequer, ra~
necessidades da ALCOA- ALCOMINAS. Além disso, o sistema de transmissilo de SOU kw, desde Sobradinho até Recife, construido pela CHESF,
com um custo aproximado de 90 milhões de dólares, com a finalidade de ga~
mntir o atendimento ao desenvolvimento sócio-econômico da região, estaria
também sacrificado, cm função de um só consumidor, fazendo-se necessário
novos investimentos no sctor elétrico nacional pura cobrir essa deficiência,
Este fato, deve~se acentuar, ainda apresenta aspecto mais peculiar, se considerarmos que, segundo conferência recente, proferida pelo Presidente da
ELETROBRÃS. Dr. Mauricio Schulman, as Regiões Sudeste, Nordeste, estarão carentes de energia hidráulica a partir de 1995, se a faixa média de cresci~
menta do mercado se mantiver em 9,5%, como está previsto até o ano 2000.
As duas regiões, segundo ainda os termos da conferência do Presidente da
ELETROBRÃS, estarão, naquele ano, com todo o seu potencial hidrelí:trico
aproveitado e tcri1o que ser supridas por energia produzida nas Regiões Norte, Sul c Centro-Oeste do País.
da,

Ora, Sr. Pregidente, Srs. Senadores, a indústria de alumínio, no mundo,
ê a mais recente entre as prindpais indústrias de metais não.. ferrosos, porém,
com crescimento acelerado, desde 1960, fato que a tornou a segur.·! •. indústria metalúrgica mais importante, após a siderúrgica.
O consumo do alumínio passou de 4.2 milhões de toneladas, cm 1960,
para 13.8 em 1974, com uma taxa geométrica anual de 8,9%. Essa taxa, em
comparação com a de outros metais, é muito elevada, pois, no mesmo período, o crescimento do consumo do aço foi apenas de 6%,
O crescimento do Produto Nacional Bruto, no mundo, na década de 60
a 70, realizou-se cm torno da taxa de 5.3%, enquanto o consumo do alumí~
nio, nesse período, aumentou 11 razão de 9%, apresentando um coeficiente de
clolsticidadc de 1,70.
Daí rc:~altarem os estudos técnicos que o consumo de alumínio possui
um:1 grande .~orrc\acão com o crescimento cconõmico.
Estudos dv mercado internacional demonstram, ademais, que a deman·
da de IQ!-10 atingir!1 a 15 milhões c 346 mil toneladas, com uma taxa média de
crescimento anual de 6,8% para o período de 1970/80. Esta taxa apresenta
um decréscimo de 25%, comparada com a taxa de 9% encontrada no perldo
de 1960/70. Dumnte essa década, o mercado mundiúl de alumínio
desenvolveu-se normalmente. A pnrtir de 1970, porém, experimentou duas
gmndcs recessões: Na primeira, a produção entre 1970 e 1971 cresceu 11 e
17%, respectivamente, enquanto que o consumo cresceu somente 2 c 8%, hu·
vendo sensível dcsbanlanceamcnto entre demanda e oferta, nesses unos.
A demanda de alumínio recuperou-se a partir do segundo semestre de
1972, mas a rccessào mundial, resultante da crise de petróleo e de medidas
govern:1mcntais antiinn<~cionárias, fez com que a demanda declinasse rapi~
dumcntc, desde u segunda metade de \Q74. Em 1975, cresceu 20%, cm re·
lacào ;1os valores de 1974; a partir dessa data, mediante o controle de utili·
1uçl1o da capucidadc instalada, os produtores mundiais de alumínio consc·
guirum equilibmr u situação superando a crise, sendo auspiciosas as previ·
sàcs num futuro próximo, com a situução estável desde 1975.
f~ oportuno rcgistrur, no cnfoquc su'mário deste assunto, que países com
ahundantes rcscrv:1s de: cnc.:rgia hidr!1Uiica são trndicionais exportadores de
alumínio: Canadl1, Noruega c Rússia, nos quais, recentemente, estão se ali·
nhando Gana c Nova Zeliindia.
No l:1do dos importudorcs, temos os Estudos Unidos dn América, Ja.
pito, a maioria dos p:1íscs da Europa, Brasil c China. A previsão d.: dcmandn
mundial até \9KD, como jú acentuei, é de quinze milhões, trelcntos e quaren·
ta c seis mil toneladas. A oferta total deve ser de quutorl'e milllúcs, ~ch::.:~:ntos ~:
trinta c nove mil toneladas. 1\ projeçi1o até \9K5, im:luindn u pai~~:-. ~~.1 Ílrca
~nt:ialista, uprcscnta uma dcmumla da ordem de vinte c qunt:·o rnilhOcs, du·
t~:ntos c três mil toneladas c umu oferta de vinte c três milhõcs,llU/.cntos c se·
\crua c ~IIHitro mil tnnelullas.
Vcjamns, u~ura. n quadrn nacional.
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Atualmcntc, somente três companhias, operando quatro fábricas, são
rcsponsúvcis pclu produção de ulumínio primário, como se segue:
ALCAN Alumínio do Bmsil, subsidiúria da Aluminium Company of
Can:1da Ltd. (ALCAN), com umu fúhrica de trinta c três mil toneladas por
ano, cm Sarumcnha, Minas Gerais, c outra cm Aratu, Dahia, com capacida·
de de vinte c oito mil toneladas por ano.
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Vototantim, com
fúbrica cm Sorocaba, com a caracidade de quarenta mil toneladas por ano.
E Companhia Mineira de Alumínio (ALCOMINA~). subsidiúria de
.tl!.umínium Comp:~ny of Amcrica (ALCOA), com fábrica cm Poços de Cal·
d:1s (MG) raru 30 mil toneludas por ano.
Os pl:mos de c11pansUo já aprovados prevêem: a ALCAN, cm Sara me·
nha, deverá acrescentar uma terceira redução de 27 mil toneladas ano, até
1'>80, mantendo inalterada a produção de 60 mil toneladas por ano até 1985;
a unidnde da ALCAN, cm Aratu, deverá instalar duas novas reduções e atin·
gir 90 mil toncludus por ano, cm 1986; c CBA previu duplicar sua capacidade
de produção até 1978 das aluais 40 mil toneladas por ano para 80 mil toneladas por ano, devendo prosseguir nesta expansão até atingir, cm 1983, a 120
mil toneladas por ano; a ALCOMINAS previu passar das atu ais 30 mil tone·
l<i.das por ano, par:J 60 mil tondadas por anoj:í cm 1977, continuundo atê atingir
u 80 mil toneladas por ano cm 1980.
De acordo com esses dados a produçilo de alumínio primário poderá al·
cançar 258 mil toneladas por ano em 1980, c 360 mil toneladas ano, em 1986,
sem considerur a instalação de novos projetas.
~ importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ugora, ver a posiçilo do
Brasil como consumidor de alumínio.
Segundo estudos ti!cnicos, em 1973, o consumo per capita brasileiro foi
de 1,8 kg por habitante, enquanto que os Estados Unidos da América do
Norte tiverJm 29,6 kg, por habitante. A Alemanha Ocidental 17,6 kg, por
habitante e a média mundial ficou cm 3 kg, por habitante.
A demanda de alumínio primário, no País, cm 1976, foi dc265 mil toneladas anos. A oferta de 182 mil toneladas. Considerando-se a ampliação das
fábricas existentes atingiremos, cm 1985, com a inclusão dos novos projetas,
628 mil toneladas anos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, as variações do mercado internacional,
e a tendência do preço do alumínio, exigem extremas cautelas na implnn·
tação de novas fábricas, no Pais.
A história recente demonstra queda do preço de alumínio primário abaixo do razoável, situação, agora, superada com a recuperação da demanda
mundial, com a elevação dos preços. E, segundo as análises mais corretas
dos técnicos, cspcrn-se que a demanda de alumínio cresça, continuamente,
v·:rificando-sc um razoável balanceamento entre oferta e a procura desse me·
tal, por um período bastante longo.
E indispensável, porém, considerar na criação de novas indústrias, r!go·
rasamente, estudos de viabilidade cconõmica, lastreados em dados técmcos
c, sobretudo, na apropriação correta d?s custos _de ~ontag~m. c operação
dessas filbricas. Na produção de alumimo, como~ sab1d?, do1s msumos são
d,.cisivos para o êxito do empreendimento: :ne:gan clétnca ~bundan.t~ e ba·
rata; matéria-prima, se possível próxima à fabraca, e, além dasso, fncahdades
de acesso ao mercado consumidor, interno e externo.
Ora, meus Senhores, o Ministério de Minas c Energia, no examinar essa
proposta da ALCOA- ALCOMINAS sugeriu a localização de.ssa nov~ indústria cm Tucuruí, aproveitando todas as obras de estruturas ~aspo?fv.e1s e,
sobretudo, a serem liberadas à medida cm que a construção da. h1drclctrac~ se
aproxime da fase final: a energia abundante e barata; a nlumma produz1da,
rio ab:~ixo, 0:1 Região de Barca rena; a hidrovia, resultante da construção d.a
barragem da hidrelétrica, com as eclusas, assegu:undo tr.ansport~ nos d01s
sentidos: para Tu cu ruí c desta região para o termmal nuvlo·murfllmo, de Ú·
guus profundas, a ser construido cm Vila do Conde.
Srs. Senadores, untes do recesso parlamentar de julho, o Senado Federal
up,·ovou, por unanimidade, o Projeto de L~i da ~ãmura n9 28, de 1~79, de i·
nidutiva do Senhor Presidente da República, dispondo sobre a cr1açào da
Companhia de Desenvolvimento de Barcarcna, Cc;>DEBAR, te~do como
objeto a execução e udministruçilo de obras e sc:vaç~s de urbamzuçà? cm
llrcu dcstinadu uo assentamento humano e de apoao h mstalação c funciona·
menta do complexo industrial metalúrgico no Municfpio de Barcarena, a
cargo da ALBRÍ\S c da ALUNORTE.
,
Definindo o rigoroso ucerto técnico do local pura mstalaçl\o das novas
indústrius, ussim se csclurecc nu cxposiçl\o de motivos do eminente Senhor
Presidente du RcpUblicu:
4. "A localizuçUo do complexo industrinl se baseou e~ unllli·
se de futorcs que identificou us seguintes vantagens para o sítio sele·
cionudo em território do Municlpio de Barcurcna;
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- posição geométrica central, com referência às jazidas de
bau11ita cm Trombetas c Paragominas;
- rel<ltivn proximidudc da Usina Hidroclétrica de Tucuruí, a
300 km de distância;
-proximidade de Bclêm, que poderá funcionar como centro
mctropolituno de apoio em serviços médico-hospitalares, educacionais, hunc:írios, comerciais, industriais e mercado de oferta de apreciável contingente de recursos humanos;
.
- transporte hidroviário com franco acesso às rotas marft1·
mas de cabotagem c de longo curso."
No que tange ao o1proveitamento du hidrovia, no mês de junho último
fizemos, da tribuna desta C:.~sa, análise do problema, demonstrando a necessidade urgente da dcliniç5o do projeto das eclusas no Rio Tocantins. para
garantir sua ampla e permanente navegação em direçilo a~ coração do País,
penetrando a Região Centro-Oeste.
O Governo do eminente Presidente João Baptista de Figueiredo tomou
decisüo lúcidu e histórica no sentido do uso múltiplo da obra da hidrelétrica
de Tucuruí, determinando a construção de eclusas na barragem, para a livre
navegação do Tocantins.
No dia 26 de julho, cm Belém, o Senhor Presidente da República presidiu a assinatura dos atas que concretiwram tão acertada c oportuna providência. Falando nessa ocasiilo sobre o acontecimento, assim se pronunciou o
Sr. Ministro dos Transportes, Eliscu Resende:
"t\ construção da Barragem Hidroelétrica de Tucuruf, no final
do trecho de 250 km já navegáveis do rio Tocantins, afogará com
seu reservatório de 200 km de extensão, os principais obstáculos
para a navegaçilo desse rio. Este fato oferece ao Pais a excepcional
oportunidade de, através do múltiplo aproveitamento desta obra,
impluntar grande parte da hidrovia Tocantins-Araguaia, com ex·
tensão total de aproximadamente 2.200 km, que poderá ligar o Planalto Central, diretamentc: ao Porto de Belém c ao terminal flúvio·
marítimo, de :Jguas profundas, a ser construído cm Vila do Conde.
Dessa hidrovia, I .200 km já são naturalmente navegáveis no
rio Araguaia, desde Baliza até Conceição do Araguaia. Ali, a navegação é interrompida, cm período de águas baixas, ao longo de 340
km. até o local onde está prevista a construção da barragem de
Santa lzabel, cujo represam ente também submergirá esse trecho de
navegabilidade precária, o que dará, futuramente, continuidade total à hidrovia. De Santa lzabcl para jusante, até Belém, cm 680 km,
a navegação será passivei tão logo seja concluída a escada de eclusas que vcncerâ os 70 metros de desnível da barragem de Tucuruí.
Os potenciais, agrfcola c mineral, da Região Central do País,
compreendidos os Estados do Mato Grosso, Goiás e Pará, já de·
monstra dos pela abundante produção agropecuária das Regiões de
Aragarças em Goiás c Barra do Garças no Mato Grosso, viabilizam um sistema capaz de permitir a circulação c a distribuiçã-o dos
bens produzidos, a custos operacionais mínimos, em comparação a
outras modalidades de transporte.
Desse modo, a decisão do Governo federal de construir eclusas nu barragem hidroelétrica de Tucuruí, constitui o primeiro passo para 11 concretização da hidrovia Araguaia-Toca.ntins que, a
médio prazo, será o grande corredor de transporte do Brasil Cen·
trai, carreando para a exportação a produção agropecuária da re·
giiio c oferecendo às reservas minerais de Carajás, uma alternativa
de transporte hidroviário atê o Porto de Vila do Conde.
As eclusas de Tucuruí serão projetadas com dimensões de 33 x
120 metros, de forma a permitir em !lguas mfnimas, a passagem de
comboios de 16,000 t com 4 metros de calado. Terão capacidade C·
fetivn de 70 milhões de toncladasjano em Cada sentido.
As obrus de transposição compreenderão um sistema com
duas ou três eclusas, canuis de aproximaçilo c canal intermediAria
com largura suficiente pura permitir o cruzamento dos comboios.
O projeto búsico das eclusas será desenvolvido cm doze meses.
Suu construção, prevista para três anos, permitirá a utilização
da hidrovia pela navcgaçilo,jú a partir da formação do reservatório
da burrugem de Tucuruí.
O elevado sentido cconômico do empreendimento, c os bcnefl.
cios di retas ofcrecidos,utestam sua viabilidndc e representam signi·
ficutivo esforço no sentido du ampliação de nosso potencial de exportações e de intcgruçl'lo do Plnnalto Central e do Sudoeste do Parti. em condições udcquudus, e intimnmcnte associado à pollticu de
uso de conservação de energia do Governo do Presidente João Fi·
gucircdo."

tli,\IUO llO CO~Gtu:sso 1\ACIO:'\AI. (Sl•çiu•ll)

Encerro aqui as pulavrus do Ministro Eliscu Resende.
O

Sr. G11brlcl Hermes (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Com muit" '"tis·
fação, dou o aparte ao nobre Scnudor Gnbricl Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador Aloysio Cha·
vcs, é preciso trazermos ao Senado- e por que não dizer ao País- notícias
di! grandezu dos vo1les do Tocantins c do Araguaia. Nós, que tivemos a satisf:lçfw de: :~companh:1r u comitiva do Prcsidc:nt~ da República e ver a grande·
za do que se faz cm Tucuruí c em tantas outras partes da nossa região ama·
zônicn, temos ruzàcs pura acreditur no futuro do nosso País e desta nossa rc·
gii'1o. As cclusns a que V. Ex• ucaba de fazer referência abrem realmente um
maior caminho dentro do País, praticamente ligando o centro do Pais às
rrontcir:1s do Acrc. Mus, o mais importante, nobre Senador, é termos a certe·
z:1 que este ato do Senhor Presidente da República, como disse o Ministro
dos Trunsportes, no seu discurso no Palácio do Governo, abrirá caminho
para :l·exporltlçào de toda u produção do vale do Tocantins c ainda propor·
cion:~rá muiores facilidades c melhores possibilidades económicas para o
tr;msportc do ferro da Scrm dos Carajás. Eu me congratulo com o discurso
de V. Ex• c espero que possamos fazer outros como csse, par:1 que o Brasil
saib:1 o que tem de reservas c o que temos par:1 aproveit.lr no cor.1ção do no:;·
so imenso Pais.
O SR. AI.OYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Agradeço a V. Ex•.
nobre Senador Gabriel Hermes, as observações que fez a propósito do pro·
nunciamento que estou realizando no Senado, visando cbmar a atenção do
País para o fato de que nada justifica, depois de definida a política do Go·
verno Federai quanto à implantação de um novo e grande complexo de
01lumínio, que fábricas sejam situadas em regiões diferentes daquelas que já
foram identificadas como preenchendo todos os requisitos para este investi~
menta. Não vamos repetir erros do pass.ldo como ocorreu com rclaçr1o ;,
Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Rcdond;J c Companhi;~ de Ãlca·
!is, não v:1mos repetir o erro que se está procurando corrigir de uma VALE·
SUL. E, no momento em que o próprio Ministro das Minas c Energia desaconselha a imrl;.mtação da VALESUL no Rio de Jiinciro, é quase que para·
doxal que se tome :1 inici:~tiva de se propor a esse Ministério a construção dc
uma fabrica de :.~luminio com cap:1cidade de até 500 mil toneladas, em Recife, j1:1r:1 :1rrovcitar energia insuficiente gerada cm Sobradinho, a 700 quilô·
metros de distãncia, com um consumo que serli superior â energia firme ge·
raUil nuquda hidre\í.:trica do Nordeste Brasileiro. Estes erros que se ucumu·
Jarum servem como uma advertência. Nós não devemos repeti-los! E. sobretudo, ddinidos os rumos, precisamos pcrsistir no nosso propósito, no cami·
nho que está tr:IÇiido pam alcançar, no mais curto espaço de tempo, as metas
que roram cstabclccidas pelo Governo Federal como indisp~o:nsávcis u setor
ru.ndamcnt:~l do dcst:nvolvimento da indústriu brusilcira.
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ser loculiwda- isto (.Jllill'lucr pesso:t de ~.:ultuw primflria, de inlt.:li·
primúria, reconhece- tem 'JUC ser lm:alitada no Par{!, onde tem bauxita c energia baratíssima. Estou certo que niw vamm incorrer no erro da
VALESU L. Quero, por isso, prestar o apoio de Sant:l Cntarin:~ a esse pleito
do rará, que í.: um pleito mais cm função dos altos intercsses nucion:lis. Meus
cumprimentos a V. Ex•
tem

~JUC

~ênda

O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA- Pt\)- Agradeço a V, Ex•,
Senador Evel!isio Vieira, o pronunciamento que acaba de fazer ratificundo a
tcse colocada rerantc o Senado que não é do Senador do Parú n1<1s pomo
de vista jí1 exarado pc\o Governo, inclusive em projeto que remeteu ao Con·
gresso Nucional e que foi aprovado tanto na Cãmaru dos Deputados como
no Senudo por unanimidade. V, Ex• verificou que, no meu discurso, mcncionr.:i qu~.: os grandes produtores de :1luminio primário do mundo, sitll os país1.-s ri·
cos cm potcnci:ll hidrelí.:trico, que têm energia hidr!tulic<l abund:mtc, Cana·
dú, Noruega, Rí1ssia, Gana, Nova Zclándi:l c outros que possam ser ucrcs·
ccntados ;:1 esse elenco. E nós estamos aindtt nu posiçi1o de importudorcs de
alumínio! Mais uinda, a energia elétrica escas!ieia na região do Nordeste; está
se cxuurindo até 1995 e estamos apelando para a energia nuclear. Mus tcmos
na Amazônia uma reserva hidrelétrica imensa: no Estado do Paril, em parti·
cular, muis de 50 milhões de quilowatts, já estimado; na bucia do Tocantins e
Arugu:Ji:~, ~.:m piirte no território piiracnsc, há rotcnci:1l d:1 ordem de 25 mi~
lhõcs de quilowatts. Portanto, nada se justifica a \ocali:wção desta indústria,
alêm de 4uc, cm Tucuruí, 11 medid;~ cm que se concluírem os tr:lb:ilho~ d:1
construção dessa hidrelética, aquele imenso parque lá preparado, com milhares de casas de padrão simples, médio e alto, de hospitais, de instalações
de \ult:r, etc, tudo isso ficaria sem utilidade, quando poderia ser aproveitado
por um comph:xo industri<ll que se colocnsse ncsS<I região, também beneficiada, sobretudo, no trt:cho inferior do Tocantins, com a sua livre navegação
c com IH.:esso :~o Brasil central, como acabei de demonstrar.
Em o que desejava dizer, Sr. Presidente, ao Senado c ao País, agradecendo u V. Ex• u generosidade com que e\asteceu este tempo. (Muito bem!
Palmas.)
COMPARF.CF.Af MAIS OS SRS. SF.NtiDORES:

Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Alberto Silva- Humberto Lucena- Arnon de Mello- Gilvan Rocha- Lourivul Baptista- Dirceu Car..
doso- Jot1o Calmon- Amurai Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino - Itamar Franco- Lázaro Barboza - Pedro Pedrossian.

O SR.I'RICSII>E~TE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se l1

ORDEM DO DIA

O Sr. Eveláslo Vieira (M DB - SC)- V. Ex• permite um aparte, nobre
Senador?

ltc.·m 1:

Votaçlio, em turno único, do Requerimento nq 247, de 1979,
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desnrquivnmento do
Projeto de Lei do Senado nq 267, de 1978, de sua autoria, que a\tc·
ra c acrescenta dispositivos na Conso\idaçi\o dns Leis do Trabalho
p:~ra o fim de atribuir ao Tribunal Superior do Trabalhou compe·
téncia de expedir instruções regulando as eleições sindicais.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA) -la concluir o meu dis·
curso mas, prazerosamente, aguardo o aparte de V. Ex•
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Uma trajetória tão brilhante e
tão importante na busca de um grande objetivo pura o desenvolvimento do
Pmá. do Brasil, não pode ser interrompida assim. Daí, o meu atrcvimcntu
ninda cm solicitar o aparte.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen:~dorcs que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·

O SR. AI..OYSIO CHAVES (ARENA- Pt\)- Muito obrigado.
O Sr. Evclisio VIeira (M DB- SC)- Hú pouco foi o Senudor Berna r·
di no Viana, agora C V, Ex• quem pronuncia um discurso portentoso, com
um elcnco esplêndido de argumentos c de convicções sobre us extruordi·
nárias riquezas m1tumis deste Pufs. O petróleo é um sério problemu: u dívid:~
interna ê outro sério problema, ussim como a inllaçf10. M<~s parece-me que o
problema muis sério é o do endividamento externo, porque crescente e por·
que nos vni tirundo a soberania. Temos, então, que agir no sentindo de redu·_
1.ir as imporwçõcs cm todos os st.'lon:s 1.: d~.: uumcntnr il'i nossas t:xpürtaçlle~. 1·.
V, Ex•, no pronunciamento que acabu de fnzer, mostra esses dois caminhos.
Ao invês de v~.:nderrnos para o Cunudúuulumina, vamos vender o :tluminio
p;tra o ~:xt~.:rior; oto invés de vendermos mlltériu~-primus, vamos vender prn·
dutos c\aborudos, ucabudos. Aí temos os dois caminhos: um para redut.ir a
importaçito no sctur de ulumfnio c o outro pura produzir ulumlnio pura
vcndê·lo no exterior. V. Ex• tcrn rut.l1o. Nós nUa rodemos estar rcpctindo u~
erros anteriores c colocur grundcs indústrius, com grundc consumo de cner·
~ia. distantes da fonte, do lol.·ui gc:r;u..lor dcssu cncrgin, Eu Lt'iinu de ulumfnio

,\~n,lll

~ii.)

Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado vol·
tará a tramitar normalmcntc.

O SR. I'RESIIlENTE (Nilo Coelho) -

Item 2:

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n' 166, de 1977, do Senador Ollo Lchmann, que dispõe sobre o
lomb:m1ento da Fuzenda S:mtu Mônica, em Vnlençu, Estudo do
Rio de Junciro, untigtl propricdadc do Bur!\o de Urural, onde Du·
4uc de Cuxias morou na velhice, c vi riu a rulecer, edil outras providí:nr.:ius, lendo
•
I'ARECERES, soh n•s 904 a 906, de 1978, das Comissões:
- til• Cunslltul.;i\u c .Justlçn, pel:~ constitucionnlidadc e juridi·
cid:u.Je:
- dl' Edueuçiío l' lullunl, favor{lvcl; c
- dt• Fhumçn'i, fuvor(lvcl.

DIÀRIO DO CONGRESSO ~ACIONAJ.JScçào 11)

t\gostode 1979

Em discussão o projeto, cm primeiro turno, (Pausa.)
Nilo hilvcndo quem quciru discuti-lo, dccluro-u encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senudorcs que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A mutéria volturá oportunamente à Ordem do Dia paru o segundo turno regimental.
{; O St'J:Uintt• O pro}t!fO Df'NJI'Ut/o

PROJETO DF. I.F.I DO SE:'\ ADO N• 166, de 1977
Dispõe sohre o lomhamcnlo da ~cde da Fazenda Sanru Mônica,
cm Valcnçu, Escudo do Rio de Janeiro, anliJ:a propricdude do Duriio
de Ururai, onde Duque de Coxias morou nu velhice, c viria a falecer,
e dú ourras providências.
O Congresso Nacionul decreta:
Art. \I' A sede da Fazcndu Santa Mónica, em Valença, Estado do Rio
de Janeiro, ;mtigu propriedade do Barão de Ururai, onde veio a falecer o
Duque de Caxias, serú tombada pelo Instituto do Patrimõnio Histórico c
Artístico Nacional.
Art, 2~' No pmzo de \:!0 (cento e vinte) dias, contados da aprovação
desta lei, o Poder Executivo praticará os atas necessários à desapropriaçllo
do imóvel de que trata csta lc:i, a fim de que o mesmo seja entregue ao Minis·
têrio do Exército.
Art. JY O prédio-sede da Fazcnda Santa Mônica- depois dt:: reswurudo, scrú considerado prolongamento administrativo do Paço Ducal, reunindo a mussa dc elementos documentais c bibliográficos que o o Paço, pelas
~u•1s dimcmõcs, não possa custodiar.
Art. .t~' Esta Lei ~nlra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR.

I'RESIDF.~TE

(Nilo Coelho) -

Item 3:

Discussllo, cm primeiro turno (apreciação prcliminar da constituciomllidadc, nos termos do art. 296 do Regimt:nto Interno), do
Projeto de Lei do Senado n~' 236. de 1978, do Senador Nelson Car·
nc:iro, que dispõe sobre: os serviços da vigilância em navios. por vigias portuários, tendo
PARECER, sob n• 276, de 1979, da Comi"õo:
- de Cnn'ititui~;iio c .Justi~;u, pela inconstitucionalidade:.

Em dis~.:us~r1o o projt:to, quanto b constiluciona\idade. (Pausa.)
Nrw h:wcndo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Em votuçflo.
Os Srs. St:n:1dores que o aprovam queiram permanecer como se :1cham.
(P:~usa.)

Rejeitado.
A m:ul:ri:1 vai

:10

Arquivo.

E o st•guillft'

o projt•to rejeirado.

I'ROJETO Of. I.F.I DO SENADO N• 236, DE 197K
()ispiil• sohrc os scnlços de "lgihincia em navios, por "\glus portuúrins.

O Congrt:sso Nacional decrcta:
,\rt. 111 O serviço de vigilãnci:1 cm navios obedecerá 11s normas fixadas
1:est:1 Lei c será cxcrcido por vigias portuários matriculados nas Delegacias
lhl Tmbalho Mnrítimo, de preferência sindicalizados.
Art. 2\1 A rcmuncmção do pessoal 01 que: se refere o artigo anterior, scrú lixadn pc\:1 Comissão de M:1rinh:1 Mcrcunte, ouvido o Conselho Nacion:.il
de Politic:~ Salariul.
Art. ~~· O serviço de vigilância cm nuvios comprc:c::ndc:
1- vigilúncia de mercadorias cm movimcntuç~o na!'! opc:mçõcs de carga
1.! dcsc:trga, nos porões, convescs c outro~ locais du cmbmcaçi10, com li nbjc~
:ivo de prevenir furto, rnuho ou c:o;tr:.1vio:
11- vigi!únci:~ de mercadorias temporariamente depositad:1s cm chatas,
prancha.s c vagiJcs, desde que :linda não cntrc:gucs a quem de direito:
III - cm cmbarcaçõt:s atwcada!'o oLI ao lmgo. objetivando C11l:1borur
para su;t sc~ur:tm;:t c da c•ug:.t propriamente dita, contru incl:ndio, ac;ttll da·
ttn~a de fcnllmcnos da nature/a c outrns fatnn:s irnprcvis!vcis:
IV- vi)!ilúnt.:ia !ooobrc entrada c ~a ida de pc:~so:t~. a bordo com o nhjeti·.·o de ~:o laborar na prevenção de atos atcntalt'>rios :1 seguwnça d11 navio,
~ 11' O sC'rvh;o de vigilúneia em na\·ios pnr vigias pnrtu;üias, nm ter·
111ns dcst;~ ki. wr;·, c.\CI-:11\adP de :.~~.:wdo com as instruçlu.:-. d11 Capil;tn, dn
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Armador ou seu Agente, não eximindo estes, das responsabilidades legais de
que cst~o investidos, quanto lt scgurançu da embarcação e da carga.
Art. 4~' A requisição de serviço dc vigilância será obrigatória na nave.
gação de longo curso para a atividade de vigia de portaló c vigia rondantc,
hcm como nas cmharcaçi1es atracadas ou ao largo, sendo facultativa para as
dem:ds atividudcs previstas nesta lei.
I? 111 O vigia de portaló c o vigia rondante cumprirão a jornada de 6
(seis) horas corridas de trabalho di{JTio, sendo obrigatoriamcntc escalados
cm sistema de rodízio.
~ 211 O vigia portuário que for requisitado para serviço facultativo
~umprirá, mediante: rodízio obrigatório, o horário fixado para as outras ca·
tcgorias profissionais do porto.
Art. 511 Fica a critério da Superintendência Nacional da Marinha Mcr.:antc- SUNAMAM, estender U navcgaçilo de cabotagem o emprego do
'>Crviço de vigi!Uncia.
Purágr:.1fo único. A rcquisiç~o de vigius portuários para o desempenho
de :1tividadcs previstas ncstc urtigo obedeccrú bs disposiçõcs desta lei.
Art. 6~ O quadro de vigias portuúrios, cm cada porto, scrú fixado pelo
Con~dho Rcgiun:..~l do Tr>tbalho Maritimo c revisto anualmente, considcn1ndo·
'>t: o número de horas trabalh<tdas nos 12 (doze) meses imediatamente antcríorcs, pdu vigí<l portuário, de cada árca.
Art. 7" A-partir da vigencia desta lei, são requisitos para a matricula
Jc vigiu portuário junto üs Oc!t:gacias do Trabalho Marítimo:
I - idade: mínima de 21 c máxima de 45 anos:
II - cstur quites com as obrigaçõcs militarcs c eleitorais;
III - sanidndc física c mental c bons antecedentes;
IV - i.tprovaçüo, mcdi:mtc teste: básico de Português e Matemáticu,
.:0m c:trúter classilicatúrio. :1 ser cfctuado pelas Delegacias do Trabalho
,\1aritimo.
Art. K"' Compctc I1 Dirctoria dc Portos c Costas do Ministério da Marinha promover o ensino profissional dos vigias portuários, matriculados nas
Dclcg.aci;.ts do Tr:1halho Maritimo.
r\rt. 911 O trabalho r1 noite, cm período de refeição e nos domingos e feriados Cconsiderado c.-.;traordinário t: será pago com os seguintes acrêscimos
~·rn rciw.;rw ao v:dür da hor:.t normal:
I - noite- ~ser, (vinte: c cinco por cento):
li- refeições- 100% (cem por ct:nto):
III- domingos c feriados- 100% (cem por cento).
r\rt. III, ,.\ remuneração do vigia-chefe:, de livre cscolha da entidade n:~.JUisítantc, corrc,ponder:.í ü r.:muneraçr1o do vigia de maior ganho no perio·
Jo, acrescida de 5Urí'C (dnqücnta por cento).
:\rt. ll. O vi~ia de porlalú, quando designado, no cais. cm ~:scala de
navill, pnr conveniência de entidade requisitante, para navios de turismo ou
de passag.ciril:o., sob a condicão de falar outro idioma, além do portugués, fa.
rú jus <I um :tcrêscimo dt: ~Ot;C (vinte por cento) sobre: sua rcmuncracUo no r·
mal.
'
r\rt. 12 São obrig;tçl,cs do vigia portuário, quando cm :ocrviço:
I - cumprir <ts instruções do Comanduntc, Armador ou Agcntc, visan·
Jo asscgur;1r a integridade da c:arga c adotando proviUências ad,cqu:1das para
evitar n ~cu furto, roubo, cxtr:tvio ou <~varia:
II- col:.tborar na segurança do navio c de s~:us equipamentos c instalações, conforme instruções que receber do requisitante dos serviços:
III - col:1bor;tr n:1 fiscalizaçjo de entrada e suidu de pessoas estranhas
no n;tvio, hcm como com as :tutoridades rcsponsãveis por serviços no mesmo
local de trabalho:
IV- nhserv:.1r :t assiduidade c pontu::tlidadc no serviço, apresentando·
se dcvidamcnh! uniformi7.ado.
l'arúgr:.1fo Unico. O vigia portuário não poderá 'recusar sua escalaçào
p:tr;l os serviços prcvistos nesta lei, quando estiver na sua vez de cumprir o
roditio do qu;1dro :1 que pertencer, salvo por motivo de enfermidade dcvid:l·
mente comprovada.
Art. U. O vigia pl)rtuário tic;.Jrá sujeito !1s seguintcs sanções por infraçi'to 1111 11missi'10 no cumprimento de seus deveres, sem prejuízo das penas
prcvi~tas n:t lc[!Í.'ilaç1io vigcntc:
I - rcprecns~w;
l i - suspcns:w por utê ~O (trinta) dius;
lil-l·:mccl:uncnti1 da matricula n:1 Dctcg;Jcia do Twbalhn M:.1ritimo.
P:tr[q!r:tfn (; 11icn. As sançô~:~ previstas neste arti~o st:rào aplii.!:tdus pe·
i11~ C\m~clhos Re~ionais dn Trahallw ~1aritimo.
Art. \4. A' l'l'lllpanhi:ts ~c~uradoras rL1Jcr1io requisitar ~ervi~il~ c~pe·
L'i;tis dl' ri!-!íiftltda de mcrc;nlnri;t~, nhscrvadus os limites mínimos de rcmuncr;u,'illl ri\ildLl~ pci;t SUNr\~J..\~1 p;Jra il~ ... crviÇllS assemelhado~. e~pcci!ica
du•, !H'~t•1 lc1, lJllii!HI11 c~~il'- mcrc;td~Hias I'L'..;omcndcm !.:llidaUn'i L'srcdai ...

UIÁ lU O DO CO"'GIU~SSO 1'\A{'IW\AI. tSt•f;imll)

Art. 1~. E pruihid:1 a esc:liaç~w de um mesmo vigia para prc:~tar ~cr·
c:m mais de: um navio conc,,mitantc:mc:ntc:.
Art. 16. FiL';I asscguwdo ao_-; :llu.:ds vigia.'\ portu:1rios matriculados nas
Delegacias do Trahalhu ~brítinHl o direito de: cxcrccrc:m as atribuições prc·
vistas nc:-.ta lei.
Art. 17. ,\s atrihuh,·ôcs çonl'erida:-. nc~ta h:i a•ls vigias portu!irio~ não c·
ximem o contramestre de porão. de cstiv:t c demais p;trticipantcs de cargos
de.: chefia d:l ohrigatoriedadc de exerce: r o devido controle: do pessoal sob sua
viço~

suhordinaç~o.

Art. I~- O Conselho Surerior do Tral~alho Marítimo huix;.1r!l as ins·
trUÇllC:O. COillplcmcntares ju\gi.ldi.IS OI!Cessárius ii flCTfcita aplicação desta lei,
em cada porto, ouvindo, pn:viamentc, os Conselhos Regionais do Trabalho
Marítimo.
i\rt IQ, ,\plicam-se thlS ""igius rortuf1rios as normas reguladoras do
fornecimento c utiliz:Jçào do equipamento de protcçào individual de truba·
lho, cstahclccidos pela Superintendência Nacional de Marinha Mercant;:,
p:1ra as dcm:lis cutcgorias rrofissionuis, integrantes das OJ'Ieruçõcs de carga c
dc~co1rga.

Art. 20. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicaçilo.
,\rt. 21. Revogam·se as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4:
Discussi1o, cm primeiro turno {upreciaçào prc:liminar d;:1 cons·
titucionalidade, no.~ termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1979, do Senador Orestc>
Quércia, que assegura salàrio igual ao do dispensado ao empregado
contratado para substituí-lo, tendo
PARECER, sob n• 337, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon·
tram. (Pausa.)
Rejeitado,
A matéria será arquivada.
E o stKuinte o projtlo rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 147, DE 1979
Assegura 11lárlo l~~:ual ao do dispensado ao empreaado contratado para substitui-lo.
O Congresso Nacional decreta:
Art, (9 A todo empregado admitido para o exercício de função de oua
tro dispensada é assegurado o direito de perceber remuneração igual à do
substituído, exccto quanto às vantagens pessoais.
Art. 2'~' Esta Lei entrará cm vigor na data de suu publicação.
Art. 3Y Revogamasc as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projoto de Lei do Senado n• 156, de 1979, do Senador Humberto
Lucenu, que institui o seguro-desemprego c determina outras pro~
vidências, tendo
PARECER, sob n• 278, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. Jv.Sccretário.
li lida a ,<tg11/nte

EMENDA N• I (de plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1979
No art. I', item II, onde se lê: ••no regulamento desta lei", leia:sc "cm
lei",

Lu••••·

~orrl:nda

gnr

de Jisp,>sitivo constitucional, ruis o art. 165 da atual Carta cm vi·
c o s..:u it~:m XVI, c~tahclc!.:l.'rn:
"Art. 165. A Constitui~,·Zlo assc.:gura aos trabalhadores os se·
guintc:-. direito~. além de outros que, nos termos da lei, visem 11 me~
lhnria de sua eondiçi1n sociod:
XVI - Prcvidt:nci<~ Soci:d nos ca.o;os de doença, velhice, invali·
dez c morte, SC)!UTlladesemrrego, seguro contra acidentes do truba·
lho c proteçiw d:1 molternid:tde. mediante contrihuiçào d:1 U nil\o,
do cmrrcgadllT c do empregndo."

A proposiçàtJ vis:\ regular <I forma de concessão do scguro·dcscmprcgo.
A Comissão de Constituição c Justiça da Câmara dos Deputados, quan·
do ~c dcliniu, cm torno do ussunto, upreciando projeto que infclilmcntc foi
arquivo,do naquela Casa do Congresso Nacional, considerou-o totalmente
constitucion:11.
Ocorre •1uc, na Comissl1o de Constituiçi\0 c Justiça do Senado, o Scn;l·
dor Raimundo Parente, Relator dn matéri:1, levantou a argUiçrlo de incon~tia
tucionalidade pam o art. 3Y, inci~o 11, do meu projeto dc lei, que estabelece
que.: contribuições de empregados c cmpregudorcs serão lix:1dus no rcgul:t·
mento desta Lei", :1legando que o Artigo 43, item X, da Constituicrw csl:ltui
4ue cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da Rerública.
di..,pur sobre contribuições sociais para custear os encargos previstos na Artia
go 165, item XVI, que se rdcrc precisamente ao scguro~dc.:sc.:mprego.
Donde se vê, Sr. Presidente, que S. Ex•. encontrou foi tào~somcntc a in·
constitucionalidade de um mero dispositivo no projeto e não de toda o pro ..
jcto. E no no:-.so Regimento, no Capítulo 11, da Apreciação Preliminar, lê·se:
"A rt. 297. Na discussão prelimin.u só poderão ser apresenta a
das emendas que tiverem por lim cscoimar a proposiçito do vício
argUido.
Parágrafo (mico. Se emendada, a proposição voltará à Coa
missrta de Constituição c Justiça a fim de que declare, express.i.men·
te, se a emenda corrige a inconstitucionalidade ou injuricidade.. ,

l:. o que pretendo com a minha proJ'Iosiçào que acaba de ser lida justa·
mente estabelecer que as contribuições de empregados e empregadores serão
lixadas cm lei.
Com isso, acredito, Sr. Presidente, estará escoimada a inconstitucionali·
dadc apontada pela Comissão de Constituição c Justiça, vez que a emenda
fará voltar o projeto àquele órgão técnico para efeito de sua nova apre·
ciação.
Era a que tinhu que dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão o projeto o u
emenda.
Tem a palavra o nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSiO CHAVES (ARENA- PA. Parn discutir a emenda.
Sem rt:visl1o do orador:) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A emenda apresentada pelo nobre Senador Humberto Lucena·dc:;loca
um pouco o ponto rundamcntal da questão, para usar a expressão jurídica
pm/IU.\' pJuriJ do problema. E até antes, conforme o parecer da Comissão de
Constituic;ào e Justiça, cru no sentido da inconstitucionalidade. pelo fato de
se remeter ao regulamento a atribuição, para estabelecer esta contribuição
destinado ao scguroadc::semprcgo.
E o parecer do eminente Senador Raimundo Parente, aprovado com pe·
que:: nas restrições, pela Comissão de Constituição c Justiça, estava, sem dúvida nenhuma, apoiado em dispositivo constitucional evidente.
Mas a emenda prctendt: sanól.r cssu falha, remetendo, em conseqUência,
o projeto ao rcexame da Comissão de Constituição c Justiça, E só nestes ter·
mos, nada u opor. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continuam em discussão o pro·
jeto e ~~ emenda. (Pausa.)
Nào havendo mais quem queria fazer uso da puluvru, declaroaa encerra·
da.
A matéria volta à Comist>i\o de Constituição e Justiça pura emitir pare·
ccr sobre u emenda uprc~;entad:l,

Sulu das Sessões, em 6 de agosto de 1979. - Humberto
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u palavra no nobre Se·
nadar Humberto Lucenu pura justificar u emenda lida.

O SI!. PRESJI)F:N'I'E (Nilo C\1clho) -- Esgotudu a rnutéria constante
da Ordem dll Diu.
Concedo a palavra 110 nobre Senador I:Nelá"io Vieira.

O SR. IHIMIIEI!'J'O LUCENA (MDB- PB. Puru justilicur 11 cmcn·
da.)- Sr. Presidente, n:aprescntci ao Scn.1do, depois de um exame ucurudo
da mutériu, projeto dt: lei, om objcto de uprcciuçt'to preliminar quanto h
constitudonalidadc, dispondo sobre o seguro- de~emprcgo, que é uma de~

O SR, EVELÀS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUI:', I:'NTRt'GUI:' ii RIWIS~O DO ORADOR, Sf.'RÂ /'UB/.1·
Cli>O POS1'6'RJORMJ:'NT/i.

O SI(, I'I~ESII)ENTE (Gahric\ Hermes) -Concedo a paluvra ao nobn:
Sc011dnr G:1st~n MUller.
O SR. GASTÀO MI:JLLER (ARENA- MT. Lê o seguinte discur>o.)
- Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Na última 6•-fcir:l, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em pronunchtmcnto
aqui feito, destaquei u violência que se pratica, cm Mato Grosso, com osgarimpeiros, pois, mais uma vez, o Sr. Ministro Cesar Cais infelizmente ni10
tomu conhecimento du heróicu classe dos garimpeiros, desbmvadores dos
~ertõcs, pluntadores de cidades c dá mão forte a lirmas com nomes brusilcirus subsidlúrias de multinacionais que desejam de qualquer forma transfornwr o Brasil, ou pelo menos Mato Grosso, numa grande c vasta área de Pesyuisu e Lavra de pedras preciosas, desrespeitando os garimpeiros, velhos
ocupantes das vúrias regiões, trabalhadores honestos e verdadeiros bandeirantes do sêculo XX.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por Portaria n' 1.504, de 26
de julho de 1979, do DNPM, o Governo Federal, através do Ministério das
Minas c Energia, transforma o Município de Poxoreu, num paraíso d<.~s multinacionais, vejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um município inteiro,
permitindo que os garimpeiros somente possam trabalhar numa área que
não chcg<.~ a quatro mil hectares: no Distrito de Alto Coité.
Ora, cm termos de Mato Grosso, diante da vastidão do seu território,
quatro mil hectares í: uma purcelu mínima, representando uma pequena propric:dudc: rural. O Município de Poxoreu, possui milhares de quilómetros
quudmdos de território. Até quando vai isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores?
Repito o que disse na última 6'-fcira (dia 3), nenhum parlumentur muto)!rosscnse tem delegação dos gurimpciros fim aceitur um acordo com as multinacionais. Repito o que venho sempre dizendo, isto í:, que as multinacion<.~is facum u Pesquisa e Lavra. mas que não proíbam, violentamente, o trahalho dos pioneiros, os heróicos garimpeiros.
O Sr. Ministro Ces:1r C:ds precisa conscientizar-se desse drama dos garimpeiros, lembmndo-sc que novc:ntu por cento são de nordestinos, portanto, d:1 mesma origem do Sr. Ministro.
Muis uma vez, portanto, levo o meu apelo, o meu grito de alerta, quanto
ao problema de gruves conseqUí:ncias sociais.
O Jonw/ do Brasil de 4 de agosto de \979, ussim noticia o fato.

M. Grosso reage a alo de Ministro

Cuiubú - Dt:putados federais e estaduais do Mato Grosso,
reunidos ontem, na Assembléia Legislativa, com o Prefeito de Poxorcu, Eoni Souza Limu, c outros lideres políticos, decidiram tcntur convencer o Ministro dus Minas c Energias, Cesar Cais, a revof!ilr u porluria que reduziu a reserva garimpeira no Município de
Poxorcu (MT) de 98 mil paru 3 mil e 200 hectares.
A portaria í: de :!6 de julho mas só ontem foi divulgada em
Cuiabá, provocando grande revolta dos garimpeiros, que amcacum
empunhur urmas, tal como em ubril quando se cogitou de dar à Mincruçào São Félix, subsidiária do grupo St. Joc, o monopólio de
cata de diamantes, desc:mprcgundo 5 mil garimpeiros.
Eru o qúe tinh:1 a dizer. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nua há mais oradores ins·
critos.

A Presidí:nci:1 comunica aos Srs. Senadores que amanhil, às 10 horas e
JO minutos, estará em visita uo Congresso Nacional, no Salilo Nobre da Ca-

sa, Suu Excelência o Sr. Adolfo Suares Gonzalcz, Primeiro-Ministro do Governo Espanhol.
O SR. I'RF.SIDENTF. (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que
tr:ttar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte.

ORDEM DO DIA

prununriumetlln: favorúvel f1 Emenda n~' I, de plcnlirio nos termos de subemt:nda que: oferece.:; c contr!lrio .1 de n9 2.
-de Senlço l'úbllco Chll- JY pronunciamento: favorúvc:l uo projeto;
2"' pronunciamento: contrúrio às cmc:ndus de plenário.
-2Yotaçi1n, cm turno único, do Rc:yucrimc:nto n9 :!48, de 1979, do Senador
Adulbcrto Sena, solicitando o dcsurquivumento do Projeto de Lei do Senado
n1' 19:!, de 1977, de autoria do Senador Ruy Santos, que visa amparar u cu ltum urtistic:a popular utravés us bandas de músicu, c dá outrus providências.
ciw~.

-3Yotacrto, cm turno único do Requerimento n' 249, de 1979, do Senador
Orestes Quí:rcia, solicitundo o dc:surquivumento do Projeto de Lei do Senado
nv 85, de 1978, de sua autoria, que elimina a opção existente no regime do
Fundo de: Garuntiu do Tempo de Serviço, compatibilizando-o com o sistema
du estabilidade no emprego.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
(Tramitação con}tmta com o PLS nf' 0/, de /977)

Discusslio, cm primdro turno {upreciaçào preliminar da constitucionalidade c juridicidadc:, nos termos do art. :!96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n. . :!18, de 1976, do Scnudor Franco Montara, que dctcrminu u uplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios em
programas de educação prí:·c:scolar c de primeiro grau. tendo
PARECERES, sob n•s 972, de 1976 c 217, de 1979, da Comissão:
-de Cnnstilulçào c .Jusliça, J9 pronunciamento: pela inconstitucionalidudc, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro: 29 pronunciamento:
(recxamc so1icit:idO cm plenário), pela inconstitucionalidade c injuridicidadc, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro
Barboza c T:mcrc:do Neves.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1977
(Tramitação conjuma com o PLS n' 218, de /976)

Discussão, cm primeiro turno (apreciacno preliminar da constitucionalid:Jde ejuridicidadc:, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sen:tdo n• 01, de 1977, do Senador Otto Lchmann, que inclui
no conceito de ensino de 1Y grau, para fins do disposto no art. 59 da Lei no;o
5.692, de 11 de: ugosto de 1971, o ministrado n criança de idade inferior a sete
anos, tendo
,
PARECERES. soh n•s IQ2, de 1977 c 217, de 1979, da Comissão
-de Conslilulção e Justiça - Jo;o pronunciamento: pela injuridicidadc,
com voto vencido, cm separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido
dos Senadores ltalivio Coelho c Dirceu Cardoso: 2Y pronuncllmenlo: (reexamc solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade e injuridicidade com
voto vencido dos Sen:1dores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e
Tancredo Neves.
-6-

Discussito, cm primdro turno (apreciaçiio preliminar da constitucionulidade, nos termos do art. :!96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Scnudo nY 91, de 1979, do Senador Humberto Lucel)a, que isenta o salário
mínimo de descontos pura a previdência social, c dú outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão
- de Cnnsliluldn c Jusll~;u, pela inconstitucionalidade.

-I-

-7Votaçi'io, cm turno único, do Projeto de Lei du Cümaru n9 125, de 1978
(nY 5.%9f7H, nu Cusu de origem), de iniciutiva do Senhor Presidente daRepílhlica, que dispõe sobre requisiçàll de servidores públicos da Administração Dirctil c Auti1rquic:1 pclu Justiçu Eleitorul, e dli outras providêncius,
tendo
I'ARECERES, sob n•s 744 c 745, de 1978, c 388 c 389, de 1979, das Co·
missões:
-de Const!lulçMo c Justiça- 111 pronunch1mcnto: pdu constitucionulidudc c juridicid11de do projeto, com voto vencido do Scn11dor Accioly Filho
c voto vencido, .:rn parte, UoJs Scnudorcs Nelson Curneiro c Cunhu Limu. 29

DiscussUo, cm primeiro turno (upreciuçào preliminar da juridicidude,
nos termos do urt. :!96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
nY QJ, de 1979, do Senador Frunco Montara, rcnbrindo o pruzo pura que segurudos do INPS promovum u rc:tilicuçüo de seu enquadramento, tendo
I'ARECER, sob n' 2H4, de 1979, du Comi"oo
- tlc Cnnslllultiin l' Justlçn, pclu injuridicidude,
O sn. I'RESIJlJo:NTE (Gubricl Hcrme!i)- Estú encerrndu u scssUo,
{/.l'l't/1/UI·.H'

a .\'t'.l'slio th /6 horuJ

t'

54 mbmtoJ.)
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/J/.1'('[' liSO /'RON U.VC/A IJO PU. OS R. F:'I'Fo'/..'IS /O 1'1 f."f.
/U .\',.! SI:'SS.:IO IJ/o' 3-8-7'1 f (!L' E, t:NTR/o'iiVFo' .:1 /I/:'I'F.\'.:10
IJO OR.-1/JOR, Sf!IIA PU/IL/CAIJO POSTERIORM!o'N7L'.
() SH. E\'EI.;\SI<> \'lEI H:\ (J\IDB- SC. Pronun~ia n :-.c~uintc di~.:LJT·
.~n 1 -

Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O nosso endividamento extcrrlll aprn:o;ima-se dos 50 bilhl1es de dólarc:-..
Pior i: que seu cre.;cimcnto é fantústko a c<1da ano que pnssa, com pcrcen·
tuai~ verdadeiramente impressionantes, como o do ano passado, que superou os J,5 1:i., a pl11ltn de um nLJsso pronunciamento a respeito ter sido alvo de
coment~1riLl destacado na imprensa ru~sa. ·
Tamhi:m. a dívilla interna í: das m:d:-. sérius, dcvcnrlo and~1r
11proximando-se dos 4UU hilhões de cruzeiros.
t\ infecçi'lo, que desde o novo Governo passou a ser met:.1 prioritúria, ~l
seu combate, continu:t cada vez mais galopante c des:1 fi:m do todas <JS medi·
das govern:.1mcntais. A inOação jú :ttingiu. até o finul de julho Ultimo, a
J0,4%, No Rio de Juneiro, onde o Governo subsidia parte da alimentação, o
indicc do custo teve um aumento de 9% no Ultimo més de julho. E notem que
o Governo ulardeia uma luta com todas as nrmas no seu combate. Mas, apesar disso, continua sempre mais galopante. Reside ai, na innação, o mais pe·
sado tributo que a sociedade brasileira paga c que tritura os minguados salários da classe dos trnbulhadores,
O empresfl.rio brasileiro, salvo uma faixn muito reduzida, prossegue
num processo de dcscapitulização,
Os salários cada vez mais inferiores às necessidades mínimas dos trabalhadores.
A desnacionalização projeta-se por largos setores da nossa economia.
O Sr. Mauro Benevidcs (MDB- CE)- Permite V. Ex•. um nparte
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Senador
Mauro Benevides, do Ceará,
O Sr. Mauro Bent•ldes (M DB- CE) - Em relação uos salários a que
V. Ex•. alude, na apreciação do crescimento inOacionário, é preciso
ressaltar-seu indefinição do Governo no Estabelecimento de novas diretrizcs
para a política salarial. Recorda-se V, Ex•. que, em seguidas apureições na
televisão, o Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, anunciou a disposição
do Governo na fixação de novos critério!~. Nós, nesta Casa, temos feito uma
série de sugestões uo Poder Executivo para formulação dessas novas dirctri·
zes: o Senador Marcos Freire, com a tese da revisão trimestral: o Senador
Dirceu Cardoso c cu, com a tese da revisão semestral, e o próprio Ministro
Múrio Simonsen, neste Senado, admitiu a viabilização da revisão cm caráter
semestral. Mas, lamentavelmente, nobre Senador, até agora o Governo dei·
xa numa expectativa angustiante as classes trabalhadoras sem se definir ali·
na\ cm torno dessas dirctrizes a serem seguidas pela politica salarial. E aí está
o trabalhador, sentindo na manutenção de sua famflia as angústias dccorren·
tcs dessa inflação galopante em torno da qual se manifesta V. Ex•.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC)- Perfeitamente correto.
Homens do Movimento Democrlltico Brt:sileiro têm oferecido ao Go·
verno medidas que possibilitem melhores condições de bcm·estar materia_l e
espiritual dos trabalhadores brasileiros, mas, o Govc:no ~lega ~u~ s_c maJO·
raros salários, estará criando um forte vetar nos lnd1ccs mflac1onános, que
as pressões inflacionárias estarão aumentando.
.
Pois bem: não se aumenta os sa16rios como merecem c como se devena
em favor dos trabalhadores, mas continuam subindo fantasticamente os
índices inflacionários, conforme acabamos de mostrar com números.
Positivamente, a situação cconômicn brasileira é dramática, usando o
quulificutivo ao ~osto do próprio Presidente João Baptista Figueiredo.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- 00)- V. Ex•. me permite um upa r·
te?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- As causas'! Sito vúrius.
Uma delas, não a mnior, a importação do petróleo, cm ruzào dus constuntcs
numentos de preços.
Ouço o Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Sontlllo (M DB- 00)- Ilustre Senador Evelúsio Vici·
ra, untes que V, Ex• passasse u outras considcruçõcs nu suu exposição, cu li·
c:~ria ainda no problemu suluriul, ~verdade, o Governo e seus portu-vo;tcs
tém insistentemente apregoado que os uumentos salariais constituem forte
prt:ssilo inflacionária, Clógico que é preciso reconhecer que aumentos sula·
riuis dcscubidos, uumentos sa\ariuis desproporcionais poderiam levur 11 ror·
tcs pressões inflaciont'!rius. O que preocupa u todos nús, no entanto, é que se
dC uma i:nli1sc especial a isso, sem que se dê a mesma ênr:1~e .:•Js outros lhtorc:-.

de press;w inllaeionilria, no P:1ls. Assiste ralilo a V. E~•. quando afirma que
~.·ontinua galop:mte, a preocupar a Naçf1o intcir:1, sem qu~.· os IIU·
nH:ntl,., salariais tenham sido desproporcionuis. Huja vist:l que o sul:1rio
mininhl, quer queira o Governo nu ni1o c ljUer queirum ;.Jdmitir seu~ porta\'tll.Cs ou ni10, representa muito no PJís, hoje, jfl que dois terços dm hrasilci·
ru... a~.~almiados rc~:ehem menos que dois salârim mínimos mensais. O salúrio mini mo teve um :JUmento inferior ao índice inflacionflrio no mesmo
período. Pnrt:.lnto, j;mmis poderiu se constituir em qualquer prcss1io de carú·
ter inll:Jcionário. Nós temos admitido que, sem dúvid:~, os aumentos salariais superiores ao indi.:e inllacionúrio :~dicionado, sonmdo ao :~um~:nto de
prollutividude plldem constituir-se cm prcssi10 inllucionitria, Mas, ao me!-tmO
tcmpll, i.: preciso que as autoridudes governamentais di:cm uma ênfase bem
maior 11s pressões inl1acionárias cujos motivos sito maiores, no Puís, como,
por exemplo, o custo do cupitallinanceiro, que tem sido esquecido, proposi·
tad;tmcnte, por todos aqueles que Mini,o;tros ou não, Presidente da República
ou nito, vêm a público para explicar o problema inflacionário brasileiro.
Quer dizer, então, o problema realmente é st:rio e o que nos preocupa, no
momento, t: que quando se volta novamente 01 afirmar, ntravt:s de autorida·
des, através de órgãos oficiais, através de porta-vozes oficiais, que os salários
estão preocupando, que os aumentos salariais constituem pressão innacio·
núria, o que nos preocupa é que pn:tendum, atraves disso, criar já clima para
um novo arrocho salarial no País, procurando mais uma vez descarregar nos
ombros dos ;~ssalariados, sobretudo daqueles que sobrevivem hcroicamen·
te com menores salários, toda a carga, todo o ónus do combate à innação,
todo sacrifício da gravíssima crise económica que atravessa o Pais, que, o
próprio Governo udmitc, t: tà.o gruvc ou maior uinda do que a crisccconõmi·
ca de \963. Agradeço a V, Ex•
a inl1açào

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razões de
sobra. Há um elenco enorme de componentes a contribuir para a innaçào,
V, Ex• falou dos salários. Mas, há outros como os custos energêticos numa
indústria, os custos financeiros, os custos de transporte, como o ferroviário,
que está sob a responsabilidade do Governo, de comunicações, impressa e
fonia que são transferidos pura os custos finais dos produtos e que, portanto,
o Governo deveria ter uma ação em não permitir os aumentos constantes
dessas tarifas nesses setores de serviços. Mas, não. Aí, o Governo não faz ne·
nhuma observação, não adota nenhuma medida. Apenas se preocupa no ar·
rocha salarial que continua neste País, se nós considerarmos que a inflação
do Brasil está muito acima dos (ndices anunciados pelo Governo, que são
baseados nos fndices colhidos no Rio de Janeiro c em São Paulo, que não é o
retrato do Brasil.
O Sr. JOIIÓ Lias (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Senador?
O Sr. Humbtrto LuctDI (M DB - PB) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Senador
Humberto Lucena c cm seguida o nobre Senador José Lins.
O Sr. Humberto Luc.n. (MDB- PB)- Só para aditar algumas pala·
vras à resposta que V. Ex• acaba de dar ao Senador Henrique Santillo,
lembrando o descontrole dos gastos públicos, pois, enquanto por um lado se
insiste em fazer economia nas verbas de investimentos, cortando-as segundo
se anuncia, cerca de 20%, cria-se o Ministl:rio da Comunicação Social, que
implica numa despesa imensa para o Pa(s. E, agora, como se não bastasse,
cria-se outro Ministério, o da Desburocratização, que implica em novo dis·
pêndio de recursos financeiros na hora cm que o Governo procura apertar os
cintos de suas próprias despesas, para combater a inflação, quando uma medida dessa natureza poderia ter sido competidauo DASP, através da criação
de um grupo de tarefa, supervisionado pelo próprio Diretor·Gcru\ do
DASP. Eu não entendo como, necessário pura desburocratizar a Adminis·
traçüo Pública, se crie um Ministério Extraordin6rio. Acho que isso é de·
m:lis, nobre Senador c não vai uo encontro a um:t política de austeridade no
combate à inflação,
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC) - Nessu parte dos gustos
públicos, s6 puro i\ustruçào, o edificio do Banco Cenlru\, conhecido pelo
povo de Brasília, c já do Brasil, como "'Edificio Máscara Negra", tem um
preço, do metro quadrado, nu ordem dos 12 mil cruzeiros.
Ouço o uparte do Senador José Lins.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senndor Eve\6sio Vieira. cu
quero me referir uo prob\emu du inflação, do ponto de vista dos sulflrios,
como o problcmu foi levuntudo, neste momento. Nós s:1bcmos que o uumento dll snlário m(nimo nUa foi inferior uo aumento do custo de vida. O aumcn·
to do salf1rio mínimo foi feito nos termos du\egi~luçiio nprorriudn, com uvn.
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li:H;i10 do~ índices de mud:mça do cu~to de vida. O ~al{trio acomp:tnhou ex a·
lamente, a influç;io, neste ponto. Se o~ índices de inflação atualmente est;io
acima daquele!~ atingido!~ naquela época, este é, realmente, um problema di·
ferente, Seria import<lllte observar que, se o sal{trio mínimo acompunhou o
[ndice de influçào, os outros sulários, s:tl!trios que não se comportam dentro
do mínimo, têm tido aumcntm, cm geral, :.uperiorcs ~inflação. Haja vist:l o~
ajustamentos conseguidos pelos assalariadm no curso das greve.~ que tém-:.,e
desencadeado já a partir do começo deste ano. Reconhecemos que o UliS:tla·
ria do precisa p:trticipar mais do consumo nacional, se não do próprio de~c.:n·
volvimcnto, Mas, essas obscrvuçõcs cu acredito que põem a posiçito do Governo no dcvido lugar. Ainda mais, não me parece que os outros fatores que
influenciam a inflação tenham tido um tmtumento diferente. V, Ex• sabe
que os próprios custos financciros acompanham a inflaçi10, naturalmente
com u taxuudicional, que é a taxa de remuneração dos capitais de emprí:sti·
mo. E quanto ao~ outros serviços principalmente e, sobretudo, aqueles que
estão sob o controle da União, estes tém tido um aumento parcimonioso,
Não se vê nenhum aumento de 40%, 50% nesses índices; normalmente, eles
acompanham a innação,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Muito superiores! O Se·
nador Agcnor Maria tem trazido números e demonstrado que os 'aumentos
têm sido muito acima dos índices innacionúrios.
O Sr. Henrique Santlllo (MDB- GO)- E o custo financeiro aos con·
sumidorcs?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Nbs vamos trazê-los, no·
vamcnte,
O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Muito bem! Convém trazer, por·
que, inclusive, isto é probido por lei. V, Ex• sabe que os aumentos do setor
pClblico são controlados pelo Governo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador José Lins, V. E>•
sabe bem que o Governo anuncia os índices innacionários baseados nos
valores recolhidos no Rio de Janeiro e cm São Paulo. Não se preocupa em
tomar preços em Manaus, em Belém, cm Florian6polis, cm Fortaleza, no in·
tcrior. E V. Ex• sabe que parte da alimentação no Rio é subsidiada. Os
preços no Rio c em São Paulo são inferiores ao restante do Brasil. ~ um
dado fictfcio este, porque não retrata a realidade brasileira. V. Ex• sabe per·
feitamente disto.
O Sr. J.W Llns (ARENA - CE) - Não, cu não sei.
O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB - SC) - E posso dizer a V. Ex•
que vamos também trazer novos dados para mostrar que, nos últimos anos,'
os aumentos salariais, mesmo na faixa do salârio mfnimo, não têm sido ao
mesmo nlvcl dos lndic:cs inflacionãrios.
O Sr. Joof Lflll (ARENA -CE)- Tenho a impressão de que V. Ex•
se engana.
O Sr. Heulque Saadllo (MDB- GO) -Continua inferior. De maio a
maio,
O Sr. Joof Llu (ARENA - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer.
O Sr. Joof Llllll (ARENA - CE)- Tenho a impressão de que V. Ex•
se engana quando pensa que o Governo nio acompanha os fndices do cust~
de vida cm outras praças, Ao contrArio. Hã dados sobre quase todas as capl·
tais brasileiras, pelo menos a maioria delas, sobre o aumento do custo de
vida cm quase todas as capitais. Asara, o que se tomam são números rcprc·
scntativos. V, Ex• sabe que o processo de clllculo da variação do custo de
vida nilo é um processo rigorosamente matemlatico, ou mclhor,l: um proccs·
so cstatfstico. E essa estatfstica se baseia, de acordo com o pesquisa, cm nú·
meros que silo representativos. E V, Ex• ainda sabe que nilo há apenas um
instituto que fornece atualmcntc ao Pafs c ks autoridades os fn~ice~ do custo
de vida mensalmente c hll alguns deles nt~. semanalmente. Há tnstltutos ofi·
ciuis c hú outros que nilo silo oficiais, mas que tamb~m apresentam os seus
dados, como é o caso do DIEESE. E se V. Ex• observar a seqUência desses
nClmeros, nestes últimos unos. V. Ex• h6 de notar que eles silo mais ou me·
nos paralelos, eles nilo apresentam discordlincius: elcsjú aprescntnrum dis·
cordüncias muito altas, há anos. Mas hoje, ou por uma questão de metodo·
!agia uniformizada, ou por outras razões. os números são relativamente se·
melhuntes.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDD- SC)- Se V. Ex• se dedicar u fu·
'l.cr um lcvuntumento dos su\firios nos último!i unos e quuntus horus de trubu·
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lho prccisamos para comprar Ueterminuda quantidade de géneros alimentí·
cios, por exemplo, um quilo de cam, um quilo de açClcar, um quilo de feijão,
V. Ex• irlt verilicar, com clareza, que há uma defasagem enorme, o que equi·
v;lle dizer que esses índices innacionários não correspondem it realidade.
Vou tralcr a est:t Cusa, como jú fiz de outras vezes, os dados para mos·
trar u V, Ex•
O Sr .. Jo.,t< l.in., (ARENA- CE)- Esses dado!'i não me parecem total·
mente seguros, Aqui mesmo, tem sido comentado o problema da evolução
dos salúrios, Temos reconhecido que houve épocus em que esses se atrasa·
ram cm relação ao ['Jodcr aquisitiva da classe assalariada. Mas sabemos que
hoje essa defasagem tem sido corrigida pelos aumentos salariais que, segun·
do as tendências mais recentes, devera o ser autorizados agora, de quatro cm
quatro ou de seis cm scis mc~cs.

te?

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite-me V.

Ex• um apar·

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador Aloysio
Chaves,
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Senador Evelásio Vieira, ai·
gumas observações que desejava fazer foram muito bem colocadas aqui pelo
nobre Senador José Lins. Estamos repisando, repetindo argumentos que jli
foram debatidos h exaustão, nesta Casa, onde também chegou-se a uma con·
clusão, inclusive com assentimento de ilustres colegas de V. Ex• de que, a
partir de !969, medidas foram adotadas no sentido de eliminar essa dispari·
dadc entre a fixação do salário mínimo e elevação de custo de vida c que, a
partir de 1974, desapareceu o que se poderia intitular de achatamento salarial. O salário mínimo aumentado cm maio deste ano o foi, rigorosamente,
com base nos dados de elevação de custo de vida, incluindo a produtividade
e, após essa data, primeiro de maio, os reajustamentos salariais verificados
no País estão muito acima dos limites que se pode razoavelmente accit~r. in·
clusive, nos termos cm que foram colocados pelo Senador Santillo. Recordome que, discutindo esse assunto com o Senador Roberto Saturnino afirmei,
sem contestação. que não há, cm nenhuma fonte autorizada, cm nenhum au·
tor de Economia, uma afirinativa de que o salário pode ser aumentado, em
qualquer nível, sem que isso reflita na inOaçào. Em outras palavras, como
disse o Senador Santillo, alí:m do custo de vida e mais a produtividade, qualquer aumento que exceda, tem um carátcr inflacionário.
O Sr. Honrlque Santlllo (M DB- GO)- Desde que nào seja absorvido
pelas empresas.
O Sr. Aloyslo Chav.. (ARENA- PA) - Isso é pacifico.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Concordamos.
O Sr. ·Aioylllo Chaves (ARENA- PA) -l~so é pacifico. H~ uma m~·
nografla do Senador Roberto Saturnino cm que diVulga conferênCia a rcspc•·
to do problema salarial ...
O Sr. Henrique SantiJio (MDB- GO)- Sendo rcpas>ado, ele é infla·
cionário.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Ora, a partir de maio, depois
da fl•ação do salãrio-mlnimo, c os salllrios acima do mlnimo são todos objc·
to de contratos coletivos ou convençõcs-colctivas de trabalhos, de ajuste sa·
larial entre empregados c empregadores, c os reajustamentos feitos estio
muito acima desses lndiccs.

o Sr. Henrique SantiJio (MDB- GO)- Para algumas categorias pro·
fissionais.
O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA- PA)- P~rtanto não se pode falar
cm achatamento salarial. Outro reparo que cu desejava fazer a V, Ex•. apc·
nas de carlltcr muito geral, diz respeito à observação do nobre Senador
Humberto Lucena sobre a criação do Ministl:rio ExtraordinArio. para o que
se intitulou a desburocratização ou a racionalização do serviço público:
S. E>• entende que poderia ser atribuldo a um grupo de trabalho presidido pelo
Diretor·Gcrul do DASP, Primeiro, conforme l: notório, esse Ministl:rio nilo
implicou na criação de uma estrutura administrativa, que venha onerar a
Naçl\o de uma maneira excessiva, ou sequer. de maneira que possa ser ccnsu·
radu. Está trabalhando dentro dos próprios quadros da Administração Fc·
dcrnl. mobilizando servidores e fUncionários com toda a simplicidade c com
uma parcimôniu, no que diz respeito h utiliznçilo de servidores públicos, elo·
gillvc:l. E quunto h medida de instituir um Ministério para executar essa tarefu, é uma questão de norma administrativa, de hierarquia, para que ele pu·
dessc,juntnmente com a hierarquia, com o statu.f de Ministro de Estado, po·
Jer, justumentc, ussessorundo diretnmente o Presidente du República, tru1er
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as normas que viessem simplificar. E aquelas que não dependessem do Presi·
dente da Repúblic:1, em:mar diretamente do Ministro de Estudo, já com ca·
ráter normativo, para o n:sto d:1 Administwçrw Fcdeml. Porwnto, é o1pena!l
este motivo que me parece muito justo, muito claro, muito razoável que lc·
vou à cri;1çào do que se chumou de Ministério da Desburocrntizuçào. Eram
essas :.1s observnções que dcsej:wn fazer c agradeço a V. Ex• por tomá·las ao
seu discurso.
O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Nobre Senador Aloysio
Chaves, concordamos apenas que os aumentos excessivos se refletem cm aumentos dos níveis inflacionários. f:: reconh~cimento nosso, também, que ai·
guns sctores produtivos têm tido uma remuneraÇão a nível inflacionário e até
superior, mas sUo aqueles sctores organizados, Já outros sctores, que se
constituem na maioria, não o são. Vamos verificar, por exemplo, o setor do
trabalhador rural. Reconhecemos que os aumentos salariais excessivos refletem nas tensões inflacionárias, mas há outros fatores a que caberia ao Governo tomar medidas adequudas para evitar esses índices inflacionários violentos. Mas. isto não tem ocorrido: já foi dito aqui, sobre o custo do dinheiro, a alta carga tributária, os aumentos constantes das matérias-primas, os
aumentOs de vários setores de alimcntaçilo, e de outras tantos; cm razilo de
tudo isto, das deficiências governamentais no ataque desses sctores, é que estamos com essa inflação, até agora, de 30% e vamos chegar a mais de 50% no
final do ano.
O Sr. Aloyslo Ch., .. (ARENA-PA) - Na análise dessa matéria
confunde-se freqUentemente causa c efeito; o que muitas vezes é efeito passa
a ser causa: o que é causa é apontado como efeito.
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu estou em causas e efeitos.
O Sr. Aloysio Cham (ARENA- PA)- Se não se reajustam os preços
das matérias-primas, não se pode remunerar melhor o trabalhador, o homem do campo, o setor agrlcola. Nós não podemos pagar ao algodüo um
preço que se poderia intitular de vil, nós não poderíamos pagar ao açúcar,
também, um preço desprezível. De sorte que essas matérias-primas têm que
ser reajustadas. também, sob pena de agravarmos, cada vez mais, a situação
desse setor que V. Ex• sente prejudicado. Portanto, era apenas essa a obscr~
vação que desejava fazer.
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Os aumentos seriam, nas
condições cm que estamos, necessários. Mas, por quê? No setor de cercais,
porque o Governo não constrói silos, armazéns, na medida necessária ao atendirllcnto. Por quê? Porque o Governo não leva ao nosso produtor rural os
instrumentos necessários, tais como: maior número de técnicos para orientar
melhor o nosso agricultor, no sentido de maior produtividade; porque o Governo não age com maior rapidez na comercialização: porque o Governo
não constrói um melhor sistema viário, principalmente nas estradas alimentadoras, etc.
Por essas razões é que os preços disparam nesses sctorcs c chegamos a
esses índices innacionúrios violentos que aí estno. Mas essas considerações
cu estou a fazer para entrar no assunto fundamental que me traz a esta tribuna, que í: o energético.
O Sr. Henrique Sonllllo (MDB- GO)- Senador Evelásio Vieira, V,

Ex• me permitiria apenas trinta segundos, desculpando-me por voltar a insis~
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ti r no assunto já que acho, e todos nós achamos, que a discusslio em torno
dos salários é sempre oportuna c principalmente agora, quando o próprio
Presidente da República vem afirmar 11 Nação que tem preocupação com os
aumentos salariais que são inflacionários e estabelecer o seguinte: primeiro,
o maior salário mínimo do País, este ano, não teve um aumento equivalente
ao aumt:nto do custo de vida no mesmo período; pelo contràrio. Ele foi um
ponto c meio menos que o aumento do custo de vida de maio de 1978 a maio
de 1979, o maior salário mínimo vigente no Pais. Ele, além de não levar em
conta o aumento de produtividade, ele roi inferior ao aumento do custo de
vida no mesmo período de tempo, um ponto c meio. Não se trata de analisar
;a inflaçUo de maio para cú, mas de maio de 78 a maio de 79. Por outro lado,
algumas categorias profissionais, como bem disse V. Ex•., tiveram aumentos
que foram superiores ao custo de vida no mesmo pcriodo, algumas cutcgorius profissionais não todas, algumas categorias profissionais apenas, uma
minoria de trubulhudores. Nu verdade, a esmagadora maioria dos trabalha~
dores brasileiros continuum, este ano, com arrocho salarial nu medida em
que o processo innacionário se ascende às alturas, mais ainda é o arrocho snJuriul, sem dúvida algumn, o qual nno pode ser imputado como variável condicionunte do processo innucionário, no momento, no Brusil, que jll atinge,
nos (iltimos dois meses, 11 quase soe::~. Tem. razão V. Ex.ll Eu ugrudcço.
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- Nobre Senador Evelúsio Vieira, permite-me V. Ex• umu breve intervenção no seu discurso, porque ni1o

podendo upartcar o nobre Senador Suntillo, deseJO 11pcnas cnfuti;wr esse as·
pccto.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC)- Com todo o prazer.
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- O aumento do salário mini·
mo concedido cm maio levou cm consideração os fndiccs do custo de vida c
da produtividade. Isto já o apuramos através de dados, Se há dados novos
que os apresentem para discussão, u esta Casa.
O Sr. Henrique Santlllo (M DB - GO) - Nilo siio dados novos, nào!
Si1o dados trazidos a esta Casa c nüo contestados por V. Ex•. Foi um ponto c
meio inferior no maior salário mfnimo c o aumento do custo de vida nomesmo período; inferior!
O Sr. Aloyslo Cha... (ARENA- PA)- Com os dados apresentados
aqui, demonstramos que o reajustamento correspondeu exatamentc a essa
alteração dos índices do custo de vida e mais, incorporando-o à produtivida·
de; o que ainda se poderia alegar é que a medida do Governo visou n favore·
cer nos trabalhadores, porque num cálculo de reajustamento salarial, a rigor,
a produtividade tem que ser considerada nilo cm função da produtividade
nacional, não da produtividade regional, não da produtividade sctOrial, mas
da produtividade da própria empresa, se possível. E a produtividade, todos
nós sabemos, sabe o nobre Senador Henrique Santillo, não resulta apenas do
trabalho, mas resulta de outros fatores da produção, inclusive da tecnologia,
da organização da empresa, c apropriamos a produtividade em favor da alte·
raçüo do sal :iria, do reajustamento salarial. E assim ocorreu porque, cm ver·
dadc, há falta de dados que permitam mensurar corretamcntc a produtividade cm função do trabalho c a produtividade em função de outros fatores que
acabo de mencionar. Não sendo possível considerou-se a produtividade média global c ela foi adicionada ao índice de custo de vida, para servir de base
aos cálculos do salário mfnimo.
O Sr. Henrique Santlllo (M DB- GO)- I; lamentúvel que V. Ex• este·
ja equivocado; é. lamentável!
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Porque V. Ex• verifica que na
fórmula estabelecida para reajustamento salarial inclui-se a produtividade; o
piso respeita sempre o salário m(nimo.
O Sr. Henrique SantJIIo (M DB- GO)- O menor salúrio mínimo sim,
neste se levou cm conta isso a que V. Ex• está se referindo.
O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA- PA)- Estamos falando em salário
mínimo.
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- No maior salário mínimo,

não.
O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA- PA)- Estamos falando em salário
mínimo, de acordo com os cúlculos estabelecidos na legislação que disciplinu
a matéria. Mas, nobre Senador Evelásio Vieira, vou aguardar, naturalmente,
o discurso de V. Ex•. Isto é I} ma espécie de um cx6rdio, é uma introdução ao
tema que V. Ex• quer expor ao Senado, mais uma vez pertinente ao proble·
ma energético. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Fizemos essas considerações iniciais para entrar num assunto que reputamos como causa du situução dillcil c dramática da economia brasileira, a energética.
O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB) - Permite V. Ex• um aparte1
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V, Ex•
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Antes que V, Ex• aborde a
questão fundamental, ni'to gostaria que ficasse sem contestação o aparte que
lhe deu o nobre Senador Aloysio Chaves no que tange h eriaçilo do Ministério Extraordinário pura desburocratizaçi\o indicando, a meu ver, uma contradiçilo do Governo na sua poUtica de combate h inflação, eis que significu
aumento supérnuo de gasto público. Diz S. Ex• que o Ministro Hélio Beltão
estaria gerindo a sua Pasta modestamente, apenas rcq~isitando servidores
de outros Ministérios, etc. O que nos parece lbgico c ninguém poderá objetar
é que S. Ex• u esta altura estará com um espaço ocupado, em uma das repartições públicas de Bruslliu, contratando os seus assessores -e todos os M j.
nistros tem direito a um certo número de assessores, DAS, DAI etc- razen·
do us suas viagens daqui pura o Rio de Janeiro com os seus assessores', enfim,
gustando dinheiro público, cm uma tarefa que, cu insisto, deveria ser da ulçudu do Depurtumcnto Administrativo do Serviço Público, superviosnadu pelo
seu Dirctor·Gcrul. V, Ex• me perdoe, c eu espero nào mais interrompe-lo,
puru ouvir de: ugoru pura diante a suu digressrao sobre cncrgiu.
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O Sr. Jo~ Lins (ARENA - CE) - V. Ex• me permite um uparte'!
O SR. EVEJ.ÃSJO VIEIRA (M DB- SC)- Se o titular do DASP está
aquém Uo cumprimento desta missão, vamos substituí-lo pelo Dr. Hélio Bel·
trào.
Ouço V. Ex•, Senudor Jo!té Lins, para posteriormente tentar entrar no
núcleo do meu discurso.

E prccbo yuc ~c diga que os 7 bilhões de toneladas de: carvão vapor c·
'luivalcm a 45 bilhões de toneladas de óleo combustível, cm termos de potencial cncrg~tico.
Nfto se pode ter ;1 menor dúvida em relação a esses dados, porque foram
estudos feitos, avaliados por técnicos dos Governos Estadual c Federal.

O Sr..Jo,õ Un' (ARENA- CE)- V. Ex• disse 7 bilhões de toneladas
equivalentes :1 .. .'!
O Sr.•Jo~ Llns (ARENA- CE)- Dcsculpe·me V. Ex•, mas o assunto
O SR. EVEJ.ÍISIO VIEIRA (MDB- SC)- Quarenta e cinco bilhões
levantado por S. Ex• o nobre Senador pcl:1 Paraíba merece realmente ser
:1nalisado. Tenho a impressão de que estamos confundindo a designaçi1o de de: toneladas de óleo combustível, cm termos de potencial energético.
um Ministro Extruordinário com a criação de um Ministério, no sentido
O Sr. Jo!té Uns (ARENA- CE)- Referência deve ser a barris, talvez.
mais ;unplo. Por outro lado, também, parece que problema da desburocrati·
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Não, os dados que recolhi
1.açào não é um problema simplesmente do DASP. O DASP é um departa·
menta de serviços normalmente dirigidos para o setor de pessoal, embora são esses, de toneladas.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Uma tonelada de carvão não vale,
hoje lenha alribuições cm outras áreas dos chamados serviços meios. Ora, a
desburocratização deve abrunger, inclusive, a área dos serviços lins, todos os certamente por seis de óleo! Não, devem ser barris, talvez.
aspectos da vida económica e administrativa do País. O problema é muito
O SR. EVEI.ÃSIO VIEIRA (MDB- sq- Nllo pode o Pa!s esperar
mais amplo do que aparentemente se poderia supor. De modo que, acho que: .mais para agregar essa potencialidade ao balanço energético nacional.
o Senhor Presidente da República anda bem orientado quando, rc:conhecc:n~
Inquestionavelmente, o Brasil não pode dar-se ao luxo de protelar por
do que a tendência natural da ndministruçào é ~c complicar por mera buro~ mais tempo o aproveitamento desse substituto para o óleo que importamos a
crutizaçào, procura criar caminhos cspccflicos para combater essa tendência. altos preços.
O SR. EVELÃSJO VIEIRA (MDB- SC)- Tentarei agora, Sr. Prcsi·
Toda u questão se resume cm dispor da tecnologia adequada: a resposta
dente, Srs. Senadores, ingressar no ponto principal que me traz à tribuna. está no Projeto SIDERSUL, sobre cuja viabilidade, oportunidade c conveniência não pairam dúvidas.
O Brasil é um dos poucos países que dispõe de várias alternativas cncr~
Está ai, Sr. Presidente c Srs. Senadores, uma das várias soluções para rc·
g~ticas. O gás de carvão, uma delas.
duzirmos a importação de 7 bilhões de dólares cm petróleo, anualmente.
O governo convoca a Nação para o convívio com uma economia de
Ouço o nobre Senador José Lins, mais do que isso, escuto o nobre Senaguerra, que: os altos preços do óleo negro impõe.
dor.
Olicializando a crise c de acordo com a realidade nacional o Presidente
O Sr. José Llns (ARENA-CE)- Nobre Senador Evelásio Vieira, V.
João Figueiredo elege o cãrvão mineral como prioridade imediata.
Ex• levanta um problema da maior seriedade. Louvo portanto a sua inicia ti·
Até aí, certo.
va, Suponho que V, Ex• pretende, sobretudo, chamar a atenção do Governo
Diante disso, esperava~se que o carvão fosse, desde logo, alvo de medipara um problema de natureza local do seu Estado. Nesse ponto estou solidas objctivas c urgentes, no sentido de sua pronta presença no balanço enerdário com V. Ex• Acho que há uma grande vantagem cm utilizar-se o carvão,
gético.
juntamente com o minério de ferro, disponíveis ambos cm um mesmo sítio,
Essa, a expectativa que se criou cm todo o Pais.
podendo, portanto, propiciar nova fonte de produção de aço para o País. A
O que se contemplou, entretanto? Infelizmente, a criação de mais um minha intcrfcrCncia no discurso de V. Ex• é apenas para me referir a um asgrupo de trabalho para estudar o aproveitamento do minério como fonte al- pecto do problema mais geral do País. A opinião de V. Ex• é a de que o Braternativa de energia.
sil é um dos raros países que dispõem de fontes alternativas fáceis para subsI! simph:smentc espantoso que o próprio Ministro das Minas e Energia, tituir o petróleo, Realmente, discordo desse ponto de vista, Nós temos um
nosso prezado colega Senador Cczar Cais, de quem temos tido a melhor im· bom potencial de energia hidrelétrica, mas, infelizmente, não fomos privilepressão nos contactos que temos estabelecido, assim proceda, quando é no- giados pela natureza em termos nem de carvão, nem de petróleo. V. Ex• sabe
tório que se contam às dezenas se não a mais de uma centena, os estudos, que o carvão de que dispomos não é pouco, mas, desgraçadamente, não é de
planos, programados e sugestões sobre a utilização do minério.
boa qualidade. Ao contrário, nosso carvão é de má qualidade, a não ser par·
Mais que tudo isso sabe-se- c o Senado Federal tem plena ciência, pois te dos depósitos do Rio Grande do Sul. Quanto ao petróelo, V. Ex• sabe que
nós mencionamos cm vários pronunciamentos, -que o Governo Federal temos as maiores dificuldades, E as informações não são mais animadoras
tem em mllos um projeto pronto e irrefutável, quer do ponto de vista cconõ- nessa área. Quanto à criação de uma Comissão Nacional de Energia, acho
mico como técnico, para dar partida a um programa pioneiro de utilil.llçào que o Governo andou muito bem acertado nesse ponto. Quanto ao problema da utilização de carvão ao qual V. Ex• se referiu, estou de acordo cm que
intensiva do potencial energético do carvão nacional.
há estudos que podem oferecer subsídios imediatos para sua utilização.
O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Permite V, Ex• um aparte?
Mas, a questão fundamental, hoje, não é essa. Trata-se de cncontrnr.uma soO SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Jú. ouvirei V, Ex•, com lução para a substituiçilo de petróleo. Pelo carvão, pelo álcool, por outras
fontes, o que é um problema muito mais amplo e completamente diferente. 1::
muita alegria, ao final deste raciocínio,
Referimo-nos, Sr, Presidente, ao projeto da SIDERSUL, concebido pa· uma questão nova com a qual todos os países praticamente se defrontam, in~
ra, mediante a gasdlicaçào do carvão vapor, inovar a siderurgia com um re- clusivc os países que dispõem de grandes jazidas de carvão de excelente quadutor totalmente nacional e além disso, e sobretudo, colocar ô. disposição do lidade.
país uma nova tecnologia de valor inestimável, pelo que representa de con·
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB-SC)- Vou tentar provar a V. E••
quista na grande luta pela redução da dependência du energia importada. que o Brasil é um dos poucos países que dispõem de várias fontes alternatiumu VCl. que o gás do carvão servirá como substituto do bico combustfvcl c vas pura a substituição do petróleo. Nós estamos falando no carvão: é uma
do coque metalúrgico importados.
das fontes; o álcool é outra fonte. A nossa dimensão territorial, o fato de nós
O Projeto SJDERSUL está conduzido e entregue à apreciação do Mi· termos sol o ano todo, nós termos uma ml!.o-dc-obra baratissima, nós podenisté:rio du Indústria c do Comércio, que decidirá quanto h sua aprovação c remos reduzir, substituir o consumo da gasolina com o álcool carburante, da
quanto à forma de participaç~o da SIDERBRÃS na implantação do emcana de açúcar. do sor~o. da mandioca. do babaçu, etc.
preendimento. Da PETROBRÃS, por sua vez, depende a implantação da uImportante ainda é que nós, com essas explorações, estaremos criando
nidade de gaseilicaçào de carvilo a ser acopluda b. unidade de rcduçào dirctn
novos agentes de desenvolvimento em várias regiões do Brasil, principalmen·
du SIDERSUL.
Registrumos que, de parte do Governo de Santa Catarina. foram cum- te cm regiões deprimidas economicamente. Nós temos um potencial hidrico,
pridns todas as exigências quanto à demonstração de viabilidude do Projeto Senador José Lins, já identificado cm 200 milhões de quilowats. Com todas
as hidrelétricns que estilo sendo construídas, nós deveremos chegar a 35 miSIDERSUL.
Este projeto surge cxutumentc no momento cm que o País busca, angus- lhões; haverá ninda uma reserva de 165 milhões,
Qual o puis que tem esta reserva, esse potencial?
tiadamente, soluções energéticas alternativas. Um país que dispõe de nada
menos de 7 bilhões de toneladus de curvilo vapor, reserva essa ridiculamente
O Sr. Dirceu Cur~osn (M DB-ES)- V. Ex• me permite um aparte, deuproveiwda, pois que utilizada upenas nu geração de energia termclétricu. J'IOi"''
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDD-SC)- Veja V. Ex• que citei algumas, mns cu gostaria agora ...
O Sr. José Llns (ARENA-CE)- V. Ex• me permite?
O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB-SC)-Ouço V, Ex•
o Sr. José Llns (ARENA-CE)- Veja bem, notirc Senador, nuo hú
dúvida de que dispomos de grandes potenciais de energia hidroelétrica. Mas
sabe V, Ex• que os vários tipos de energia ni'lo são utilizáveis pura todos os
lins de que a humanidade necessita. Veja, V. Ex•, a energia clétrica é largamente utilizada no transporte ferroviário, maS já não podemos utilizá-la no
trunsportc rodoviário onde o petróleo ainda é quase insubstituível.
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (M DB-SC)- No transporte urbano poderemos!
O Sr. José Llns (ARENA-CE)- Em parte. No transporte coletivo
urbano V. Ex• sabe que após largamente utilizada ela foi substituída por outras fo.ntes que se tornaram mais convenientes. Volta-se agora a pensar nova·
mente cm utilizá-la para esse fim. ~verdade, mas nem sempre as disponibilidades energéticas se aplicam a todos os fins de utilização. Esse é o problema
nacional.
O SR. EVEL;\SIO VIEIRA (MDB-SC)- V, Ex• fala que voltamos a
pensar. Este é um erro gravíssimo nosso! Ficamos sempre no campo da rcncxào ...
O Sr. José Llns (ARENA-CE)- Mas se não pensarmos não podemos
a~ir.

O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB-SC)- Temos de partir pura a
açào. I! o caso do carvão-vapor, disponível, cm abundância, no Sul doBrasil, no meu Estado de Santa Catarina, que poderíamos estar aproveitando
pura substituir o óleo combustível nas indústrias de São Paulo: da grande
Curitiba, de Santa Catarina, remetendo-o para os centros industriais através
de gasodutos. Mas o Governo recebe o projeto, tem todo o apoio do Gover·
no de Santa Catarina- que não é do meu Partido- de toda a comunidade
cnt:lrinensc, e o Governo fica pensando, pensando, e enquanto isto vai au~
mentando a quantidade dos nossos minguados cruzeiros que saem, para im·
port<tr petróleo ...
O Sr. Dirceu Cnrdoso (MDB-ES)- V. Ex• me permite?
A nossa capacidade hídrica- c V, Ex• concordou cm todo- desenvol~
vcu o PROÃLCOOL. Estamos com a explosão dos preços do pctrblco desde
1973, sb cm 1975 surgiu o PROÀLCOOL. E o que ele tem feito nté agora?
Tem recebido projetas, tem examinado, tem pensado, mas a execução, a libe~
raçUo dos recursos, muito pouco. Houve aumento da produção do álcool.
Mas, por quê? Porque estamos com o preço do açúcar no mercado externo lá
embaixo, por isso as usinas estão transformando o açúcar cm álcool. Amanhã, quando os preços se elevarem novamente c tiverem boa cotação no mercado externo, cu indago, aquelas usinas continuarão produzindo álcool?
!'Jão, Aí, iremos para a exportação do açúcar. Como vamos movimentar os
automóveis que roram ajustados,- adaptados ao uso ao consumo do álcool?
Como vamos movimentar essa rrota? Deveríamos ter vindo com o
PROÀLCOOL pnrn a construçilo de destilarias autónomas, locnlizá-lns nns
microrregiàes, inclusive para evitarmos o rrcte, o passeio do combustível.
O Sr. Jooé Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pelo ordem de prioridade
ouvirei o nobre Senador Dirceu Cardoso, que esteve na Alemanha como
membro integrante da Comissilo Parlamentar de Inquérito e que deve ter
hoas notícias em relação ao gás de carvão. Depois ouvirei V. Ex•
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, V, Ex• está trazendo ao conhecimento do Senado um problema de Santa Catarina, que
hoje é um problema nacional, o do carvilo. De fato temos aqui cm mãos,
porque estamos relutando nossa visita à Alemanha, mas talvez hoje nilo te·
nhamos tempo, licundo para u próxima sessão. Em JUiich, o grnnde núcleo
de tecnologia c ciência alemil está Cstudando meticulosamente a guseilic:u;iw e todos os processos corre lutos do carvão de San tu Cuturinu. Aqui te~
mos rotogranus de instalações nu Alemanha, onde aprovcitum o carvão. Es·
ü\o trutando primeiro da guscificuçüo, mas jll estão cogitando da trunsfor·
mação do curvl1o cm gusolinu, como Hitler rez nu li Guerru m1s grandes reli~
narius de l.oiner, nu Alc:munhu, que deram u gasolina ll uviaçiio e aos tan·
quc:s a\emàcs, Nu 11 Gucrru, u Rússia desmontou peça por peça, essas usinas
imc:nsus, c transportou-as pura seu Puls. E até hoje u Alemanhu nUo pôde
n:construl·las. Fique certo de que este tema que hoje V. Ex• aborda foi por

nbs estudado c ouvimos relatórios das autoridades alemãs, que estüo estudando o aproveitamento do carvão de Santa Catarina, cxatnmcnte como o
nobre Senador está trazendo ao conhecimento do Senado. E nossa prioridu·
de tem de ser o carvão, cxatamente o ponto nevrálgico do seu discurso, porque do nosso petróleo só o ex-Ministro Ueki sabe, mais ninguém. O terrestre, snbcmos que não há possibilidades que ele nos anunciava. 56 a plataforma continental. AI, temos rundadas esperanças, na platarorma continentul.
Por tudo isto, n nossa solução energética é o carvão de Santa Catarina, do
Rio Grande do Sul, que vai nos trazer essns possibilidades nmplns do sucedâneo energético para o petróleo. De parabéns estll V. Ex• pela maneira com
que estâ abordando o problema, pois ouvimos de técnicos na Alemanha, que
estão estudando, dia c noite, a racionalização do aproveitamento do carvão
de Santa Catarina.
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sou profundamente grato
ao depoimento de V. Ex• depoimento que rortalecc n rcivindicução que faze·
mos, não cm favor, não cm defesa dos interes.~es de Santa Catarina, mas, an~
tcs c acima de tudo, cm favor do interesse nacional.
O Sr. Aloyslo Chans (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador Aloysio
Chaves.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Senador Evclâsio Viciru, V,
Ex•. no que se rerere ao potencial hidrelétrico estimado do País, tem razão
em parte. Primeiro, porque esse potencial talvez, perfeitamente dimensiona·
do passa a atingir a casa dos 200 milhões de kilowatts.
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (M DB - SC) - Segundo autoridades federais, já foi idcntilicada essa reserva.
O Sr. Aluysln Chaves (ARENA- PA)- Porque a maior fonte de energia hidrclétrica, no momento, situa-se na Amn7.ôniu. O Estudo do Parâ tem
um potencial hidrelétrico estimado cm torno de 50 milhões, considerando
cerca de 23 milhões, da Bacia do Tocantinsjt\raguaia, que não se situa toda
no Estado do Pará, uma parte portanto do potencial da Bacia Tocantins/ A·
raguaia, mais o Xingu, Tapajós c afluentes da margem esquerda. Mas a A·
mazônia em seu conjunto talvez possa nos apresentar mais de 100 milhões de
Kilowatts. A grande dificuldade, entretanto, é de que essas rantes de energia
que poderão ser aproveitadas para a produção de eletricidade estão distantes
dos grandes centros urbanos, dos grandes centros industriais, das grandes cidades do Brasil. A condução da energia e\étrica pode se razer, hoje, a custos
relativamente altos, até dois mil quilômc:tros. Hú alguns anos atrtts nàu SI!
podia conduzir além de 400 Km, porque era antieconômico. Hoje, com condições esrcciais, podemos chegar a até dois mil quilómetros. A condução
dessa energia da região, por exemplo, da margem esquerda ·do Amazonas
pura suprir, através de um sistcn1a nacional, o resto do Brasil é extremamente di fiei I no momento c num ruturo imediato. Nl'lo se exclui essa possibilidade talvez no século vindou.ro, mas no momento ela é impraticável. Devemos,
pois, considerar realisticamente as nossas possibilidades. Esse é, sem dtívida
alguma, um privilégio que temos, esse grande potencial hidrclétrico, mas
cuja utilização no momento está condicionada justamente a essa circunstiin·
cia que mencionei. Ninguém mais tem entusiusmo n respeito desse problema
do que eu como paraensc porque reconheço que ai cstà a maior potencialidade económica do meu Estado, Além da sua extensão territorial, dos seus recursos do sctor primário, agropc:cuário, da sua fforesta. dos seus minérios. O
Estado do Pará tem um potencial hidrelétrico que hoje, avaliado, rcpresentu
o dobro da encrgiu elétrica instalada no País, com o qual poderá razcr a sua
industrialização no futuro c, ainda, transferir energia abundante puru outras
regiões do Brasil, alimentando sistemas. Mas, a segunda considcrnçho que
gostaria de razer, nobre Senador, diZ respeito ...
O SR. ELEVÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vamos debater esse ponto?
O Sr. Atoyslo Chum (ARENA - PA) - Pois nilo.
O SR. EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- Temos nindu, no CentroSul c no Centro, grunde~ reservas hídricas onde poderilo ser instaladas prin·
dpu\mcntc hidrclétricas de médio c pc:4ucno porte cm relação às grandes hi·
drelêtricolS nossus.
Em relucào Uárea de V. EK', é umu questão de sabedori>~ do Governo.
Exemplo: ao invê.~ de localizar t:m Pernambuco essa indústria de. alumínio,
.:orno se prctc:ndc, vumos localilú·la no Purú, onde hú a mutérin·prima c a cncrgiu clêtrica,
O Sr. Alny!'lin Chuvt•s

(ARENA- PA) -Inteiramente de ucordo com

V. Ex•. Na segunda-feira, vou abordar r.:s!!c pmblcnm.
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O SR. f:VEI.Í\SIO VIEIRA (MDB- SC) -Quanto à VALESUL, uo
invés de localizú-la no Est:1do do Rio, que já é um Estado desenvolvido cm
relação aos demais Estados brasileiros, juntamente com Silo Paulo, vamos
levá-la para o Parú, onde há a energia clétrica, que não precisa ser transportada como descjum c querem transportar energia da fronteira com o Paraguui puru o Rio de Janeiro. Outros empreendimentos que tenham matériaprimu naquela Ílreu, vumos levar, assim acontecendo cm relação n Mato
Grosso c Minas Gerais. Tudo isso é questão de sabedoria, de racionalização,
de umu ação racional c inteligente,
O Sr. Aloyslo Chuvcs (ARENA- PA)- Concordo com V. Ex•. Por C•
xcmp\o, a Bacia do Tocantins/ Araguaia tem um potencial de mais de 23 miJhõcs de KW, Começamos por Tucurui c à mc'dida cm que·, evidentemente,
forem sendo feitos os aproveitamentos sucessivos, à montante dessa cidade
Santa lzahcl c outros, chegaremos até o Planalto Central, próximo de Bra·
si! ia c d:1 região Nardeste, da regi?lo Sudeste do Pais, facilitando a intcgraçilo
desses sistemas. Depois evidentemente dentro de um plano racional, é que
passaremos a outras bacias mais distarltcs, mais remotas, porque esses
problemas :1prescntarão dificuldades. Quanto a esta parte inicial, V. Ex• tem
i,nteira razão, nrto porque haja upcnas energia clétrica; é que lá temos a
matéria-prima abundante. Na área du América do Sul, as maiores reservas
dr.: bauxita sr.: encontram, realmente, na Amazônia. Mas este é um assunto especial, uo qual retornaremos. Desejaria apenas aduzir a V. Ex• que, com rc·
lação ao curvD.o, esta preocupação de V. Ex•, ela cst!l inteiramente encampa·
da pelo Governo. Ao instalar a Comissão de Energia Elétrica, o Presidente
Figueiredo definiu nossas metas c alternativas energéticas; as providências já
adotadas visam dentro de um prazo relativamente curto, até 1985, a aumcn·
tar extraordinariamente a exploração das nossa jazidas de carvão do Sul
para atender a esse 'p"ropósito, inclusive a essa põssibilidadc do gás, com um
gasoduto até a região de São Paulo. Eis um programa bem delineado, que está definido, para o qual o Governo alocou recursos e vai investir também
maciçamente, porque cm matéria de suprimento de energia elétrica, temos
que pensar em pctrók.'o, intensificando as pesquisas, temos que pensar em
carvão, temos que pensar cm álcool e também no xisto betuminoso; mas é
preciso considerar que somente agora, com esses preços elevados do petróleo. é que se tornou posslvcl a exploração do xisto betuminoso. Antes, ele
era totalmente anticconômico c ainda agora resultam alguns problemas eco·
lógicos, com relação ao rejeito dessa indústria c problemas de meio ambiente, Mas, veja V, Ex• com relação ao filcool: vamos investir, cm 5 anos, 5 bi·
lhõcs de dólares, o que representa cerca de, mais ou menos ISO bilhões de
cruzeiros. Mas o barril do álcool, se nilo estou equivocado- peço o socorro
de V. Ex•- era seu custo em torno de 30 dólares. Torna-se económico c
conveniente para o Pais, primeiro porque nos liberta da importação; segundo, porque é uma indústria brasileira, o equipamento é produzido no Brasil,
a matéria prima é brasileira, a mão-de-obra é brasileira c a energia é rcnovllvel. Então, hfi uma série de fatores que justificam perfeitamente essa prercrência.
O SR. EV.F.J.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O preço seria de 25.
O Sr. Alovslo Chuvos (ARENA - PA) - Perfeitamente. Mas, antes,
ern inviável in~estir maciçamente, com carfiter prioritllrio, sem sacrificar o
processo de desenvolvimento nacional. Desculpe-me V. Ex• porque nllo gosta riu de me nlongar demais neste aparte, mas se V, Ex• me permitir, voltarei
ao assuntC'I mais logo, para também evidenciar a V. Ex•, com dados concretos, o que se passou nu Alemanha, o que se passou na Inglaterra, o que se
passou no Japão, o que se passa, no momento, nos Estados Unidos, onde
eles estão enfrentando problemas tão graves ou mais graves sem que se possa
imputar essa situação a uma incúria do Governo, a uma falta ~c planeja~cn
to, de previsão ou de ndoçào de medidas adequadas. Voltarei a este paruculnr no dcsdobramr:nto do discurso de V. Ex• Muito obrigado.
O SR. PRF.SIDF.NTF. (Gabriel Hermes) - Lembro ao nobre orudor
que o tempo de V, Ex• está esgotado.
O SR. E\'EI.Í\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Jú concluirei, Sr. Prcsi·
dente,
Senador Aloysio Chuvcs, V. Ex• falou que o Governo está atento às
medidns no sentido do :trroveitumento do carvl'lo, cm tudo o que for possrvcl.lnclusive, V. Ex• citou a construçào do gasoduto de Sunta Catarina pura
Sào Puulo.
Senudor, us informações que tém chcgudo a V. Ex• nao sl\o totalmente
corretus. O Governo, em reluçl\o uo Projeto SIDERSUL, cstrt tcntundo cxi·
gir, paru u urrovaçi\o desse projeto, u participnçi\o exclusiva do Governo do
Estudo c da iniciutivn privnda. O Governo nilo cst!t desejando, nl\o cst6. que. rendo purticipnr; qunndo,11 nosso juizo, o Governo Fedcrultcm a obrignçào,
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o dever c o interesse de participar, porque esse empreendimento vai contri·
buir para reduzir u importação de petróleo.
Em relação ao gasoduto, é um investimento que tem retorno dentro de
dois anos. Pois bem, sctores governamentais estão se preparando para fazer
o transporte do carvão das minas por trem, até o porto de Ibituba; transbor·
do p:mt navio, para trazê-lo atí: Santos; transbordo para a via ferroviária,
para trazê-lo a São Paulo, às indústrias c, inclusive, o Governador Ney Bra·
ga jí1 está se preparando para construir um porto carvoeiro no Municlpio de
Antonimt. Vejam os Senhores os dcsperdlcios, quando o lógico, o certo, o
rentável, é construir-se o gasoduto de Santa Catarina para abastecer cidades
industriuis daquele Estudo, abastecer Curitiba, abastecer São Paulo, c, se for
do interesse também, se for recomendável economicamente, o Rio de Janei·
ro.
O Sr.•losó Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador'?
O SR. EVF.I.;ISIO VIEIRA (MDB- SC)- Furia um apelo a V. Ex 1
para que fosse breve, pois a Presidência já advertiu que meu tempo está esgo·
ta do, mas gostaria de ouvir V. Ex•
O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nobre Senador Evclásio Vieira,
realmente, sinto muito que as dificuldades da vida real sejam mais amplas do
que as que V, Ex• imagina. Se o problema da substituiçllo do petróleo pelo
gás de carvão fosse tão simples, não haveria problema a respeito da energia,
hoje, porque a disponibilidade de carvão, no mundo, dará para abastecer·
nos, regularmente por mais, pelo menos, 200 anos, sem qualquer problema, c
com todo o aumento de consumo de combustlvel daqui por diante. Mas,
V. Ex• sabe quais silo as dificuldades para se substituir energia, sobretudo
do petróleo pelo carvão, mudando totalmente as estruturas de transporte, de
distribuição. A distribuiçilo, hoje, é toda ela preparada para o combustível
liquido. Não há possibilidade alguma de, a curto prazo, se fazer essa substi·
tuição do sistema de distribuição de cncigia, a custo razollvel, pelo gás do pc·
tróleo, do líquido para o gás, mesmo porque os custos do gás ainda s1i.o mais
altos do que os custos do petróleo. Nenhuma instituição privada, c vivemos
cm uma economia privada, o mundo ocidental quase todo, nllo pode se jogar
em uma espécie de aventura, enquanto as coisas não se definem quanto ao
preço do petróleo,
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nào, isto nllo é aventura;
é um trabalho muito sério e muito rcsponsllvel de técnicos do Governo, de
homens de Santa Catarina.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Mas nobre Senador, o problema é
de natureza prática. Ninguém vai investir em um produto que(: mais caro do
que o que está sendo distribuído no merendo. E V. Ex• deve saber também
que, no mundo, há apenas três ou quatro unidades de produção de aço utili·
zando gás. Não há mais do que isso, c uma dessas unidades é no Brasil, mon·
tada no Nordeste pela SUDENE, está funcionando cm São Salvador da
Buhia, utilizando gás natural, não i: nem gás artificial que é mais caro, nois essa
empresa vive na maior crise de todos os tempos, e aliás, nunca saiu de cri'IC cxata·
mente por isto. E, hoje, eles precisam de subsidio total da PETROBRÃS, que afi·
nal de contas tem mercado amplo, muito melhor pura o gás de que dispõe para a
produção de outros objetivos também de natureza nacionaL.
O SR. EVEL;ISIO VIEIRA (MDB- SC)- O projeto SIDERSUL.
feito por homens do Governo de Santa Catarina é um projeto muito sério c
muito responsável.
O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Estou de acordo com V. Ex•. O
problema é de custo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Quero dizer a V. Ex• que
o aço a ser produzido pela SIDERSUL terá prcço.compctitivo. O gás tam·
bi:m terá preço competitivo, se excluirmos os subsidias que hoje oferecemos
pura outros produtos energéticos.
O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento
do orudor.) Quero deixar bem patente que o caso do Projeto de Santa Catarina é diferente. V. Ex• o defende, com toda a ruziío, porque ali o carvão será
utilizado juntumcntc com o minério. Nilo hll nenhum transporte, não há ne·
ccssidudc de substituiçiío de todo o sistem'' de distribuiçilo. Quero dizer a V.
Ex• que estou com V. Ex•, quando defende o Projeto de Santa Catarina.
Apenas fuço referência uo problema nacional.
O SR. EVELÍISIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex•. na qualidade de
Vicc·Lider do Governo, nestu Casa, upóiu o Projeto du SIDERSUL, apóia u
produção de gás de carvão vapor,
O Sr. Joiié Llns (ARENA- CE) -Pelo menos upbio V, Ex•, no senti·
Uo de lJUe se deve encontrur umu pos~ihilidude de utilizur e!•sus dun~
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matérias-primus que estilo juntus, quundo sabemos que, pelo menos a médio
prazo, o curv~o iril substituir certas fontes de encrgiu.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Então, em defesa nioo de
Santu Cutarinu, mus em defesa do Brasil, com o apoio de V, Ex•,já ganhei u
tarde.
O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Presidente, tentarei
chegar no final do meu pronunciamento: um programa cm favor de Santu
Catarina c principalmente do Brasil.
O Presidente da República convocou a Nação para u grande batalha nu
busca de alternativas energéticas. O nosso Estud?• Santa Catarina, responde
presente,
Na terra "barriga-verde", todos estão unidos, de mãos dadas, em torno
do empreendimento SI DERSU L, que é mais do interesse do Brasil. A prova
mais evidente: nós, da Oposição, também estamos nu linha de frente na luta
pela concretização do Projeto SIDERSUL.
Terça-feira próxima, às li horas, aqui em Brasília, os catarinenscs, atra·
vês do seu Governador Jorge Bornhauscn, do Presidente da SIDERSUL,
Professo!" Fernando Marcondes Mattos c dos seus parlamentares no Senado
e na Cümara Federal, terão encontro com o Vicc·Prcsidente da República,
Dr. Aureliano Chaves, que é também o Presidente da Comissão Nacional de
Energia, para obter a aprovação de tão importante projeto, ao interesse na·
cional.
Esperamos que a decisão de aprovação não venha a ser protelada ainda
mais.
Soluções as temos, Falta é decisão: falta é ação: falta é seriedade; falta é
responsabilidade; falta é patriotismo para resolver nossos sérios problemas.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.}

ATO DA COMISSi\0 DIRETORA N• 41, DE 1979
1\ Comisstto Dirctoru do Senado Fedem!, no uso de su:1 competência rc·
gimcnl:ll c tendo cm vistu o preceituado nu Resolução n~' 38, de 1976, alter:l·
da pcl:1 Resolução n' IOH, de 1976, resolve:
1\rt. jl' Os ocupantes dos cargos do Grupo·Dircção e Assessora·
menta Superiores do Senado Federal, a que se refere a Resolução n~' 3M, de
1976, altcrad:~ pela Resolução n\1 108, de 1976, farão jus, pelo cfctivo compu·
recimento Us scsslJcs conjuntas do Congresso Nacional ou extruordin{1rií1s do
Scnudo Federal, realizadas fora do expediente normal, à percepção de diáriu,
calculadu i1 ruzão de 1/30 (um trinta avos) da rcmuncruçào, tomudo como
base de cálculo o vulor da Referência máximu cfctivamentc percebido n<1 Ca·
tcgoria Funcional de Técnico Legislativo, <1 partir de 19·8-79.
1\rt. 2~' Este Ato entra cm vigor nu data de sua publicaçüo.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala da Comissão Diretora, 31 de julho de 1979.- Senador Lulz VIana
- Senador Dinarte Mariz - Senador Alexandre Costa - Senador Gabriel
Hermes- Senudor Lourival Baptista - Senador Gastão Müller.

ATO DO PRESIDENTE N• 10, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confc.
rem os artigos 52, item 38 c 97, inciso IV, do Regimento Interno c na formu
do artigo 2'1 •. 1etra a, do Ato n9 2, de 1973 da Comissão Dirctora, Resolve
exonerar, a pedido, Luiz Vieira de Carvalho, Médico, Classe C, Referência
53, do cargo, cm comissão, de Dirctor da Subsecretaria de Assistência Médi·
ca c Social, código SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente do Senudo Fede·
ral, a partir desta data.
Senado Federal, 6 de agosto de 1979.- Senador Lulz VIana, Presidente.

Agosto de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 111

MESA

Terça-rclra 7 3433

LlDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA

Líder
Jorbas Pouorinho

Vlc•·Líd•res

Presidente

3•-S•cr•târlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

lourival Baptista (ARENA- SE)

Aloy1io Chave1
Jo1e Lin1
Aderbal Juremo
Lomonto Junior
Moocyr Da lia
Murilo Badaro
Sold~nho Cerzi

1•-VIc•·Pr•sldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·S•cr•târlo
LlDIRANÇA DO MDII DA MINORIA

2•· Vlce-Pr•sldente

Gastão Muller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouord

Di norte Mariz (ARENA- RN)
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1•-S•cr•tárlo
Suplentes de Secretários

Ale•ondre Casto (ARENA- MA)

Jorge Kolume (ARENA -

AC)

Benedito Canelas (ARENA Gabriel

Herm~J

(ARENA- PA)

COMISSOES

Oiretor1 António Carlo1 de Nogueira
Local: A"e110 U- Terreo
Telefone11 223·6244 e 22.5·8.50.5- Ramais 193 e 2.57

A) SERVIÇO DE COMJSSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippern
Local, Ane11o li - Terrea
Telefone: 22.5·8.50.5- Romai1 301 o 31 :J

Titulares
1. M11ndes Conote
2. ·Jose Uns
3. Eunice Mkhilet
4. Vicente Vuolo
1. E11ondro Carreiro
2. Agenor Maria
J. Mauro Bene11ide1

1. Pono1 Porto
2. Benedito Canela1
3. Pedro Pedrouion
4. Jose Lin1

1. Evcrlotio Vicriro
2 Loite Chav1111
3. Jose Richa

MDB
l. Agenor Mario
2. Amoral Poi•oto

Anis tente• Sonia Andrade Pei•oto- Ramal 307
R11union Quortot·leiros, 01 10,00 horas
local, Solo "Ruy Barbosa"- Ano•o 11- Ramais ó21 o 716

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
17 membro1)

MDB
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -(CCJ)
(1.5 m11mbros)
COMPOSIÇÀO

Pro1idonte, Evelosio Vieira
Vice·Presidonto, Leite Chove1

President111 Henrique de Lo Rocque
1'·Vico•Presidente' Aloysio Chovi\
2•·Vice•Presidente: Hugo Ramal
Suplentes
ARENA
L Henriqucr de La Rocque
1. Lenoir Varoos
2, Joào Colmon
2. Halv1dio Nuncrs
3. Joso Sorney
3. Almir Pinto
4. Aloy1io Chaves
Milton Cobrai
S. Adorbol Juremo
S. Bernardino Viana
6. Murilo Badoro
6. Arnon de Mollo
7. Moacyr Dallo
Amoral Furlan
9. Raimundo Parento
MDB
L Hugo Romo1
I. Cunho Uma
2 leite Cho~n
2. Tancreda Ne~e1
3. lo raro Barbara
3. Dirceu Cardo1o
4. Ncrl1an Carneiro
s Paula Brouard
FrÓnco Montara

COMPOSIÇÃO

Presidente• Jeue Freire
Vice•Ptetidento• Lozoro Barboza
Titulares
I. Jeue Freire
2. Jote Sorney
3. Panos POrto
4. Saldanha Deni
S. Affon1o Camorgo
6. Murílo Badora
7. Benedito Ferreiro
I. Itamar Franco

2. Lozaro Barbara
3. Adalberto Seno
4. Mouro Bene~ides

COMPOSIÇÃO

Prelidente, Itamar Franco
Vice·Presidente, ~aberto Soturnina
Titulorcll
I. Arnon de Mello
2 Bernardino Viana
3. Ja111 Lin1
4. Joue Freire
S. Milton Cabral
6. Benedito Canela.
7. Luiz Cavalcante
I. Roberto Saturnino

Aui1tanta: Maria Heleno Bueno 8randoa- Ramal 305
Reunio11: Ouortas·lairas, 01 \Q,QO hora1
local: Solo "Clovis Be~ilocquo'' - Ano11o 11- Ramol623

MDB
1. Henrique Santillo
2, Rabtrta Soturnino
3. Gilvon Rocha

COMISSÀO DE ECONOMIA -(CE)
( 11 membros)

..

..

Suplentes
ARENA
1. Ja10 Guiomord
2. Tona Outro
3. Bendito Canelas
4, Moacyr Coita

Auiltente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
ReuniOIIII: Quinlos•feirol, 01 10,00 horas•
local, Sala "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Ramois621e716

Titulares

COMPOSIÇAO
President11: Mendes Canele
Vic11·Pre1idente, Agennr Mario

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL-(CDF)
(11 mombro1)

Suplente$
ARENA
1, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
J. Almir Pinto

Auinent11: Carlos Guilherme Fontoca- Ramal 676
RcruniOes: Terças·leirol, 01 1Q,OO hora1
local: Sala "Ciovi1 8evilocquo" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Suplonte1
ARENA
1, Jutahy Mogolhóet
2..,.lfonso Comoroo
3. JoQo Colmon

MT)

Pana1 POrto (ARENA - SE)

COM!SSÀO OE AGRICULTURA- (CA)
(7· membro1)

Titulor11

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Morco1 Freire
Mouro Benevide1
Ore1te1 Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

2 Itamar Franco
3 Morco1 Freire
Pedro Sir11on

Suplentu
ARENA
I. Helvidio Nune1
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

'IDB
I. Jo1e Richo
2 Orest1111 Quere ia
3. Toncredo Ne~es

Aui1tente1 Daniel Rei1 de Souza- Romol675
ReuniOcu: Ouortal·feiral, cu 10,30 horal
Local: Sola "Ruy Barbo1a"- Ancnto 11- Ramoi1621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)
(9 membro1)

1, Franco Montara
2, Humb11rto Lucena
3. Joi1on Barreto

MDB
1. Nel1on Carneiro
2. MarCOI Freire

Auistonte: Daniel Reis de Souza- Romol675
Reuni01111 Ouinlal•feirol, os 11100 hora I
local: Sola ''CioYÍi Bcvilocqua"- Ane•o 11- Ramol623

Pre1idente1 João Calmon
Jutahy MogolhOe1
Suplentu
ARENA
1. Jose Lin1
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrouian

João Calmon
Tono Outra
Jutahy Magalhóet
Alaysio ChaYet
Aderb,al Juremo
Eunice Michiles

COMPOSIÇÃO

MDB
1. Marcos Freire
2. GiiYan Racho

Auilllmle: Sónia Andrade Pei•oto - Ramal 307
Reuniõe11 Ouintol·feiral, 01 10100 hora•
Locol1 Sala_ "CioYit BeYilocqua"- Ane•o 11- Ramal623

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 membro•)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4,

Luiz CoYalcante
Miltoh Cabral
Alberto Silva
Arnon do Metia

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

Suplontn
ARENA
1. Alfonso Comorgo
2. JoOo Colmon
3. Jutohy Mogalhôe1
MDB
1. GiiYon Racho
2. Roberto Soturnino

Auistente1 Ronaldo Pacheco de OliYoiro - Ramal 306
RouniOe1r Quortos•loiros, Os 11,00 horo1
Locoh Ane•o "B"- Sala ao lado do Gob, do Sr. Senador
Joóo Basco - Ramal 484

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CRI
(5 membros)

Pretidenle1 Cunha Lima
Vice·Pre1idente, Tancrodo NeYel
Titularei
1.
2,
3,
4.

5,
6.

7.
8.
9,
10.

Raimundo Parente
Arnon do Mollo
Lamento Júnior
AHon1o Camargo
Vicente Vuola
Alberto Silva
Amoral Furlon
Jorge ICalumo
Jutohy Magalh011
Mend11 Canelo

1. Cunha Uma
2. Tancrodo Nown
3, Roberto Saturnino
4, Amoral Poh1oto
5. Podre Simon
6. Mauro Benevid11
7. Toot6nlo Vllola

Suplonto1
ARENA
1. Saldanha Otn:l
2. Henrique do La Rocquo
3, Joné Freire
4. José Sornoy
5. Milton Cobrai
6. José Gulomord

MDB
1.
2.
3.
4,

1. Lamento Junior

2. Almir p,'nto
~.

Alberto Silya

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kolume
3, Benedito Conolo1

4. Jose Guiomord

I. GiiYan Rocha
2. Henrique Santilto
~. Jaison Barreto

MDB
1. Jo1e Richa
2. Adalberto Sena

Anillente: Carlos Guilherme FoMeco- Ramal676
Reunióll: Ouinlol·feirot, 0110130 horas
Local: Solo "Ruy Borbota" - Ane•o 11 - Ramai1 621 e 716

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN)
(7 membra1)
COMPOSIÇÃO

Tilulorvs
1. Tono Outra
2. Saldanha Cerzi
3. Mendn Canele

Suplentll
ARENA
1, Joóo Calmon
2. Murilo Badaro
3. Jo111 Sorney
MDB
1, Hugo Roma•

Pre~idonte1 Jorge Kolume
Vice·Presidente1 Mauro S.neYid111

Titulontl

1. Jorg11 Kalume
. 2. luiz CaYalcante
~.

Ani1tent111 Mario Thoruo Magalhóot Motto- Ramol134
Reuniocs. Quintol·feirot, 0112100 horo1
local: Solo "CioYil BcYilocquo"- Anexo ti- Ramal 623

Murilo Bodaro

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoral furlon
3, Jote Guiomord

4. Benedito Ferreira

1. Mouro BoneYides
2. Agonor Mario

MDB
1. Cunho Limo
2. Jaison Barreto

Hugo Ramo1
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
( 15 membrot)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Pretidonte, HoiYidio Nun11
Vico·Protidentel Lenoir Vorgat

Suplente•
ARENA
I. Jutahy Magolh011
2. Raimundo Parente
~. Eunice Mlchil11
A. Benedito Canelat

Auittente, Carlos Guilherme Fon1eco- Ramoló76
Reuni0011 Quortas·foirol, Os 9,30 horol
Localt Saio "Ruy Sarboso" - Anuo 11 - Romoi1 621 e 716

Pre1idonte1 Tor\o Outro
1'·Vice·Prelidenlol Saldanha Cerzi
2'·Vic:e·Prlllidenllll lomonto Junior

COMISSÃO DE lEGISLAÇÃO SOCIAL- (ClS)
(9 membrot)

I. lenoir Varga1
2. HeiYidio Nunoi
~. Joue Freire
A. Moocyr Oallo
S. Henrique de la Rocque
6. Aloy1io Cho~n

Titulares

Presidente, Dirceu Cordo1o
Vice•Pr11idente1 Adalberto Seno

Aui1tonle1 Carlot Guilherme Fon10co - Ramal 676
Reuniõett OuintOI•felrol, ã1 9130 horo1
locol1 Sala "CioYil BeYilocqua"- Anexo 11- Romal623

Titular111

Presidente: Gilvon Racho
Vice•Presidento1 Henrique Santillo

COMPOSIÇÃO

1. Oirc:eu Cardoso
2. Adalberto Seno
Paulo Brouord
Marco• Freire
Lozoro Barbozo
Jo" Richa

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Pr< .i dente: ArnC?n de Mello
Vite· 'resid11nte1 Alberto SiiYo
Titulares

1. Adalberto Sena
2. EYelatio Vieira
3. Franca Montara

MDB
1. Morcra Fr11iro
2. Mauro BenoYidll
~. leite ChOYIIS

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

Vice~•Prelidente,

Titularcll

I. Paulo Brouard
2. Nelson Carneiro
~' Itamar Franco
4, Jo11 Richo
s Amoral Pei•olo
6. Toncredo NeYIIi

Ani1tento' Condido Hipperu- Romois'301<l13
Reuni61111 Ouortat·feirol, 01 11t00 horo1
locolr Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramoitó21e 716

COMPOSIÇÃO

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

1. Tono Outro
2. Bernardino Viana
~.

C:.oldonho Oeui

4. lamento Junior

S.
6,
7.
B.
9,

Mend11 Canele
Aderbol Juremo
Almlr Pinto
lenoir Vergas
Jo111 Sarney

Suplentll
ARENA
1. Aloy1io ChoYII
2. Pedro Pedrouion
~. Henrique de Lo Rocque
A, Jo" Guiomard
S, Luit CoYolconte
6.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl- (CSPC)
(7 mombrot)
COMPOSIÇÃO

Pr01idente1 EYondro Carreira
Vice·Pr11idente1 Humberto Lucena
Titularei
I.
2,
.3.
4.

Suplentlll
ARENA
Raimundo Par11nte
1, Aflonto Cam~rgo
Henrique de La Rocque
2. P~dro Pedronian
Bernardino Viana
.3. Aderbol Juremo
Alberto SiiYo
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MOS
l. Crestei Quere ia
2, Ev1la1io Vieira

, 1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
:J., Laaoro Barbazo

S) SERVIÇO OE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INOUERITO

Suplentes

Titulares

ARENA

Auillente, Sanio Andrade Plillola - Ramal 307
Reunión• Ouintol·feiro~, 019,:10 horas
Local! Sala "Ruy 8arbo1o"- Anuo 11- Ramais621 e 716

1. Benedito Ferreiro

1. Panos POrto

2. Vicente Vualo

2. Lamento Junior

Comiu611 Temparorio1

3. Pedra P1drauion
4. Affan10 Comorgo

3. Alberto Silvo

Chefe, Ruth de Souza Co1tro
Local: Ane~o 11- Ttrreo
Tolofonet 22.5·8.505- Romol303
I) Comiu6u Temperarias paro Projetas do Congreuo No·
C1anol
2) ComiuOes Tempororios paro Aprecio~Oo do Votai
3) Comiu6es E1p1ciais e delnquerita, e
4) Comiuãa Misto do Projeto do Lei Or~omentario (ar!. 90
do Regimento Comum),

MOS
1 Evandro Carreiro
2. lazora Barbosa
3. 01eUel Quercia

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS- {CT)
(7 membros)

1, Leite Choves
2. Agenor Mo ria

COMPOSICÀO
Aui\tente: Ronaldo Poche'co de Oliv•iro- Ramal 306
RouniOe1: Tor~as·feiras, 01 10,00 horol
Laca h Solo "Ruy Barbosa"- Anexa 11 - Ramois621 e 716

Pre11dente: Benedito Forre1ro
Vice·Prnidenlo• Vicente Vuolo

An111entos de Cominoes1 Horoldo Pereira Fernandes- Ro·
..,ai 674; Alfeu do Oliveiro- Ramal 674, Cleide Maria B. F.
Cruz - Ramal .598 1Mouro Lop11 d• So- Romal3101 Leilo
leival Ferra Co1ta- Romal314.

SERVIÇO DE CO:HSSÕI;;S ocn.v.M:WTES
I!ORf.RIO DAS REUNIÕES DAS

COMISSÕE~

PCIC-IANENTES DO SI;;NI\DO FI;;DERAL

PhRJ\ O i.tliJ CJ: 197 9

IIOM,S

TERÇA

s 1\L/\S

ASSISTENTr.

c.T.

HUY ar.nnosl\
Rrunais-621 c 716

C.II.R.

CLOVIS

10:00

liORAS

QUINTA

09:30

CLOVIS DéVI~~CQUA
Ramal - 623

OUILHIIMI!

C.S.P.C.

RUY llARBOSA
namais-62J. e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

c.D.F.

RUY BhRBOSA
Rarnais-621 e 716

RONhLOO

10:30

c.s.

RUY DARBOSI\
Ramais-621 e 716

GUILHERHE

11:00

C.L.S.

CLOVIS DEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

f!AR'IA
THEREZA

09:30

QUA~TA

C.S.N.
c.c •.r.

lO: 00
C.A.

B~VIL~CQU~

S 1\ L

~

S

GUILHE~IE

C.E.

ASSISTENTE

RUY BARBOS~
Rarnu.is-621 c 716

GUILHERME

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

MARIA
HELEN/\

RUY DI\RDOSI\

SONIII

Ramain-621

10:30

ASSISTE~!TE

C.F.

RONI\LDO

Ramal - 623

HORAS

S,\LI\S

~

716

RUY BARBOSA
Ramai~-621

o 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÀNOIDO

C.M.E.

ANEXO

RONALOO

11:00

"D"

Ramal - 464

10:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1979

BRAS( LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 118• SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1979
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.%.1 - Parecerts

Rf/ermtes iu ,çeguimes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~' 4f79, que estende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por outras autoridades judiciárias, a corrcçào monetária prevista para os ordenados por juizes federais. (Redução
final.)
- Projeto de lei do Senado n• 35/79, que revoga o artigo 528 da
Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452,
de,.,. de maio de 1943. (Redução do vencido, para o segundo turno regimental.)

- Projeto de Resolução nll 3/78, que !iuspendc a execução das Resoluções n•s 29/72 c 1/73, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. (Redução final.)
- Projeto de Lei do Senado n~' 46/74, que dá nova redução à letra
"b", do item 11 do artigo S• da lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. (Redução linal.)
- Projeto de lei do Senado n• 18/77, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, c dá outras providências. (Redução linal.)
-Projeto de lei do Senado n• 248/76, que prolbe a pesca da baleia
no mar territorial brasileiro.
l.l.l - Dlscunos do Expediente

SENADOR ALM/R PINTO- Secundando apelo do Presidente da
Associação Comercial do Estado do Ccurfl, ao Sr. Ministro dos Transportes, cm favor da inclusão de Fortaleza na relação das cidades que se..
rào bencliciadus com a continuidade dos convénios assinados com o Ban ..
co Mundial pura solução dos problemas de transporte urbano em cidades
brasileiras.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Entrevista concedida à revista
Vc>ja, pelo Presidente João Baptista Figueiredo, referente ao crescimento da taxa de inOuçào c o montante do serviço da divida no corrente
uno.
1.2.3 - Roquerlmento

- N• 252/79, de urgência, pura o Projeto de lei do Senado n•
83/78, que dispõe sobre u obrigatoriedade de revisão semestral dos nfvcis
de sulllrio mini mo, c dú outras providências.
1.2.4- Comunlcaçio da Liderança da ARENA
- De substituiçüo de membro cm Comissi10 Mistu.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de lei da Câmara n• 125/78 (n• 5.569/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
requisição de servidores públicos da Administração Di reta e Autárquica
pela Justiça Eleitoral, c dá outras providências. Aprondo, sendo rejeita·
das as emendas e a subemcnda u ele oferecidas. À sanção.
- Requerimento n' 248/79, de autoria do Sr. Senador Adalberto
Sena, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n'
192/77. do Senador Ruy Santos, que visa amparar a cultura artística po·
pular através das bandas de músicas, c dá outras providências. Aprovado.
- Requerimento n' 249/19, de autoria do Sr. Senador Orestes
Qui:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'
H5/78, de sua autoria, que elimina a opção existente no regime do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, compatibilizando·o com o sistema da
estabilidade no emprego. Aprondo.
- Projeto de lei do Senado n• 218/76, de autoria do Sr. Senador
Fr;:anco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios cm Programas de Educação Pré-Escolar c de Pri·
mciro Grau. (Tramitação cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n'
1/11.) (Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade.) Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr.ltamar Franco, ficando avotação adiada para a sessão do dia 22 do corrente, nos termos do Requeri·
menta n• 253/79.
- Projeto de lei do Senado n• If11, de autoria do Sr. Senador Otto
Lehmann, que inclui no conceito de ensino de I~' grau, para· fins do disposto no art. 59 da lei n• 5.692, de li de agosto de 1971, o ministrado a
criança de idade inrerior a sete anos. (Tramitação cm conjunto com o
Projeto de lei do Senado n• 21&/76.) (Apreciação preliminar da consti·
tucionalidade c juridicidadc). Apreclaçio sobrest,da, cm virtude do adiamento da votação do item anterior, com o qual tramita cm conjunto.
- Projeto de lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que isenta o salário mfnimo de descontos para a Prc·
vidência Social, e dá outras providências. (Aprcciaçào preliminar da
constitucionalidade.) Dlscussio encerrada, após usar da palavra o Sr.
Humbcrto Lucena, ficando a votação adiada para a scssüo do dia 14 do
corrente. nos termos do Requerimento n~' 254/79,
- Projo1o de lei do Senado n• 93/79, de autoria do Sr. Senador
Frunco Montara, reabrindo o prazo para que segurados do INPS promovam a retilicaçào de seu enquudramcnto. (Apreciação preliminar da juri·
dicidude.) DIKUssio adiada para u scssi'to do próximo dia 14, nos termos
do Requerimento n• 255/79.
1.4- COMUNICAÇi\0 DA PRES!DiõNCIA
Dcsignuçi1o de Srs. Senadores pura visitarem o Senador Henrique de
Lu Rocquc, que se encontra hospitalizado nu cidade de Si\o Paulo.

."\43H Quurla·fl'iru H

llJ,\ HU) UO CO!'\<;nESSO ~,\('10!'\AI. (Sl•çlm li)

1.5- DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA
SE/\'.·IDOR LOURil'tlL /JAPTISTA- Visita realilada pelo Ministro da Pn:vidi:ncia c Assisti:nch1 Social U cid:~dc de Aracaju-SE.
SI:.' NA DOR /JIRCEU CARDOSO- Aduzindo novos comentúrios
u observ:u;õcs feitas, quando da visita de S. Ex•. a centros nucleares curo·

peus, como membro da CPI do acordo nuclear Brasil/Alemanha.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Concessão de prioridade
para o aproveitamento de fontes de energia de' acordo com a rcalidude
brasileira. Artigo publicado no Jomal âa Tardt•, edição de ontem, rcferen·
te 11 queimada verilicada na Serra da Canastra, em Minas Gerais.
SENA DOR GAST;IO M'ULLER - Revogação da Portaria
n' 1.504, de 26 de julho de 1979, do Sr. Ministro das Minas c Energia,
por suas conseqUências danosas aos garimpeiros do Estado de Mato
Gr,osso.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao Ministro César
Cais, em favor do renproveitamento de usinns hidroel~tricas no norte fluminense,
1.6 - DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÀO. ENCERRAMENTO.

2 - RETIFICA(,\0
-Trecho d:1 Ata du 107• Scssi1o, re:aliladn cm '2.7·6-79.
3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES F. VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSJÇÀO DAS COMISWES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 110• SESSÀO,
REALIZADA EM 28-6-79
RETIFICAÇÀO

Na publicação feita no DCN- Seção 11- de 29-6-79, pltgina
3.129, I' coluna, no item 2.2.6,
Onde se lê:
2.2.6 - Discursos do Expediente
SENADORA EUNICE MICHILES- Linhas mestras de sua
atuação parlamentar como Senador pelo Estado do Amazonas.
leia-se:
2.2.6 - Discursos do Expediente
SENADORA EUNICE MICH/LES- Linhas mestras de sua
parlamentar como Senadora pelo Estado do Amazonas.

:~tuação

ATA DA 118~ SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MÚLLER

do Decreto-lei n~' 759, de 12 de agosto de 1969. observado, quanto à insti·
tuiçito linunceira, o disposto no art. 666, inciso I, do Código de Processo Civil.
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha~
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
vcs- Alexandre Costa- Bcrnardino Vi:1na- Almir Pinto- Muuro Bc·
Art. 3~' Revogam-se as disposições cm contrário.
ncvides- Agenor Maria- Din:trtc Mariz- Jc:.'isé Freire- Cunhn Lima
PARECER N• 399, DE 1979
-Humberto Lucena- Adcrb:1l Jurem a- Nilo Coelho- /\rnon de Mcllo
Da Comissão de Redado
- luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Muga!hitcs- Luiz Vianu
-Dirceu Cardoso- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Benedito Ferrei·
Redaçio do vencido para o seeundo 1umo reelmental do Projeto
ra- Henrique Suntillo- Lázaro Barboza- GaStão MUller- Mendes Cu·
de Lei do Senado n• 35, de 1979.
nale - S:1ldanha Dcrzi - Jaison Barreto.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de prcsonça acusa o com·
A Comissão apresenta a redução do vencido para o segundo turno regi·
parccimcnto de 30 Srs. Senadores. Havendo número rcgimcnta\, r.h:cluro mental do Projeto de ·Lei do Senado n~' 35, de 1979, que revoga o artigo SJS
:lhertu a scssrlo.
da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452,
O Sr. IY-Sccretário rroccderít 11 leitura do Expediente.
de I• de maio de 1943.
E lido o ,\'t'KIIÜ/lt'
Sala das Comissões, i de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
Dirceu
Cardoso, Relutar - José Samey -- Murllo 81tdaró.
EXPEDIENTE

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENA DORES:

ANEXO AO PARECER N• 399, DE 1979

PARECERES
PARECER N• 398, DE 1979
Da Comlssio de Redaçio

Redaçio do vencido para o seeundo turno reelmental do Projeto
de Lei do Senado n• 35, del979, que rr•oKa o artlKo 528 da Consolidação das Leis do Trabalho, apronda pelo Decreto-lei n• 5.45%, de
I• de maio de 1943.

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n' 4, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissi'lo apresenta a redução linul do Projeto de Lei do Senado
nY 4, de 1979, que estende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenudos
por outrus autorid:ades judiciárias, a corrcçüo monetária prevista para ospr·
dcnudos por juizes federais.
Saiu dus Comissões, 2 de ugosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
Dirceu Cardoso, Relator- José Sarney - Murllo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 398, DE 1979
Redaçào fin•l do Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1979, que
estende aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por outras uu ..
torldudcs judiciárias, a corrcçiio monetária prevista para os ordenados por jufzcs rcdcrals.
O Congresso N;acionul decreta:
Art. I~' Estende-se nos depósitos judici:1is cm dinheiro, ordenudos por
quuisquer allloridudcsjudiciflrias, a corrcçiw monctllriu prevista no urt. 16

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' E revogado o urt. 528 da Consolidação dus Leis do Tmbulho,
:~prov11d11

pelo Decreto-lei n~' 5.452, de I~' de maio de 1943 e u\tc:ruda pelo
Decreto-lei n'~ 3, de 27 de juneiro de 1966.
Arl. 2'~ Estu Lei entra cm vigor nu dutu de sua publicução.
Art. 3~' Revogam-seus disposições em contrltrio.
PARECER N• 400, DE 1979
Da ComiS5ào de Redaçio
Redaçõo fin•l do Projeto de Resoluçõo n• 3, de 197H.

Relator: Senador Dirceu Cardo!IO
A Comissrao upn:scntuu redaçào lintl\ do Projeto de Resoluçiw n'~ J, de
I97K, <JUC suspendeu execuçi1o dus Resoluções n~'s '2.9, de 1972 e Õl, de 1973,
du Secrcturia de Educação do Estudo de Siao Puulo.
Saiu das Comissões, 2 de ugosto de 1979.- Adalberto Sena, l 1 re~idell·
te - Dirceu Cardoso, Rclutor - Jo~ Surncy - Murllo lhtdanl.

()ullrlll·frlrll
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ANEXO AO I'ARECER N• 400, DE 1979
Rcdaçüo final do Projeto de Resolução n\1 3, de 1978.
F:~ço

suber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inci·
so Vll.tÜI Constituição, c eu,
, Presidente, promulgou scguin·
te

RESOLUÇÃO N•

, DE 1979

Suspende a execução das Resoluções n9s 29, de 1972 e 01, de
1973, da Srcrecarla de Educação do Estado de Sio Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da
decisão delinitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em lO de murço
de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário n9 81.590, do Estudo de Silo
Paulo, a execução das Resoluções n9s 29, de 1972 e 01, de 1973, da Secreta·
ria de Educação daquele Estado.

PARECER N• 401, DE 1979
Do Comlsdo de Rtdoçio
Rtdaçio fino! do Projero de Lei do Senado n• 46, de 1974.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissi10 apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado
n~ 46, de 1974, que dá nova redução à letra b do item II do artigo 59 da Lei
n• 5.H90, de H de junho de 1973.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
Dirceu Cardoso, Relutar - José Sarney - Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 401, DE 1979
Rtdoçio final do Projeto de Lei do Senldo n' 46, de 1974, que
di no,. rtdaçio i letrl b do lncl110 11 do artigo S• do Lei n• 5.890, de
8 de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A lelra b do inciso 11 do artigo S• da Lei n• 5.890, de Hde junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 5• ............................................... .
1- ................................................... ..

11- ................................................... .
h) sobre a segunda aplicar-se-á um cocficicr.tc igual a tantos 1/5
(um quinto) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições
acimu de 10 (dez) salários mínimos, respeitado, em cada caso. o
limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da parcela."
Art. 2v Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 401, DE 1979
Da Comlsdo de Rtdoçio
Rtdoçio final do Projeto de Lei do Senodo n• 18, de 1977.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redução linal do Projeto de Lei do Senado
n9 18, de 1977, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
JJ:rceu Cardoso, ReluiOr- José Sorney - Murllo Badaró.
ANEXO AO PARECER N• 402, DE 1979
Rtdoçio final do Projeto do Lei do Senado n' 18, de 1977, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e di outras protidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O parccl11mento do solo para fins urbanos serú regido por esta
Lei.
Pur!1grufo único. Os Estudos, o Distrito Federal c os Municípios po·
derào estubeleccr normus complementares relativas ao parcelamento do solo
municipul puru udequar o previsto nesta Lei lls peculiaridades rcgionuis e lo·
cu is.
CAPITULO I
Dl•poolçõo• Preliminar<>
Art. 2v O purcclumcnto do solo urbano poderú ser feito mediante lo·
tcmnento ou desmembrumento, obscrvudus us disposições dcstu Lei c dus le·
~isluções estuduuis c municipuis pertinentes,
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Considera-se loteamento a subdivisão da gleba cm lotes destina-

r. edificação, com abertura de novas vias de circulução, de logradouros

rúblicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
9 211 Considera-se desmembramento a subdivisüo de gleba cm lotes
dcstinudos ~ edificação, com uproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos,
nem no prolongumento, modificação ou ampliação dos já existentes.
Art. )9 Somente será admitido o parcelamento do solo pura fins urba·
nos em :1.0n<ts urb<tn<ts ou de exp<tnsão urb<tna, assim definidas por lei muni·
cipal.
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
I -em terrenos ulagadiços c sujeitos às inundações, antes de tomadas
us providências para assegurar o escoamento das iiguas:
II -em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo' à saú·
de pública, sem que sejam previamente saneados:
I I I - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por
cento), salvo se atendidas exigências específicas das <tutoridades competentes:
IV- em terrenos onde as condições geológicas não <tconsclham a edificação;
V- em úreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluiçüo im·
peça condições sanitárias suportáveis, até a sua corrcção.
CAPITULO 11
Dos Requisitos Urbanísticos p1ra Loteamento
Art. 49 Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes re·

quisitos:
I - us áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano c comunitário, bem como a espaços livres de uso público,
serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalva·
do o disposto no § J9 deste artigo;
11- os lotes terão área mínima de 125m: e frente mínima de 5 m, salvo
quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências,
ou quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edilicaçüo
de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos
órgãos públicos competentes:
III -ao longo das áreas correntes e dormentes c das faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutos, serâ obrigatória a reserva de uma fai·
xa "non aedificandi" de 15 (quinze} metros de cada lado, salvo maiores exi·
géncias da legislação específica;
IV- as vias de loteamento deverão articular·se com as vias adjacentes ...
aliciais, existentes ou projctadas, c harmonizar·se com a topografia local.
§ 19 A percentagem de úreas públicas prevista no inciso I deste urtigo
nüo poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleb<t, salvo nos
loteamentos dcstin<tdos ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que
15.000 m1, caso cm que a percentagem poderá ser reduzida ..
§ 29 Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de edu·
caçüo, cultura, saúde, Jazer e similares.
Art. 59 O Poder Público competente poderú complemenlarmentc cxi·
gir, em cada loteamento, a reserva de faixa "non acdificandi" destinada a
equipamentos urbanos.
Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipamentoS públicos
de ubastccimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de Ú·
guus pluviais, rede telefónica e gás canalizado.

CAPITULO III
Do Projeto de Loteamento
Art, 6' Antes da elaboraçllo do projeto de loteamento, o interessudo
dcveril solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o
caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do siste·
mu viário, dos espaços livres c das úrcas reservadas pura equipamento urbano e comunitário, apresentando, pura este fim, requerimento e planta do
imóvel contendo, pelo menos:
I - as divi.~as du gleba a ser loteada;
11 - as curvas de nível à distância udequada, quundo exigidas por lei cs·
tuduul ou municipal:
III - u Joculizuçào dos recursos d'água, bosques c construções existen·
h:s;
IV- u indicuçào dos urruumcntos contíguos u todo o perímetro. ulocu·
liluçilo dus vius de comunicuçi'lo, dus {m:us livres, dos equipamentos urbanos
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c comunitúrios existentes no \oca\ ou cm suas ttdjacências,~.:om us respectivas
t.Hlitúncitts d;t úreu u ser lotcuda;
V - o tipo Jc uso prcdominanh: a que o loteamento se destina;
V I - ;1s curactcristil.!as, dimensões c localização das zont~s de uso conti·

a quem ~.:um pele tamb~n• a fixação das dirctril.cs n quc:tludcm os artig,o.l'o 69 c
71', salvo a cx~eçr\o prevista no 01rtigo sc~uintc.
Art. D. Cahcr:'l ttos Estados o exame a anuência prévia para a uprovaçrto, pelos Municípios, de loteamento c desmcmhmmento nas seguintes
gUOIS.
condiçl1cs:
Art, 7Y t\ Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o
I -quando localiwdos cm úreas de interesse cspcciu\, tais como as de
caso, indicarú, nus plantas apresentadas junto com o requerimento, de acor- protcçrto aos mananciais ou tio patrimônio cultural, histórico, paisagístico c
:1rqucológico, assim definidas por lcgislaçito estadual ou federal;
do ~om as dirctrizcs de pluncjamcnto estadual c municipal:
11 - quando o lotettmcnto ou th:smemhramcnto \ocu\izar-sc cm árcu
I - ;ts ruus ou estradas existentes ou projctudus, que compõem o sistema viúrio da cidade c do município, relacionadas com o loteamento preten- limítrofe do município, ou que pertença a mais de um município, nus regiões
mctropolil:lnas ou cm aglomerações urbanas, delinidns cm lei estadual ou fedido e a serem rcspcit:ldas;
deral:
li - o tr:.u;ado básico do sistema viário principal;
III -quando o loteamento abmngt: àrca superior a um milhão de meIII - a localização 11proximada dos terrenos destinados a equipamento
tiOS qu:~drtldos.
urbano c comunitário c das áreas livres de uso público;
Parúgrafo único. No caso de lotcumcnto ou desmembramento locali·
IV - as faixas sanitárias do terreno nccessárius ao escoamento dus águus pluviais C :IS faixas nrto edificúvcis;
zado cm área de município intcgr:tntc de região metropolitana, o exame e a
V - a mna ou zonas de uso rredominantc da áreu, com indicação dos anuênciil prévia à aprovação do projeto caberão o'!. autoridade metropolitana.
usos compatíveis.
Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, :ts áreas de protcção espePar[tgrafo único, As dirctrizes expedidas vigorarão pdo prazo múxi· cial, previstas no item I do urtigo anterior.
Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que devemo dc 2 (dois) anos.
Art. H~' O município de menos de 50.000 (cinqUenta mil) habitantes po- dia se submeter os projctos de loteamento c desmembramento nas áreas preder ti dispensar, por lei, a fase de fixação das diretrizcs previstas nos artigos 6~' vistas no artigo 13, observadas as disposições desta Lei.
c 7Q, par:1 u uprov:tçào do lotcumcnto,
Parágr:.~fo único. Na rcgulumcntação das normas previstas neste artiArt. t)Y Oricntudo pelo traçado e dirctrizcs oliciuis, quando houver, o go, o Estado procurará atender as exigências urbanísticas do plancjamento
projeto, contendo desenhos c memorial descritivo, será upresentado à Prefei- municipal.
tura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado do
Art. 16. A lei municipal definirá o número de dias em que um projeto
titulo de propriedade, certidão de ônus rcais c certidão negativa de tributos de lotcumcnto, uma vez apresentado com todos seus elementos, deve ser
municirmis, todos relativos :to imóvel.
:tprovado ou rejeitado.
§ I~' Os desenhos conterão pelo menos:
Art. 17. Os cspaços livres de uso comum, as vias e praças. as áreas desI -a suhdivisüo das quadras cm lotes, com as respectivas dimensões c tinadus a edifícios públicos e outros cquipumcntos urbanos, constantes do
numerttçilo:
projeto c dn memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada
li -o sistema de vias com respectiva hierarquia;
pelo \ateador, desde :1 aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de? caduIII- as dimensões lincnrcs c angulares do projeto, com raios, cordas, cidade dalicençu ou de!iistência do do !ateador, sendo, neste caso, observatlrcos, pontos de tangênciu c ângulos centrais das vias;
das as exig~ncias do urtigo 23 desta Lei.
IV- os perfis longitudinais c trunsversais de todas as vias de circulação
c pr:tças;
CAPITULO VI
V - a indicação dos m~1rcos de alinhamento e nivelamento loculizados
Do Registro do Loteamento e Desmembramento
nos üngulos de curvas c vias projct:tdas;
An. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento,
VI - u indicaçl\o cm planta c perfis de todas as linhas de escoamento
o !ateador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de ISO (cento e
das águas pluviais.
oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos se·
§ 2Q O memoriul descritivo deverá conter, obrigatóriamente, pelo meguintcs documentos:
nos;
I - titulo de propiedade do imóvel;
I -a descrição sucinta do loteamento, com us suas curactcrfsticas e a fi.
li
-histórico dos títulos de propriedade do imóvel, ubrangendo os últixaçr10 da zona ou zonas de uso pn::dominante;
mos 20 (vinte) :tnos, acompanhado dos respectivos comprovantes;
li - as condições urbanísticas do \oteamcnto e <~S limitações que inciIII -certidões negativus:
dem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretriu)
de tributos federais, estaduuis c municipais incidentes sobre o imózcs lixadas;
vel:
III -a indicução das itreas públicas que passarão ao domínio do muh) de açôes reais referentes ao imóvel pelo período de 10 (dez) anos;
nicípio no ato de registro do loteamento;
c)
de ttçàes penais com respeito ao crime contra o patrimõnio e contra a
IV- a cnumeruçào dos cquipamcntos urbanos, comunitários e dos serAdministração Pública:
viços públicos ou de utilidadc púb\icu, já existentes no loteamento e adjacênIV- certidões:
cias.
11 l dos cartórios de protestos de títulos, em nome do !ateador pelo período
CAPITULO IV
de 10 (dez) anos;
Do Projeto de Desmembramento
h) de nções pessoais relutivas uo \ateador pelo período de 10 (dez) anos:
Art. 10. Para tt uprovução do projeto de desmumbramento, o interesc) de ânus reais relativos uo imóvel;
sado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Feded) de i.!ÇÕes penais contra o \ateador pelo período de lO (dez) unos;
ral quando for o caso, ucomranhado do titulo de propriedade e de planta do
imóvel a ser dcsmcmhmdo contendo:
V -cópia douto de aprovação do loteamento c comprovante do termo
I - a indicação das vias cxistcntes c dos loteamentos próximos;
de verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legislação
11 - a indicação do tipo de uso predominante no local;
municipal, que incluirão, no miníma, a execução das vius de circulação do
III - a indicação da divisão de lotes pretendida na úrca,
\otcumento, demarcação dos lotes, quadras e logrudouros c das obras de esArt. 11. Aplicttm-se uo dcsmcmbrumento, no que couber, as dispo- coumcnto das ilguas pluviais ou da aprovação de um cronogramu, com a dusiçõcs urbanístictts exigidas para o \otcumento, em especial o item II do arti- ração mítximu de 2 (dois) anos,ucompunhado de competente instrumento de
go 4Y c o artigo 5Y desta Lei.
guruntiu pura a execução das obras;
Par[•gmfo único. O Municlpio, ou o Distrito Federal quando for ocaVI -exemplar do contrato padrão de promessa de vendu, ou de cessão
so, fixarú os requisitos exigíveis pam ti aprovaçüo de desmcmbrumcnto de lo- ou de promessa de ccssito, do quul consturüo obrigatoriamente: us indicuçõcs
tes decorrentes de loteamento cuju destinação da úreu pública tcnhu sido in- prcvisttts no urtigo 26;
ferior i1 mlnimu prevista no§ Jo;o do artigo 4~J desta Lei.
VIl- dccluruçlio do cônjuge do requerente de que consente no registro de
CAI'ITULO V
loteamento,
Da Aprovaçiio do Projeto de Loteamento
§ IY Os pt:riodos referidos nos incisos III, ul\ncu "b", c 1'\t,ullncll!i "a",
e Dcsmembrumcnto
"h" c "d"' tomurito rmr husc 11 dutu do pedido de registro do loteumcnto, deAr\. 12. O proj~:to de loteamento c desmembramento deverá ~er apro· vendo todas elas ser cxtraidus cm nome duqlleles que, nus mencinnudos reriVildo relu Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito rcderal quundo ror o caso,
mlm, tenham sido titulares de din:itos reais sobre u imíJvcl.
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2Y A cxisti:nci:t de protestos, de ações pessoais ou de ações penui!!, cxceto as rcfcrcntcs a crime contra o património c contra a administração, não
impcdirú o registro do loteamento se o requerente comprovar que esses pro·
testos ou ações nlto poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. ~e o Olicial
do Registro de lmóvc:is julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará u
dúvida perante o juil competente.
~ 311 A declaração a que se refere o inciso VIl deste artigo não dispe~·
sarú o consentimento do declarante pura os atas de alienação ou promessa
de ulicnaçào de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser pra ti·
cados pelo seu cônjuge.
Art. 19 Examinada a documentação e a encontrando cm ordem, o Oli·
cial do Registro de lmóvr:is encaminhará comunicação à Prefeitura e fará
publicar, cm resumo c com pequeno desenho de localização da área, edital
do pedido de registro cm 3 (três) dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última publicação.
§ I~' Findo o prazo sem impugnação, scr!i feito imediatamente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial de Registro de Imóveis intimará o requerente c a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando
for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pt:na de arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo scrft
c:nviado ao juiz competente para decisão.
§ 2• Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de plano ou ap6s instrução sumária, devendo remeter ao interessado
as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação.
§ 39 Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do
Estado e num dos jornais de circul3çào diâria. Nos demais Municípios, a
publicaçiio se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, t:m jornal da rcgii'io,
~ 41' O Oficial de Registro de Imóveis que cfetuar o registro cm desacordo com as exigências desta Lei ficará sujeito a multa equivalente a I O
(dez) vezes os emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em
que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo
das sanções penais c administrativas cablvcis.
§ 51' Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicará, por
cc:rtidr1o, o seu registro à Prefeitura.
Art. 20 O registro do loteamento será feito, por ex trato, no livro próprio.
Parágrafo único. No Registro de Imóveis far-sc-ão o registro do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a
abertura de ruas c praças c as ãrcas dcstinadóls a espaços livres ou a equipamentos urbanos.
Art. 21. Quando a área loteada estiver situada cm mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante
aquela cm que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o
registro nessa circunscrição, o interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento cm cada uma das demais, comprovando perante cada
qual o registro cfctuado na anterior, até que o loteamento seja registrado cm
todas. Denegado o registro cm qualquer das circunscrições, essa decisão scrã
comunicada, pelo Oficial do Registro de lnóveis, às demais para efeito de
cancelamento dos registras feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 411 deste artigo.
§ 111 Nenhum lote poderã situar-se cm mais de uma circunscrição.
§ 211 ~ defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos
os atas praticados com infraçüo a esta norma.
§ 3' Enquanto nüo procedidos todos os registras de que trata este urtigo, considcrar·se-á o loteamento como não registrado para os efeitos desta
Lei.
§ 49 O indeferimento do registro do loteamento cm uma circunscrição niio
dett:rminarâ o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender à área situada sob u compctêndu desta, c desde que o interessado requeira a manutcnçiio do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovaçi'lo prêvia pernnte a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.
Art. 22. Desde u data de registro do loteamento, passam a integrar o
domínio do municlpio us vius c praças, os espaços livres c as áreas destinadas
u t:dincios públicos c outros equipamentos urbanos, constuntcs do projt:to e
do memoriul descritivo.
Art. 2l O registro do loteamento só poderá ser canceludo:
I - por c.lc:cisi'to judicial;

Quurlll·fcln& H

~41

11- a rcqucrimcnto do lotcador, com anuência da Prefeitura, ou do
Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objt:·
to dt: contrato:
III- a requerimento conjunto do loteado r c: de todos os adquirentes de
lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso,
c do Estudo.
~ 111 A Prefeitura c o Estado só poderão se opor ao cancelamento se
disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou
se j~ se tiver realizado qualquer melhorumcnto na área loteada ou udjucên·
das.

§ 2• Nas hipóteses dos incisos 11 c III, o Or.cial do Registro de Imóveis
fará publicar, cm resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este
ser impugnado no prnzo de 30 (trinta) dias contados da data da última publi·
cação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido
ao Juiz competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o
Ministério Público.
§ 311 A homologação de que trata o parágrafo anterior será precedida
de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentcs ins·
talados na área loteada.
Art. 24. O processo de loteamento c os contratos depositados cm Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, inde·
pendentemente do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a título
de busca.

CAPlTULO Vil
Dos Contratos
Art. 25. São irrctratáveis os compromissos de compra c venda, cessões
t: promessa de cessão, os que atribuam direito à adjudicação compulsória c,
t:stando registrados, confiram direito real oponível a terceiros.
Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas
de ct:ssào poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do artigo 18, inciso Vf;
c contertio, pelo menos, as seguintes indicações:
I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazt:nda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes;
11 -denominação c situação do loteamento, número e data da ins·
crição;
III -descrição do lote ou dos lotes que forem objcto de compromissos,
confrontações, área c outras características;
IV -preço, prazo, forma c local de pagamento bem como a importân·
cia do sinal:
V-taxa de juros incidentes sobre o débito cm aberto c sobre as pres·
taçõcs vencidas c não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a
10% (dez por cento) do débito c s6 exigível nos casos de intervenção judicial
ou de mora superior a 3 (três) meses;
VI- indicação a quem incumbe o pagamento dos impostos c taxas in·
cidcntcs sobre o lote compromissado:
VII- declaração das restrições urbanísticas convéncionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente.
§ I• O contraio deverá ser r.rmado cm 3 (três) vias ou cxtraldo cm 3
(três) traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para àrquivo no regis·
tro imobiliârio, após o registro c anotações devidas.
§ 29 Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qual·
quer das partes, será obrisatório o arquivamento da procuração no registro
imobiliário.
Art. 27. Se aquele que se obrigou o. concluir contrato de promessa de
venda ou de cessão niio cumprir a obrisaçi'io, o credor poderá notificar o de·
vedar para a outorga do contrato ou oferecimento de impugnação no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se o registro do pré-contrato, pas·
sande as relações entre as partes a serem residas peJo contrato-padrão.
§ 111 Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato, a pro·
messa de ccssiio, o. proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro
instrumento, do qual conste a manifcstaçiio da vontade das partes, a indi·
cação do lote, o preço e modo de pagamento, c a promessa de contratar.
§ 211 O registro de que trata este artigo n?to scr6 procedido se a parte
que a requereu não comprovar haver cumprido a sua prestação, nem a oferecer nu forma devida, sulvo se ainda não cxiglvcl.
§ 31' Havendo impugnaçãO daquele que se comprometeu a concluir o
contraio, observar-se-à o disposto nos artigos 639 c 640 do Código de Processo Civil.
Art. 28. Qualquer ultcruçi\o ou cancelamento parcial do loteamento.
registrado dept:nderá de ucordo entre o loteudor c os adquircntcs de lares
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atingidos pela alteraçiio, bem como da aprovação pela Prefeitur>~ Municipul,
ou do Distrito Federal quando for o cuso, devendo ser depositudu no ReBis·
tro de Imóveis, em complemento ao projeto original. com a devida aver·
buçtto.
Art. 29. Aquele que udquirir u propriedade loteada mediante ato
inwr l'il'os, ou por sucessão cama morti.1·, sucederá o transmitcnte em to·
dos o!l seus direitos e obrigações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra c venda ou as promessas de cessão, em todas as suas cláusulas,
sendo nu lu qualquer disposiçiio cm contrário, ressalvado o direito, do herdeiro ou lcgutúrio, de renunciar ia herança ou uo legado.
Art. 30. A sentença declaratória de fulênCia ou da insolvCncia de qual·
quer das partes não rescindirá os contratos de compromi!ISO de comprtl c
venda ou de promessa de cc::ssiio que tenham por objeto u itreu lotc::ttdu ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área lotead:l ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou administrador
dar cumprimento aos referidos contratos: se do adquirente do lote, seus direitos seriio lt:v:tdos à praça.
Art. 31. O contruto purticular pode ser transfc::rido por simplc::s trespilsse, lançado no verso das vias cm poder das partes, ou por instrumento em
scpmado, declarando-se o número do registro do loteamento, o valor da cessão c a qualificação do cessionúrio, para o devido registro.
§ J9 A cc:ssão indcpcnde da anuência do !ateador mas, c:m reluçào a es·
te, seus efeitos só se produzem depois de cientificudo, por escrito, pelas par·
te.~ ou qu;mdo registrada a cessão.
* 29 Uma vez rc:gistrada a cessão, feita sem anuência do loteudor. o
Oficial de: Registro dar~lhc-á ciência, por escrito, dtmtro de lO (dez) dias.
Art. 32. Vencida c não paga a prestação, o contrato será considerado
rc!lcindido 30 (trinta) dias dc:pois de constituído c:m mora o devc::dor.
* J9 Pura os fins deste artigo o dcvedor-adquirc:ntc será intimado, are~
querimento do devedor, pelo Oficiul de Rc:gistro de Imóveis, a satisfazer as
prestações vencidas c: as que: se vencc:rcm até a data do pagamc:nto, os juros
convencionados c as custas de intimação.
* 2Y Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 39 Com a certidão de: não haver sido feito o pagamento c:m cartório,
o vendedor requc:rcrá ao Oficial de: Rc:gistro o cancelamento da averbação.
Art. 33. Se o credor das prestações se recusar a recebê-las ou furtar-se
ao seu recc:bimento, será constituído cm mora mediante notificação do Oli·
cial de Registro de Imóveis para vir receber as importãncias dcpositudas
polo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias
após o recebimento da intimação, considerar-sc-á efctuado o p:~gamento, a
menos que o credor impugne o depósito c, alegando inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste pura os fins do disposto no artigo 32 desta
lei.
Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do udqui·
rente, as bc:nfeitorius necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel
deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual cm contrário.
Parágrafo Unico. Não scrUo indenizadas as benfeitorias feitas cm dcs~
conformidade com o contrato ou com a lei.
Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento
do contrato c tendo havido o pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço
ujustado, o Olicial de Registro de Imóveis mencionará este fato no ato do
cuncclamento c a quuntia paga; somente será efetuado novo registro relativo
ao mesmo lote: se for comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor
ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito cm dinheiro à sut1 dis·
posição junto uo Registro de Imóveis.
§ I~' Ocorrendo o depósito a que se rc:fcre este urtigo, o Oficial de Registro de lmóvds intimarú o interessado para vir recebê-lo no prazo de 10
(dez) dias, sob pc:na de ser devolvido tiO depositante.
~ 2Y No caso dc:: não ser encontrado o interessado, o Oliciul de: Rcgis·
tro de Imóveis dc:positarú a quantia em estabelecimento de crédito, segundo
a ordem prevista no inciso I do urtigo 666 do Código de Processo Civil, cm
conUI corn incidência de juros e correçiio monetária.
Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão !IÚ
podcrú ser cuncc\ado:
I - por dcci!\ito judiciul;
11- u requc:rimento conjunto das partes contratuntes:
III - quundo houver rcscisi~o comprovuda do contrato,
CAI'lTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 37. i: veLhtdo vender ou prometer vender parcela de loteamento
uu dcsmcmbrmncnto ni10 registmdo,

Art. 3H. Verilicado que o loteamento ou desmc:mbramento não se
acha registrudo ou regularmente executado ou notificado pclu Prc:fcitum
Municipal, ou pdo Distrito Federal quando for o caso, deverá o udquirintc
do lote suspender o pagamento das prestações rc::stuntc:s c notificur o lotc:u·
dor para suprir a falta.
§ JY Ocorrendo a suspensiio do pagamc:nto dt1s prestações restantes, nu
forma do caplll deste artigo, o adquirinte cfetuarú o depósito dt1s pres·
t:u;õcs devid:ts junto ao Registro de Imóveis competente, que: as depositurú
cm c:stubclccimento de crêdito, segundo a ordem prevista no inciso I do artigo 666 do Código do Prm:esso Civil, cm conta com u incidi:nciu de juros c
correçito monetária, cuja movimcnt:tção dependerá de prêviu autorizaçàoju·
dicial.
§ 2Y A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Fc:dcral quundo for o caso,
ou o Ministério Público, poderá promovc:r a notilicução ao !ateador prevista
no capm deste :1rtign.
§ JY Regularizudo o lotcamc:nto pelo !ateador, este promoverá judicialmc:nte ti autorização para levantar as prc:staçõcs depositadaJ.~, com os
acréscimos de corrcçào monetária e juros, sendo necessária u citaçiio da Prefeituru, ou do Distrito Federal quando for o caso, para inu:grur o processo
judiciul aqui previsto, bem como :tudiéncia do Ministt:rio Público.
41' Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o
loteador notific:trá os adquircntcs dos lotes, por intermédio do Registro de
lmóvds competente, puni que passem a pagar dirc:tnmentc as prestações restantes, a contar da duta da notificação.
~ 59 No ca~o de o loteado r dc1xar de utendér i1 notificação ati: o vencimento do prazo contratual, ou quando o loteamento ou desmembramento
for regularizado pela Prefeitura MunicipiJI, ou pelo Distrito Fc:deml quando
for o caso, nos termos do artigo 40 desta Lei, o lotc:ador não podcrú, a quul·
quer titulo, exigir o recebimento das prestações dcpositadus.
Art. 39. Sc:rá nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato
por inadimplemc:nto do adquirente, quando o loteamento não estivc:r regularmente inscrito.
Art. 40, A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o
caso, se desatendida pelo lotcador a notificação poderá regularizar lotea·
menta ou desmembramento não autorizado, ou executado sem obscrváncia
das dc:tcrminações do ato administrativo de licença, para c:vitar lesão aos
seus padrões de dc:senvolvimcnto urbano c na defesa dos direitos dos adqui~
ren tcs de: lotes.
§ 111 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso,
que: promover a regularização, nu forma deste artigo, obterá judicialmente o
levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de
correção monetária c juros, nos termos do§ I~' do artigo 38 desta Lei, a
titulo de ressarcimento das importãncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou dcs·
membramcnto.
§ 2~' As importâncias de~pcndidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo
Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou des~
membramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o dispas~
to no parágrafo anterior, serão exigidas, na parte faltante do loteamento,
aplicando-se o disposto no artigo 47 desta Lei.
§ J9 No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo
anterior, a Prefeituru Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso,
podcrú receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido,
§ 4v A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso,
para assegurar t1 regularização do loteamento ou dcsmcmbrtlmento, bem
como o ressurcimento integrul de importâncias despendidas, ou u dc.o;pcnder,
poderá promover judicialmente: os procedimentos cautelares necessários aos
fins colimados.
Art. 41. Regularizudo o loteamento ou desmembramento pela Prcfei~
tura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do
lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, po·
derá obter o registro de propriedt~de do lote: adquirido, valendo puru tanto o
compromisso de venda c comprtl devidumente Jirmudo,
Art. 42. Nas dcs:apropriuções nUa serão considerados como loteados
ou loteúveis, p:1ra lins de indenizução, os terrenos ainda não vendidos ou
compromissudos, objeto de lotcumcnto ou desmembramento ni1o registrado.
Art. 43. Ocorrendo u ex.ccuçlto de lotcumento nito uprovallo, u dcsti·
naçi1o de áreus púhlicus exigidas no item I do urtigo 4Y dc:st11 Lei rftlo poder!!
~c ultcmr sem prejuízo du uplicuçito dus sunções udministrutivus, civis e cri·
minais prcvistus.
Art. 44, O Município, o Distrito Federal c o E~tudo podcri10 cxpropriur ilreas urbunus ou de ex.punsito urhunu puru rcloteamcnto, dcmoliçihl,
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ft:L\l!l~trth.,·;'Hl c incorporoH.;i'lo, rcs~;l!vud:1 .1 prdcréncia dos c:o;propri;a.ln.~ para
a aquisiç:w de nuvu:-. unidmJcs,
Art. 45. O loteador, aindu que H1 u:nha vendido todo!!. os lute:., ou o:.

\'1/inhus, srw parteS lcgltimao; par:1 J'lfllffiOVCf açi10 destinada :J impedir Cllfl:.·
truçiü1 cm dc~acorclo com restrições legais ou contr;nuai~.
,\ri. 46. O hltcador niio podcrú fundamentar quulqucr açi10 ou dcfesot
na presente Lei sem apre:>entaç~IO dos rcgistros c contratos u qut.: chi se refere.
Art. 47. Se o !ateador integrur grupo cconõmico ou finuncc:iro, quulqLu:r re~SO:l física 011 juridicu desse grupo, beneficiária de qualquer forma Uo
lote;1mento uu desmcmbrumcnto irregular, será solidariamente rcsponsúvcl
pelos prcjuiw~ por ele causados aos compradores Uc lotes c uo Poder Público.
Art. 48. O foro competente para os procedimentos judiciais previstos
nt:stu Lei será sempre o da comarca da situação do lote,
Art. 49. As intimações c notificações previstas nesta Lei deverr10 ser
feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante
do recebimento, c poderão igualmente ser promovidos por meio dos Cm·
tá rios de Registro de Títulos c Documentos da Comarca da situação do imô·
vcl ou do domicílio de quem deva recebé:·las.
~ I' Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebi·
menta ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da
diligência informará esta circunstâncias ao Olicial competente que a certili·
curá, sob sua responsabilidade,
§ 2Y Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo an·
terior, a intimação ou notificação será feita por edital na formu desta Lei, comcç;~ndo o prazo a correr lO (dez) dias após a última publicação.

CAPITULO IX
Disposições Penais

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública:
1- dar inicio, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou dcs·
mt:mbramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público
competente, ou cm desacordo com as disposições desta Lei ou das normas
pertinentes do Distrito Federal, Estados c Municípios;
li -dar inicio, de qualquer modo, ou efctuar loteamento ou t~es·
membramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações
constantes do ato administrativo de licença;
III- fazer, ou veicular cm proposta, contrato, prospecto ou comuni·
caçào ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento dt. solo para fins urbanos, ou ocultar fraudu·
lentamente fato a ele rchnivo.
PENA: Reclusão, de I (um) a 4 (quatro) anos, c multa de S (cinco) a 50
(cinqUnta) vezes o maior salário mínimo vigente no Pais.
Parágrafo único. O crime definido neste artigo é: qualificado, se come·
tido:
1- por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer
outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em lotcamen·
to ou desmembramento não registrado no Registro de lmbveis competente:
11 -com inexistência de lllulo legitimo de propriedade do imbvcllotca·
do ou desmembrado, ou com omissão rraudulenta de rato a ele relativo, se o
rato nào constituir crime mais grave.
PENA: Reclusão, de I (um) aS (cinco) anos, c multa de 10 (dez) a 100
(cem) vezes o maior salàrio mfnimo vigente no Pafs.
Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes
previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominudus,
considerados cm especial os atas praticados na qualidade de mondutàrio de
loteodor. dirctor ou gerente de sociedade.
Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pe·
los órgãos competentes. registrar o compromisso de compra c venda, a ces·
süo ou promessa de ces~ào de direitos. ou cretuor registro de contrato de venda de loteomcnto ou desmembramento não registrado.
PENA: Detenção de I (um) u 2 (dois) anoso multa de S(cinco) a 50 (cin·
qllenta) vezes o maior snlllrio mínimo vigente no Pufs, sem prejuízo das
sanções administrativas cabíveis.

CAPITULO X
Dlsposlçi'>c> Finais

Art. 53. Todas us uhcraçàcs de uso do solo rur11l purn fins urbano~ de·
pcmlcri1o de pri:viu uudiênciu do INCRA, do Orgl1o Mctropolituno, se hou·
ver onde se localiza o Municlpio, c dn nprovuçr1o da Preft:ituru Municipul,
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Sobre o I•rojeto de Lei do .Senndo n. 24R/76, que uproí·
b(• a JlCSt!a da balela no mar territorial hl"'.l.'>Helro".
0

PARECER N." 403, DE 1979
Da Comissão de Constituição e '.Tustlça
Relator: Senador lleitor Dias

Designado para redigir o vencido, pass!l.lllos a examinar o projeto de autoria do JIUlltre Senador Nelson Carneiro, que objetlva
proibir n pesca da balela no mar territorial bra.slletto.
A medida, de cunho eminentemente ecológleo, visa. a. evitar o
des ..pnreclmento desse já raro ma.mifero aquático, a exemplo do
que fizeram nações vlzlnha.s - a Repúbllca Argentina e o Uruguai -. e até mesmo os EstMos Unidos, que asseguraram, através
das providencias que adotaram, a preservação da espécie."

De fato, a pesca Indiscriminada tem a.meaçado a sobrevivência
da baleio., com prejuizos n.té mesmo para os interesses económicos
em nome doo quats se processa o cxtermlnlo:
Diante d'-"o, e como lnexistem óbices sob o aspecto juridlcocon.•tltuc!onal, somos pela aprovação do projeto.
Sala da.' Com'-"ões, 11 de maio de 1977. - Accloly Filho, Presidente em exerciclo - Heitor Dias, Relator - Belvicllo Nuneo,
vencido - Wilson Gonçalves, vencido - Nelson Carneiro - Leite
Chagas - Dirceu Cardoso - Oslres Teixeira, vencido - Italivlo
Coelho 1 vencido.
Voto vencido, em separado, do Sr. Senador Italívio Coelho
o projeto sob exame, de autoria do 11Witre Senador Nelson
Carneiro, visa proibir a pesca de quaisquer espécies de ba.lela.s no
mar territorial brasileiro, objetlvando a preservação desse jó. raro
ma.mifero aquátleo.
Na Justl!ici'Ção, sa.Jienta o Autor o rloco de extinção que ameaça a vida animal, em decorrência. dll. caça e pesca Indiscriminadas
- portanto predatórias -, a. que se somam o desenvolvimento de
sofisticados equlpa.mentoa e artefa.tos de exterrnlnlo, e o agravamento da poluição a.tmostérlca e da.s águas, lll!flntes, Igualmente, do
mortlclnlo dos peixes e outros anlma.ls.
Ressalta que " balela, "o maior lllllma.l do mundo, é perseguido e "batido lmpledoswnente, "lié m..mo na época do ano em que
procuram a.s nossa.s costas para se reproduzirem", dai o nosso dever em dar-lhes abrigo seguro, como já o fazem o Uruguai e a. A:tgentlna, protegendo-as e evitando o aeu desaparecimento".
A matéria, em que i>êse o elevado propóolto do Autor, rem Implicações de carárer econbmlco, não podendo, por lsao, ser encarada apenoa aob os aapectoa clentincos, lurldlcos e· da piedade para.
com " fauna maritlma.
Desaa form .. , oplnwnos, prellmlnarmente, seja ouvido o Ministério da Agricultura sobre a conveniência. e a necessidade da medida proposta.
Sala das Comissões, 11 de mlllo de 1977. - Italivlo Coelho.

PARECER N.• 40C, DE 1979
(Preliminar)
Da. Comlaoão de .'llrlcaltura
Relator: Scna4or Eveláalo VIeira
Proibir a pesca de qualquer daa espécies de balela., no mar territorial brllllllelro, é objetlvo da Propaslçilo que vem ao exa.me desta
Comissão.
o art. 2.• pune "os responatlvela pela. Infl-ação" - conforme
reza o texto - com a caasação daa matricula. ou licenças. E, na
forma do art. 3.0 , c~be 110 Executivo regulamentar a Lei, no prazo
de noventa. dias.
JUlltl.tlcando as medldaa preconizadas, enfatlaa o Senador Nelson Carneiro, autor do projeto, " neceBSidade de amparar-se a balei ... Diz ele:
"Esse mwnitero BQutltlco, o maior lllllmal do mundo, é perseguido e "b"tldo Impiedosamente, até mesmo n" época do
ano em que procuram ns nossns costas 1pnru. se reprodu ..
zlrcm.

Pensamos que é nosso dever dar abrigo seguro 11011 cetáceos,
em nosso mar tcrrltorlal. Pelo mcno.s n.qu1, no. costa o.mcr1 ..
cn.na do Atlàntlco Sul, a exemplo do Uruguai e d" Atgentl-
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na, protejamoo essa espécie de anlmnl e evltemos que desa-

pareça.."

Esta. seria etn.pn. o. mais na. série de esforços visa.ndo a. salvnr n
espécie baleeira.. Mll8 é bom snllcnta.r que, apesar d(' oo cetáceos

virem sendo capturados há séculos Cde 1814 a 1817, somente a Inglaterra matou 5.030 balelasl o primeiro ncordo pertinente à
baiein é o de Genebra e data de 24 de setembro de 1931. 1!: certo
que n Noruega dispunha de decreto de 1004, proibindo o apanhapectos clenti!lcoo, juridlcos c de piedade".
mento de cetáceos no seu litoral setentrlonn.l; e que também n.
A Comls.são, porém, acabou reconhecendo a jurldicldade c a França regulou tal pesca, na costa de sull8 colônlll8, pela Lei de 12
constltuclonaUdade da Propoolçiio, sendo desii!Ilado Relator do de abril de 1014, modHicada pelo decreto de 4 de !cverclro de 1020.
Vencido o Senador Heitor Dlll8, para quem é preciso evitar-se o
A primeira convenção internacional, tendo-se em vista que o
desnpareclmento da bnlela, "espécie ameaçada pelo. pesca lndlscrl- acordo de 1031 foi nssinado entre empresll8 pesquelrll8 e nações
mlnn.da.".
interes.,adl!.'l, !oi concluida em Londres, 1937.
Co.be, 11..'1Sim, a esta Comissão examinar o mérito do temo. proDurante a Segunda Grande Guerro., os estoques de baleia pupooto.
deram reconstituir-se. A carência alimentar de grandes populaA extinção da espécie baleeira tem sido motivo de prcocupaçfLo ções, entretanto, levou a intensa procura da baleia, em todos os
de clentlslll8 e de homens de Governo, de jornnllstll8 e de parla- mares, depois de 1945. Dai ter-se chegado il Convenção de 1046 e
mentares, de todos quanlll8, en!lm, são despertados para o perigo ii. crtação, em 1949, da eomls.são Internacional da Baleia, essencialmente de cunho cienti!ico c técnico. Compete-lhe, entre outros
dn. mn.tn.nçn que o homem processa, nn. Terra.
servlços, !lcnr as cotas de cada pais e estabelecer árell8 de InterNo dia 2 de dezembro de 1946, Argentina, Austrúlla. Brasil. dição.
Canactá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, França, Noruega, Novo
Zeiàndla, Palses Baixos, Peru, Reino Unido, União Soviética e
O Brasil denunciou a Convenção de 1046, entregando nota, a
União Sul-Africana assinaram, em Washington, a Convenção In- respeito, no dia 27 de dezembro de 1065. Deixou, assim, a comissão
ternaelonal para a Reguiamentnção da Pesco da Balela. Referido Internacional da Balela. Toda.vla, em vlrtude de Mensagem do
Instrumento consto de onze artigos e estal)eiece, no preâmbulo:
Presidente Médlci, o Congresso Nacional autorizou a volta de nosso
pais à CIB, com a !inalidade de apoiar as medidas proteclonlstll8,
"Os Governos, cujos Representantes, devldamente autori- especialmente no tocante aos aballl8 praticados na região antá.rtica
zados, subscrevem a presente Convenção.
pelos russos c japoneses. Sabe-se que a pesco. da balela, em águas
Reconhecendo que é do Interesse das nações, em proveito territoriais brll811elrll8, é condicionada às migrações que os cetáceos
das gerações futuras, salvaguardar a.s grandes fontes na- fazem, partindo da região antártlca, nos meses de abril a outubro
Cbalel118l e em sentido Inverso (cachalotes) na mesma época.
turais representodll8 pela espécie baleeira:
A proposição traz lmpllcações de caráter econõmlco, cient!!lco,
Considerando que, desde seu Inicio, a pesca da baleia deu jur!dlco e profundamente sobre a fauna marltlma.
margem a uma exploração excessiva de uma zona após
Ncss"" condições, oplnamoo, prellmlnarmente, que seja ouvldo
outra e à destrulção imoderada de uma espécie após outra.
a ponto de se tornnr essencial n. proter,ão a todas n.s espé- o M!nls!Aír!o da Agricultura sobre a. conveniência e a necessidade
cies de balelll8 contra o prolongamento de abuso dessa na- que o projeto propõe.
tureza;
Sala das Comls.sões. 31 de ma1o de 1977. - Arenor Maria,
Reconhecendo que a espécie baleeira é suscetivel de au- Presidente- [,elislo Vieira, Relator,'
mento natural, se a pesca da baleia ror judiciosamente regulamentada, e que o crescimento dll8 reservll8 existentes
do estoque permite aumentar o número de baleias que possam ser capturadas sem comprometer aquelas reservas GM n.• 284 - do Ministério da Agricultura.
Na Comls.são de Constituição e Justiça, o Senador Itnlivlo Coe-

lho, no relntnr n mntérin mostrou hnvcr impltcnçõcs cconônúcu.:;
n observar, "não podendo, por isso, ser cnco.rndn apenas .sc>b ru n.s-
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Reconhecendo que é do interesse comwn atingir o mais ra-

pidamente passivei, o nivel opttmum" no que diz respeito
no estoque de baleias, sem causar, no entanto, uma. crise

A Suo Excelência o Senhor Senador Antonio Mendes Cannle
MD. Primelro-Seeretúrlo do Senado FederaL
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geral de ordem econômica aUmentar;

Reconhecendo que, enquanto não se realizar esse projeto,
a pesca da balela deverá ser Umltada às espécies que malares vantagens ofereçam à .exploracão, a !lm de se estabelecer um espaço de tempo que permita a renovação de algum"" espécies, cujo número hoje se encontra reduzido:
Desejando estabelecer um sistema de regulamentação Internacional aplicável à pesca da balela, a !im de assegurar.

Senhor Primeiro-Secretório:
Com re!erêncla ao O!iclo SM/229, de 2 de junho de 1977, e
seus anexoo, em que o Senado Federal sollclto audiência deste
Min!s•ério sobre o Projeto de Lei do Senado n.O 248, de 1976, apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, que "proibe a pes-

ca. da. baleia. no mar terrltorlD.l brasUelro'\ apraz-nos envla.r a
Vossa Excelência esclarecimentos técnicos e as considerações des-

ta Pasta sobre a matéria.

Assim sendo, cumpre-nos informar a Vossa. Exce.lêncin os n.s-

pectos básicos que consideramos para de!in!ção do poolclonamento deste Ministério na matéria em questão:
espécie baleeira, na ·bll8C dos principias Incorporados aos
No mar territorial brll8i!eiro de!inido pelo Decreto-lei n.o ...
dispositivos do acordo Internacional para a Regulamenta.
cão da Pesca da Balela, assinado em Londres, a 8 de junho 1.098, de 25 de março de 1970, rese!'Vou-se o Governo a !acuidade
de 1937, e aos protocolos' do citado Acordo, asslnados em de regulamentar a pesca, Incluindo a de proib!r totalmente as
Londres, a 24 de junho de 1938 c a 26 de novembro de atlvldades que julgue danosas para a subsisténcia dll8 espécies,
conforme a legislação aplicável, de que se destacam o art. ~3 d~
1945, e
de 28 de teverelro de 1967, e o Decreto numeTendo decidido concluir uma convenção para. prover a con- Decreto-lei n.O 221,
0
servação judlclooa da espécie baleeira e, por conseguinte, ro 68.459, de 1. de abril de 19'11.
tornar passivei o desenvolvimento ordenado da Indústria
Nos termos deste último diploma, a atividade de embarcabo.leeira, convieram . .. "
ções de pesca estrangeiras pode ser permitida dentro dos .limites
. . . !ixar normll8 regulador"" da atlvldade de embarcações utili- do mar territorial braslieiro, desde que autorizadas pelo Minls·
zadas na pesca à balela. Aludida convenção abrangeu uslnll8 !lu- tro da Agricultura, ouvido o Ministério da Marinho.
tuantes, estações de terra e navlos bnleeiros.
Nestas condições, está o Governo habllltado por lei, através
Ministério da Agricultura, a administrar os recursos peoquclEm novembro de 1956, "" nações que haviam !armado a Co- do
mar territorial, e o tem !eito com bll8c em critérios
missão Internacional da Baleia concluiram em Washington novo ros do nosso
apoiados cm evidência cientiillca, sucessivamente fordocumento: o Protocolo à Convenção Internacional para a Re-gula- obJctlvos,
desde a promulgação do citado Decreto-lei n.o 221/67, que
mentação da Pesca à Baleia, que p1188ou, então a denominar-se mulados
est~tbeleceu a bll8e para a de!inlção da pollticn de desenvolvi·
Convenção de 1046 Relativa à Pesca da Balela. Pelo Protocolo, os menta
das pescas nacionalo,
helicópteros e quaisquer aeronaves pll88aram a equiparar-se a embarcações.
·
Nas águll8 territoriais brasileiras a captura de baieill8 só tem
sido a.utol·tzndn a. nacionais, n.o presente uma. única. empresa. se..
A matança dos cetó.ceoo tem merecido condenação cm todos diada em Cestinha, Paraiba, operando uma embarcação de caça
os quadrantes. Em 1974, por exemplo, o Princlpo Bornhard, dos a esto espécie.
,
Paises-Bn.txos, c o Duque de Edimburgo, lançaram campanha munO Bii!Ili!icado soclni desta atlvldnde, em termos de CILijltura, e
dial de defesa da baleia. Por seu turno, "" Associações dos Amigos
da Terra tentaram boicotar o comércio dOil produtos à base do para. o. economia. regtonn.l e nnclonnl é evidenciado no cRtudo que
temos n honro. de a.ncxnr, cm que, do mc.smo l?(UISO, se cxnmlnnm.
óleo da balela.
o.'i fundamentos dos vO.rios argumentos que tem sido usndo.s em
Já em l 072, os Estrulos Unidos propuncrnm, nm l!'..stocolmo, n :iUstentnçüo drui teses fllvorlivel'i à proiblçfi..o da pesCil ele cetó.ce<Js
suspensão total da caça à balt!la, dw·onte de• nnos.
no nosso mnr terrtt.orlal,

de maneira racional e eficu., a com1ervação e aumento da
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Na. oportunlda.dc, rcsst~~ltamos, porém, alguns dos a.spr.ctos qu~
nos parece a.prescnta.rcm malar relevância pn.ra a apreciação do
Projeto de Lei ..
Um àele.s, envolve o do repetido apelo que é !cito à consciéncln dos brnsllelros interessados por problemas ecológicos - e que
com satls!a.çã.o vemos estarem ca.dn. vez mais atentos ao.s problemas dn preservação dos1 recursos naturais - para a proteçú.o às
espécies que se encontram em· via.,· -de extinção, a que o Projeta
em apreço visa proporcionar n consagração na forma. da lei.
Devem esses bra.sUelros serem acompanhados no seu entu.sinsmo por tão nobre causa, porém também esclarecidos sobre n.s
realidades que Convém conhecer para bem orientar os seus merl·
tórlos estorços.
Neste sentido, Importa esclarecer que os problemas da possível extinção de certas est>écles de cetáceos têm sido considerados
e estudados no nosso Pais, concluindo-se que a. melhor forma de
contribuirmos para as desejadas soluçóes seria a de participar
atlvamente da Comissão Internacional da Balela, como único
!orum capacitado pli.ra a regula1;1io dWJ capturWJ que, predominantemente, são realizadas em águas internacionais.
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- pela "compassivo propósito" de "dar abrigo se
rcuro nos cetó.ccos", contra "n sanha nssasslnn dos humanos"
Do ponto de vista sentlmentn.l-ecológlco, a ,roposlção se inscreve no contexto da campanha que se estlnlLI;o, n:>Ladament·.:
nos paí~es em desenvolvimento, sem malar exame das impllca.ções
econôm.Jcas e sociais que possivelmente advirão do cessar de um'l
attvldade que proporciona emprego c aUmento a centenas de famílias.
Efetlvamcnte, é necessário ao homem tomar consciência do
que se pa'!!sa no seu redor, das profundas modltlcações que ele
introduz no corpo celeste que o produziu e acolhe, dos perigos que
e:e próprio crln em relação à espécie a qual pertence.

Todavia, essa consciência. deve pa.rtlr dos toros tnternac1ona.1s
com a tomada de providênctns que abranjam fortes e traces ri~
cos e pobres. Ser1a utópico pensar-se que as grandes nações' baleeLras deixariam de pescar cetáceo, pelo rato de o Brasil ter cessado a sua .attvldade pesqueira. Pelo contrário, sabendo da legislação prolbltlva brasileira, as grandes frotas Internacionais viriam apanhar as be.lela3, tão logo elas deixassem nO/lSas águas,
!orçadas pelo lnBUnto que as conduz a .longas e constantes mlEm resultado de consenso que, em várias matériWJ, ja rol graçóes.
conseguido, pode-se apontar o da proibição total da caça da "balela azul", que já não poderá mais ser praUcada em águas ter~às, esse ponto de vista já foi extemado pelo Ministro da
rltorlal.s ou 1nternnclonais. Outros excmp:os podem ser apresen- .Agricultura e citado no parecer do Relator. DIZ o Mlnlstro:
tados, com o da proibição total do abate de certas espécies, con"AdmiUndo-se a hipótese de que as espécies capturadas
forme os estoques e ns áreas da. sua ocorrência., IndependentenWJ nossaa águas se encontram em riSCo de exUnçao, e
mente de se lnclulrem, ou não, no mar territorial de certos países,
sabido, comoé1 que nas suaa continuas mtgraçóes se desou em âreas lntemaclonais, como se pode verltlcar pelo quadro
locam predommantemente em águas lntemaclonals, onde limites de captura, contido no estudo anexo, re..o;u!tante do
de ocorre a grande maioria das capturas de cetaceos,
aprovado na reunlao de junho do ano passado da cm, aluaiteremos de ccnclulr que Wl baleias que deixassem de ser
mente em execúçiio.
abatidas nns costas braslleirn.s iriam favorecer o aumento
dll.'l capturWJ de palses como a União Soviética e o Japão,
Deste modo, não se recomenda nova lcgls:nção, como a proque explorlllll estas mesmas espécies no Hemisfério Sul,
posta, para se impedir a pesca das baleias, uma vez que, tanto
notadamente na Antártlda, usando trotll.'l de numerosas
no plano internacional, quanto no nacional, se dispõe dos meios
e bem equipadas embarcações."
necessários, que estão a ser ctetlva.mentc utlllzndos para a regulamentaçao da aUvldade.
Outro ponto que precisa ficar bem esclarecido, e que também
Impllcnrã., contudo, se aprovado o Projeto, na interdição da mereceu advertência do titular da Agricultura: de nada servira
captura no mar territorial brasileiro, por nacionais, das espécies às baleiWJ, como espécie, a parallsação da pesca, pelo BrasiJ, A
que nele ocorrem, e que, com critérios cientiflcos, não se de- cota repelida. pelo nosso pais seria redlstrtbulda, prontamente,
monstra encontrarem-se em risco de extinção.
entre Japão e Unlãó Soviética. Estes palses, com certeza, acomImpedir-se-la, deste modo, uma atlvldade que, embora limi- panllam com o maior Interesse a. aprovaçao de um texto legislatada, se apresenta como vaUosa sob os pontos de vista sociais e tivo que lhes favoreça o comércio.
económicos regionais, contribuindo tlllllbém para a export.ação.
TUdo o que é passive! lazer em beneficio da ecologi" tem
outro WJpecto que Importa evidenciar e o do duvidoso valor contado com a partlclpaçao do Governo e do povo brasileiro. No
tocante à pesca de cetáceos, nosso Pais esteve presente a todos
de uma prolblçao total' de captura.
os atos Internacionais. O próprio Senador Evellislo VIeira, !RelaNa verdade, admitindo-se a hipótese de que as espécl<s cap- tor da matéria nesta COmissão, pôs isso cm relevo, no seU: parecer
turadas nas nossa.s águas se encontram em rLsco de extinção, c preUmlnar, de 31 de mato último, quando disse:
sabido, como é, que nas suas continuas migrações se deslocam
"0 BrWJil denunciou a Convençiío de 1946, entregando
predominantemente em águas internacionais; onde Ocorre a grannota, a respeito, no dia 27 de dezembro de 1965, Deixou,
de maioria das capturas de cetáceos, teremos de concluir que as
assim, a Comissão Intemaclona.l da Balela. Todavia, em
baleias que deixassem de ser abatidas nWJ costas brasileiras Iriam
virtude de Mensagem do Presidente Médlcl, o Congresso
favorecer. o aumento dns capturn.s de países como a União SoNacional autorizou a volta de nosso Pais à CIB, COI!\ a
viética ~ o Japão, que exploram estas mesmns espécies no Hemisfinalidade de apoiar Wl medidas proteclonlst2S, especialfério Sul, notadamente na Antartlda, usando trotas de numeromente no tocante aos abates praticados na. região antársas e bem equipadas embarenções.
tlca pelos ru.ssos e japoneses. &be-se que a pesca da balela, em (J,guas territoriais brWJilelrWJ, é condicionada às
Importa observar, a tal respeito,_ que estnnllo o Brasil obrigamlgraçóes que os cetáceos tazem, partindo da região ando, como n1embro da Cm - Comlssao Internacional da Balela, a
tartlca, nos meaes de abril a outubro l·balelasl e em senrespeitar os Umltes globais de captura. estabelecidos por aquela
tido Inverso (cach~lotesl na mesma época."
Comlssao, por árell.'l e espécies, c se!ldo estas partilhadas com outros P•ises, no caso o Japão e a Unlao Soviética,. resultaria da
Como se verifica, as conclusões a que chega o douto Rl!lator,
prolblçiío .em tela que a cota que delxilssemos de capturar acresceria automatlclllllente às daqueles dois palses que exploram os parecem oon!Utar com o racloclnlo desenvolvido na sua exposição.
E é preciso que não se desconheça o longo estudo encaminhado
mesmos estoques.
a esta Comissão, pelo 1\!lnlstro Alysson Puullnelll, anallsnndo a
A tlno.Uzn.r, e concluindo, a!igura.-se-nos que no pronuncia· pesca da balela no Brll.'lll e esclarecendo a poUUca adotada pela
mento solicitado ao Ministério da Agricultura podera Integrar, SliDEPE, "quer na conduçao do assWlto no ll.mblto Interno quer
além do enunciado mn1s geral do problema, que vimos de apre- na sua extensao em íl.mblto Internacional, em particular perante
sentar o estudO anexo cm que são examinados desenvolvldamcnt:! o. Comissão Internacional da Bo.leia.", 11: bom que se transcreva o
os asp~ctos bâ.stcos a eonsldcra.r pela C~mtssão de AJn"iculturn do que diz o aludido documento, quanto 1108 fundamentos jurldlcos
da atlvldade pesqueira em debate:
Senndo Federal.
Deste modo, a nossa oplnlüo é contrô.rln à mntérln pc:ns razões· acima e~ostns.
Aproveitamos o ensejo para renovar a V<f"sn Excelência, nnsAlysson Paull-

sos protestos de clcvndn esttmn c consldcrnçuo. nelll.

I'AR.ECER N." 405, DE 1979
IPrellmlnnrl
Da. Comlssúo de AJ:'rlcultum
ltt'lln.tor: Senador Sa.ldnnJm. Dcrzl

O Projeto de Lei que proil'c n pc:ica. dn bulcla, no mar tcrriLodnl bm:,llelro, é orientado - conforme n.s:ilnl\lU o uutor, na. sun

"0 Decreto-lei n.• 2!\1/67 - principal diploma jurídico a
respeito da aUvldade da pesca no Brasil - dlspóe sobre
as normn.s de pe.sca. e indust.rlallzação de bn.leln.s. em cinco artigos e dois pnr~grafos (arUgos 41, 42 c dois parágratos, 43, 44 e 45). Os três primeiros artigos e seus pa·
rágralos dedicam-se b. tormação de empresas especializadas na exploração de cetaceos, sobressn.ltando a preocupação pel011 aspectos tunclonnls e técnicos. Os dois últimos fazem prevlsóes para o controle da pesca pela
SUIDEPE.
Mém dos dlsposiUvos especl!lcos mencionados, dispõe
aquele Decreto-lei em seu tlrt. 19 que: "nenhuma indústria pesqueira, seja. nacional ou cstra.ngelrn, poderá. exercer sUn..'l ativldndes no território nnclonal ou nllS águas
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sob jurlsdlçiül desse Decreto-lei, sem prévia autorlznç!L<l
do órgão federal competente, devendo estar devidamente
Inscrita e cumprir as obrigações de Informação e demn.ls
exlgênc1o...s que forem estabclec1dns."
Como em qualquer outro tiPD de pesca e lndustrln.Uzaçi\o
do pescado, a autorização da SUDEPE para uma empresa explorar baleias no território nacional esta condicionada "" atendimento de Interesses naclonn.ls, notadnmente no campo bloecológlco, em termos de preservaçiül
dos recursos na.turals renováveis, e no campo sócio-eco~
nómle<., em termos, entre outros, de elevação da oferta
de a.llmenro, emprego e geração. de rendas."
Outro PQnto a destacar é o rato de que "a pesca da baleio
por empresas nacionais restringe-se a abates em frente às oos ..
tas brasllelras, dentro do mar territorial das duzentas milhas".
Logo, a conclusão que se tira é ae que o projeto em exame atinge, dlretamerite, a empresa bi'IIBilelra que, pOr sinal, dispõe de
único navio, no Nordeste. Prejudica., por isso mesmo, o interesse
brnsllelro, tanto no aspecto econômlco, quanto no social.
A úntéa empresa· que opera, no seror, dlspõe da uma estação
terrestre locn.llzn.da no Munlciplo de Oostlnha, na Para.iba, e de
um navio de 300t de arqueação, com motor principal de 1.800 H!P
e 40 metros de comprlmento. Produz charque, óleo, carne fresca,
farinha de balela, farinha de ossos, toucinho, nadadeira e cnrtl·
!agem <os três últimos produtos siül destlnad~s ao mercado eX·
terno).
O Brnsll tem participado do esforço, no sentido de propiciar
a renovaçiül dos estoques de balela fortemente atingidos pelas
grandes trotas. E pode considerar-se como grande estimulador de
provldênclns que restringem a exploração dos estoques ainda não
prejudicados pela pesca e possibilitam controle e!etlvo das normas estabelecidas pela Comissão Internacional da Ba.lela.
Graças ao trabalho continuo, de 1973 a 1975, as cotas de pesca foram reduzidas em 26%. Atualmente, é proibido exphrar os
estoques de balela em seis áreas da· Antartlda.
Todavia, é preciso - tsso sim - que· todos os pais!s respeitem as normas da CIB. Paises pesqueiros como o Ohlle, a China,
a Ooréla do Sul, o Peru, Portugal e Espanha ainda não parti·
clpam da CIB.
·O posicionamento do Brasil é conhecido. Entretanto, como a
pe.,.n da balela compreende entrelaçamento de Interesses Internacionais, cocsldero conveniente que se ouça o Ministério ~as Re·
1ações Exteriores, no tocante nos acordos intemaclonais, a legislação de diferentes palses, aos estudos científicos sobr.e a baleio
e todos os aspectos pertinentes à matéria. Acredito que ta.\ medida seja aceita pelo Ilustre Senador Roberto Saturnl~o. que
também pediu vista do projeto, demonstrando preocupaçao perfeitamente compreensivel.
voto, por conseguinte, no sentido de que, antes do pronuncia. menta final desta Oomlssiül, sejam requeridas Informações no MI·
nlstérlo das Relações Exteriores, na forma do que deixei expllcl·
tado.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1977.- Agenor Maria,
Presidente - Saldanha Derzl; Relator - Otalr uecker - Jtalivlo
Coelho - Adalberto Sena - Eveláslo· VIeira, vencido - Murilo
Paraíso.
Voto em separado do Sr, Senador Roberto Saturnino
Tendo em vista as possíveis Implicações Internacionais do
tema, não obstante as razões !avol'llvels à aprovação do projeto,
concordo com a proposta do Sr. Senador Saldanha Derzl no sen·
tido de se consultar o Ministério das Relacões Exteriores.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1977. - Roberto
Satumlno.

Voto em separado, vencido, do Sr. Senador Eveláslo Vieira
No parecer preliminar de 31 de maiQ último consideramos
essencial conhecer o pensamento do Poder Executivo sobre o Pro·
jeto de Lei do Senado, que proíbe a pesca da balela no mar territorial brasileiro.
Pelo Oticlo OM n.• 284, de 30 .de junho último o Ministro
Alysson Paullnelll encaminha razões que julga essenciais para justificar a caçada aos cetáceos em nossos águas. Diz a correspondência ministerial:
"No mar territorial brasileiro, definido pelo Decreto-lei nú·
mero 1.008, de 25 de março de 1070, reservou-se o Governo o. faculdade de regulamentar n pesca, ·incluindo n de
proibir totalmente ns ntlvldndcs que jul~ue danosas narn
a subslstõncla das espécies, conforme .a legislação npllcávo:. de que se dt'Stncam o art. 33 do Dccrctn~let n. 0 221,
de 28 de fevereiro de 1007, e o Decreto n.• 08.450, de 1.0 de
abril de 1071.
Nos termos deste último dlplomn., a nttv1dndc de cmbnr~
cncõcs de pescn cstrnnJ:telrns pode .ser permitldn dentro dos

limites do mar terrltorinl brasileiro, desde que autorlzndns
pelo Ministro dn Agricultura, ouvido o Ministério dn Guerra.
Nestns condições, c.'ltá o Governo habllltndo .por lei, atra~
vés do Ministério da Agrlculturn, a admlnlstrnr os rccur~os pesqueiros do nosso mar terrltor1nl, c o tem fefto ·com
bnse em crltcrlos objetlvos, apoiados em evldéncll clenti!lca, sucessivamente formulados desde a promulgaçiül do
citado Decreto-Lei n.• 221/67, que estabeleceu n base para
a de!lnlção da politica de desenvolvimento das pe.scns naclonai\
Nas n.guas tcrr1torla1s bra.slleira a captura de baleias .'IÓ
tem sido autorizada a. nacionais, no presente uma única
empresa scdlnda em Costinha, Pnrnibo., operando uma em~
barcação de caça a esta espécie.
O slgul!lcado social de.sta atlvldade, em termos de captura,
e para a economia reglonw: e nacional é evidenciado no
estudo que temos a honra de anexar, em que, do mesmo
passo, se examino.m os fundamentos dos vn.rios nrgumen~
tos que têm sido usados cm sustentação das teses favoráveis à. prolblçã(l da pesca de cetáceos em nosso mar territorial.
Na oportunidade, ressaltamos, porém, alguns dos aspectos
que nos parece ~resentarem maior releváncln. para a
apreciação do Projeto de Lei.
Um deles, envolve o do repetido ~pelo que é feito à e>nsc1ência. dos brasllelros Interessados por problemas ecológicos - e que ~om sattsfaçii.o vemos estarem cada vez
mais atentos aos problemas da preservação dos recursos
naturais - para a proteção às espécies que se encontram
em vias de eKtlnção, a que o Projeto em apreço visa proporcionar a consagração na. forma da Iel.
Devem esses bras1lelros ser acompanhados no seu l!ntuslasmo por tão nobre causa, porém também esclarecidos
sobre as ,realidades que convém conhecer para ber. Jrientar os seus meritórios esforços.
Neste sentido, Importa esclarecer que os problemas da p'Jssivel extinção de certas espécels de cetáceos têm sido considerados e estudados em nosso Paísl concluindo-se que
a melhor forma de contribuirmos para as desejadOJ soluções seria a de participar atlvamente da COmlssiir.> Internaclonwl da Balela, como único 11 forum'' capacitado para
regulaçiül das capturas que, predominantemente, são realizadas em águas ln temaclonnls.

Em resultado de consenso que, em várias matérias. ja foi
conseguido, pode-se apontar o da proibição total da caça
da "balela azul", que já niül poderá mais ser praticada
em águas territoriais ou Internacionais. Outros exemplos
pode ser apresentados, como o da proibição total do abate
de certas espécies, conforme os estoques•e as áreas de sua
ocorrência, independentemente dC se lncluirem, ou não, no
mar territorial de certos pa.lses ou em áreas internacionais, como se pode verl!lcar pelo quadro de limites de
captura., contido no estudo em anexo, resultante do aprovado na reunião de junho do ano passado da cm, atualmente em execução.
Deste modo, não se recomenda. nova. legislação, como a
proposta, para se Impedir a pesca das baleias, uma vez
que, tanto no plano Internacional quanto no nll<:lonal, se
dispõe dos 'meios necessários, que estão a ser efetlvamente
utlôlzados pela regulamentaçiül da atlvldade,
Implicará, contudo, se aprovado o Projeto, na Interdição
da captura no mar territorial brasileiro, por nacionais, das
e~cies que nele ocorrem, e que, com. critérios cL: t!Hlco.s,
nao se demonstra encontrarem-se ~m risco de extinção.
Impedir-se-la, deste modo, uma atlvldade que, embora
Umltada, se apresenta como vallosa. sob todos os ponto.111
de vista sociais e económicos regionais, contribuindo também para a exportação.
outro aspecto que Importa evidenciar é o do duvidoso valor
de umn prolblçiül total de captura.
Na verdade, admitindo-se a hipótese de que as espécies
capturndns nas nossas águas se encontrnm cm risco de
extinção, e sabido, como é, quo na.s suas contint: .. ~ m!grn. ..
çõcs se deslocam, predominantemente cm t\guas lnternnclonn.ls, onde ocorre a grande maiorln dns capWrns de
cetáceos, teremos de concluir quo as bnleln~ que dolxns:rom do ser nbntldas nns costns brnsllelra ir. o1n favorecer
o aumento das capturas de pnises corno n U l,lilo sovlétlcn.
c o Japão, que explornm estas mcsmn.s espécie.'! no Hf'mlsférlo Sul, nota.do.rnente nn Antá.rtlcn, usando troLus uumcrosns ..1 bem cqulpndas embarcações.
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IJllij)Or\a observar, n tal respeito, que estando o Brasil obrip;ndo, como membro dn CIB - Comissão Internacional do.
Bnlcln, n respeitar os llmltes globais de captura cstnbclccidos por aque~a. COmissão, por árcn.s e espécies, c sendo
estas pnrtllhndns com outros pnlses, no caso o Japão e n
União Soviética, resultaria da proibição cm tera que a
cota. que deixássemos de capturar acresceria. nutomatlcnw
mente às daqueles dois palscs que exploram os mesmos
estoques."
O Titular da Agricultura juntn, à sua exposição, longo estudo
técnico a respe-Ito dn pesca. da balela. no Brn.sll, e da politica dn
SUDEP. Esse trabalho apresenta os fundamentos jurídicos sobre
a aludida ntlvldadc, os aspéctos b!occológ!cos econõmlco-soclals,
n atunçã.o da Comissão Internacional da Baiela e o posicionamento do Brasil.
ll cloglável a atitude do Ministro da Agrlcw:tura participando
do debate sobre a proposição em exrune, ainda mal~ quando essa
participação !ol por nós solicitada, Contudo, o principal argumento de S. Ex.• é de que, se as bn.lelas não !orem apanhadas cm
nossas águas, certamente aumentarão a cota de japonos~ e soviéticos, mtlhor equipados e que dispõem de grandes frotas no Hemtsrero Sul, notndamcnte às proxlmldades da Antá.rt!da.
Acontece que a defesa da balela vem ganhando consciência
Internacional, E o Brasil perderia autoridade, no plano externo,
se lutasse pela redução gradatlva da captura da balela, c, ele
próprios avançasse na atlvldade predatória aoo cetáceos.
Por esse motivo e pelo já rocallzados no Parecer preliminar
d• 31 de m_aJo último - que consideramos não destruidos pela
:l.l•gumentaçao do Ministro A!ysson Pau:lnelll - somos pela aprov~ão do presente Projeto,
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1977. - Eveláslo

VIeira.

PARECER N.• 406, DE I979
Da Comissão de Arr!cultura

Relator: Senador Passos l'ôrto
RelatOl'ÚI

Encllmlnhado ao Arquivo, nos tennos do nrt. 367 do l!.eglmento
I"terno, o presente ProJeto de Lei teve sua. tramitação retomada,
em virtude de aprovação, cm Plenário, do Requerimento n.O 43,
de 1979.
A matéria sobre a quo.l versa a Proposição é de Interesse lndiscutível; polêmlca, sobretudo, Extrapola o àmblto puramente
econàmtco e ou social e abrange o aspecto emocional dlreta.mente
vinculado ao amparo da ecologia. Promove, por 1.sso mesmo, opções de cn!oque c divergências naturais. ~ bom que tal ocorra,
p<'rquanto o debate dessa n«>alxonn.nte questão - que se Insere no
contexto maior da preservação da natureza, tema da. atunl Campanha da Fraternidade, desenvolv!da pela CNBB - mostra ou
estimula o exame de realidades con~:itantes.
Até agora o P:rojeto do Senador Nelson Carneiro esteve na
Comissão de COnstituição c Justiça e nestn comissão. Na primeira,
teve como Relator o Senador Itallvlo COelho, que se manl!csrou
p<·la prévia audiência do Ministro da Agricultura. Foi vencido,
· designando-se o Senador Helt<lr Dias .para relatar a matéria que,
do ponto de vista juridlco-constltuclonal, !o! aprovada. Neste
Orgão, o Senador Eveláslo VIeira opinou, prellmlnnrmcnte, pelo
pronunciamento do Ministério da Agricultura, c !ol atendido; depois de conhecer a posição governn.mental, ofereceu parecer pela
aprovação do Projero. Houve pedidos de vistas requeridos pelos
Senadores Mattos Leão, que não o!ercceu voto em separado; Saldanha Dcrzl, que pediu a opinião do Ministério das relações
E~;.t~erlores, no seu voto em separado e Roberto Saturnino, que
tennlnou apoiando a audiência do Ministério das Relações Exte-

rlore.s.
vo:umoso processo se formou, com observações elucidatlvn.s
sobre os dl!crentcs aspect<ls da questão e apresentando posições
adversas, o que permite a observação clara da angústia que o
problema provoca e dn lnquletnçiio do homem, na busca do caminho que permita solução harmonioso. o duradoura.
Dos autos constam, além da análise realizada pelos eminentes
Senadores que se pronunclnra.m, o estudo upescn. da Bal!!la", do
Ministério da Agricultura; exposição e memorial da Companhia
de Pesca Norte do Brasil CCOPESBRAl sediada cm João Pessoa,
Paralba; monogra!lns da StJDEPE, sobre "A Exploração de balei.. por nacionais"; telex da Càmara de Vereadores do Munlclplo
de Lucenn, Pnrn.lba, no Presente do Senado, memorinLs de conservn.clonlstn.s, etc, etc.
Hó., por conseguinte, matcrlnl que o.uxiHa tomada de rumo.
E, para. csclo.rcecr amplamente o assunto, é conveniente nllnhnr os
argumcnros Jil formulados:
I - o' ~llnt.lério da Al:l'lcultura, ao atender à diligência dctcrmlnndn por cstn Comissüo, npresento. os seguintes argumentos:
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a) pelo Decreto-lei n.o 1.008, de 25 de março de 1070, cabe no
Governo a. faculdade de regularnen ta r a pesca, Incluindo a de proibir totalmente at~ attvidades que julgar danosas para a subsistência das espécies;
, h) o Governo Federal, através do Ministério da Agricultura,
esta habilitado a administrar os recurs:~s pesqueiros do nosso mar
territorial, e o tem feito com base cm cr!térlos objctivos apoiados
cm evidência cientifica;
'
c) nas á~uas brasllelrns, a captura da balela só é ·autorizada a
nnclonnts; so cxlst~ uma empresa, cujas instalações se encontram
cm Costinha, Para1ba. Também uma única embarcação é empregada na. caça a balela:
d) é evidente o significado social da atlvldade, cm termos de
renda, para a. economia nacional e regional:
e) o Projeto faz apelo a consciência dos problemas ecológicos.
Entretanto. omite o. fato de que tanto no plano no.clonal. quanto
no Internacional, hn meios capazes de impedir o extermínio dos
Cí'táceos;
f) a ativldade baleeira proporciona valiosa contribuição, sob
os aspectos social c econõmlco, pois participa, inclusive, do esforço para expandir a nossa exportação:
.lP duvidoso 6 o valor da proibição total da captura, pois o.s
cctaceos que escapassem das nossa..s águas seriam fatalmente capturados peln.s frotas da União Soviética e do Japão, que caçam baleias, a partir da Ant:irtlda, por todo o Hemls!érlo Sul:

h l o Brasil partlcltn~ da divisão de áreas estabelecida pela Comissão Internacional da Balela. e se o apanhamento dos cetáceos
for por ele abandonado, a sua cota será redlstribuida entre a URSS
c Japão;
i) pelos motivos expostos, a manifestação do Ministério da
Agricultura é dcsfavor:l.veJ a.o Projeto.

II - Ja o grupo empresarial da COmpanhia de Pesca Norte
do Brasil expõe, em seu memorial:

a) atualmente. não há. caça à. balela sem o acompanhamento
dos seus efeitos sobre os estoques explorados. Não apenas pelo princípio ético ou pela necessidade de preservação da natureza, mas
para o bene!ír.lo da própria atlvldade;
b) para garantir a. remuneração dos Investimentos no setor

r. assegurar a continua sobrevivência. da atividade baleeira, é feita

limitação pela própria empresa;

c) o Brasil participa, desde 1946 (ano que marca a tentativa
!ormal de admlnlstraçiio da oaça à balela) da Internatlonal Whallng Comlsslon - Comissão Internacional' da Caça à Balela, cm
- que estabelece as regras para exploração dos cetáceo~ c promove estudos;
d) n CIB, anualmente, avnlla os estoques de toaas as espécies
de baleias, que o seu Comitê Cientifico separa
três categorias:
Estoque Protegido, Estoque Sustentável e Estoque em Fase Ini'clal
de Exploração;

cm

e) o grupo de Bal~ia Mirikc, explorado no Brasil, est:l. classificado na categoria de Estoque cm Fase Inicial de E~ploração:
f) do estoque de baleias de espér.le Mlnke, no Hemlsferlo Sul,
estimado em 171.650 Indivíduos, a CIB limitou sua captura em
5. 690, cabendo no Brasil apenas 690 baleias;

g) a cota bra.sllelra, pequena, mas valiosa, será transferida
pura outros paises exploradores. caso não a capture.
III -Quanto no estudo encaminhado pela SUDEPE este anallsn os fundamentos jurídicos sobre a pesca do. bn.lein Por nacionais, os 'O.Spectos blo-ecológlcos, os aspectos econõmlco-soclals a
atuação da cm, ? poslçlonamcnto do Brasil e trabalhos apresentados no V Slmposlo Brasileiro de Alimentação e Nutrição.
Salienta a SUDEPE ·que "a situação ao estoque de Mlnke explorado per nnclonals, em relar;iio ao seu tamnnho c no nivel de
cxpl~rncão atual, permite ntlrmar-se que a politico. de admlnist.raç_ao da ClB ó respeitada pelo Brastl, niio oxpõe a riscos de prednçno o estoque e corrobora as ntirmntlvns de que há nbundànclo
relativa. E a!lrma que "nfio h!\ !undamcnto para se proibir a caça
dn balela Mlnke no Pnls", porque:
n) não tem ntetndo o estoque explorado, como evidenciam os
lndlccs de abundúncia relativa, o comportamento mlg!'ntórlo pn.rn
n ó.ren de cncn. n composição do estoque em relação n tnmnnhos
c proporçflo dos sexo.s:
b) não Interfere no processo de procrinçflo dns bnlelns;
c) não nturt .sobre ns Cêmcns ncompanhad'Us de tllhotcs:
d) n1io Incide, sobre lndlvlduos imaturos:
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e) proccsso.-se sobre estoque cm !nse inicial de explornçíio, cujo
nivel populacional é superior no que proporciona a "produção
máxima sustentó.vel'';

rns comerctnl.s. Nn conrerfncln de E:;tocolmo em 1972, c cm vá.rlas
ocasiões posteriores, rot proposto uma morntórla de dez anos, pnrn
proplclnr umn. recuperação dos estoque!! mundiais.

!) é renllzada em nível de Intensidade controlüdn que limita
os abates n um número de individuas interior no recrutamento
anual, permitindo que o estoque se mantenha no atual nivel populnclonal;

A annll3e dos aspectos juridicos da quest.ío, em âmbito nacional, lcvn às seguintes conclusões:
·

g) a proibição subtrairia parcela da alerta de alimento protétco, de custo baixo em relação à congênercs, a. parte da população do nordeste brasileiro, região não suficientemente abastecida
desse tipo de alimento;
h) a proibição reduziria a alerta de emprego em município
com poucas oportunidades de trabalho, além de cercear umn rente
geradora de bens, numn rcgiflo carente de tnls rante.s;
I) do ponto de vista conservacionlstn, a proibição da caça é
medida lnoqua porque:
1.1 - os estoques das espécies de baleias, reduzidos a !liveis
crltloos de manutenção, já são totalmente protegidos dn açao da
caça., através das medidas regulnmentndorns em vigor;

1.2 - os demals estoques estão protegidos pelo controle do
número atual de abates;
1.3 - não Impede que a quota de balela Mlnke destinada atull_l·
mente ao Brasil, dentro dos limites permitidos pela cm, se nao
utlllzada por empresas nacionais. seja consnmlda por outros paises,
como Japão e União Soviética, detentores mundiais do quase monopéllo de caça de baleias, slgni!lcando, com Isso, transferir all·
menta protélco, oferecido a cidadãos nordestinos, para populações
de nações desenvolvidas:
j) sob o aspecto de politica de administração de recursos pes·
queiras, a proibição de caça de baleias, sem fundamentação blo·
lógica., abala os alicerces de umn nção, n. nivel interno e externo,
desenvolvida pelo Governo.
IV -

A palavra dos conscrva.cionlstas

Dizem as centenas de cartas, telegramas c estudos por nós
recebidos de que existem cerca de oitenta e cinco espécie de cetáceos, sendo aplicáveis n todos o termo balela, na sua acepção
mais ampla, embora seja ele geralmente empregado em relação
às dez espécies maiores, objeto de pesca intensiva. Destas, cinco
já rornm quase cxtcrminadn.s e estão vhtualmente extintas para
fins com-erciais; das cinco restantes, apenas duns los cachalotes c
bnleln.s-anãsl sobrevivem cm número razoavelmente clcvndo, embora já reduzidos de cerca de 15 :". 50%. cm relação às estimativas
existentes dns populações inicial~. Sobre essns duas espécies concentra-se ho.lc, prcclpunmcntc, todo o csrorço da tndústrln. baleei~
rn; ambas são capturadas no Brw;U,

A vista da situação já então precó.rin dos grandes cetáceos,
constituiu-se, em 1946, um organismo tntemactonal paro. controle
das capturas - a Comissão Internacional da Balela <cm>. O
Brnsll 1n1cinlmente n. cln aderiu, retirando-se a seguir, para novamente voltar em 1973, Diversos países baleeiros eximem-se de participar da organização, até a presente data.
Criada a cm com o propósito de nrdenar a Indústria da balela,
a mesma jamais atingiu plenamente sua finalidade e foi durante
sua vigência que se cometeram os maiores abusos, levando-se várias espécies às proximidades da extinção. Nos últimos anos, a cm
vem demonstrando mn.tor eticó.cln, mas permanece sendo um organl3mo débil e destltuido de poderes coercitivos para coibir, com
e!etlvidade, procedimentos lnadeouados por parte dos países ba·
lcelros, membros e não-membros .. \ prova mais slgnltlco.tlva de sua
Ineficácia é o fato Incontestável de que, a cada ano, a cota global
de capturas fixadas pela cm vem sendo grndatlvamente reduzida,
demonstrando, ou pelo menos sugerindo, que a sltuacão das baleias
continua n ngro.var-sc, No presente momento, a cota global esta ..
beleclda pela CIB llmlta em aproximadamente :!5.000 o número de
baleias sacrificadas anualmente, cabendo ao Brnsil cerca de soa.
Essa coto. não Inclui as cnpturns dos paiscs niio pn.rtlclpnntcs da
orgnntza.ção.
A pouca eticó.cla da CIB, a escassez crescente dns balelns e o
fenômeno marcante da consclentlzn.ção ecológlcn mundial, por um
ludo, c os Interesses -cconômlcos dos pniscs bo.leciros, por outro,
tôm gerado prorundn polêmlca cm todo o mundo, Alguns po.ises
<EUA, França, Reino Unido, Cnnndú., Argcntinu, Pano.mô., entre
outros) Inte-gram a CIB mas suspenderam totalmente as suas ntlvldndcs bnlcclrns. Outros, entre o:~ quais o Brnsll c, notndnmentc,
n UR..c;;s c Japü.o, !lllnm-sc à CIB c prntlcnm n pctiCU. .segundo sua
orlcntaçfLo, embora n-em H'mprc obedecendo aos limites estabelecidos. Outros, nlndn, não lnt.c~ram n CIB c pcscnm l.iCm restrições.
Al_;soclnçücs de eco!oglst[lS c clcntlstns, cm vários palties, lncluslvc
no Brasll, propu~nnm ntlvnment.e pela. suspensüo total dns cnptu-

a) o Decroto-le.l n. 0 221/D7, d!;pondo sobre a proteção e os
estimulas à. pesca, prevê a. pesca de cctó.ccos e cstnbelcce que estn
obedece nos o.tos emnnn:to.1 do órgão competente rSUDE?El, podendo ser proibida, transitória ou permanentemente;
b) nada existe nos estatutos da cm impedindo que, na eventualidade de uma prolblç:lO da pesca da baleia em águas brasllel·
rn.s, o Pais continue a integrar n orgn.nlznr;fio, a exemplo de outros
paiscs-mcmbros que assim procederam.
O exame das Implicações ecnnômlcas c soclnls das atlvldades
balcelrns, no Brasll, demonstra serem clns lnslgnlflco.ntes. Analisando-se dados oficiais publicados pelo moE e SUDEPE, obtém·
bC os seguintes resultados:

a) em 1975, ano cm que a pesca de baleias atingiu indices
elevados no País, os cctó.ccos cnpturados corresponderam somente
a 0.29%, em valor, e o. 0,87%, em peso, da produção de pescado no
Brasil; em termos regionais, consldernda apenas n produção pesqueira dn Região Nordeste, os cctáceo!i concorreram com apenas
0,73 c 4,04%, respectivamente;
b) em 1977, a exportação de produtos de balela gero~ para o
Pais uma in!lma parcela, correspondendo a 0,0045% da receita de
exportação;
c) o chn.rque e a carne de balela, consumidos quase totalmente
cm Pernambuco, Bahin. e Paraíba, contrlbuiram para n alimen:tação nordestina. nesses Estados com o Inexpressivo valor de menos
de 0,23 gramas diários, per capita;
d) cm tennos de geração de empregos, os funcionários da
única empresa de pesca atuando no Brasil, sediada na Paraiba,
representam 0,001% da população cconomlcnmente atlvn do Pais
e somente 0,24% da !ração dessa população existente no litoral
pnrolbnno.

Nn.s considerações de caráter humanitó.rlo, releva destacar
que as múltiplas e contínuas mnnltestnçõcs contrárias à pesca da
baleias passou o. representar um símbolo de toda a ação predatória
opinião pública nacional, !~to constatado no !reqUente noticiário
da Impr'cnsa escrita c ralada referente ao assunto, A destruição da.s
baleias passou a representar um símbolo de todn a açõ.o predatória
do homem contra a Natureza.
As dlvcrgCnclns de opiniões sobre tl pesca dn balela, no ámbito mundt~l. repercute nos órgãos governamcnt'llis brasllclros de
forma diversa. O Mlnlstérlo da Agricultura, através da SUDEPE,
tem apoiado n. indUstria baleeira c defende n. continuação dns suas
atlvidades, com b'llSc cm argumentos de cunho soclnl c cconômico,
pondo também cm dUvida os passiveis riscos de extlnçü.o, A Secreto.rla Especial do Melo-Ambiente, do Mlnlstório do Interior, atendendo a Recomendação de seu Conselho Consultivo, pugna pela suspensão total das capturas comerciais, argumentando que a pesca
da balela, embora seja na aparência regulada pela cm, continua
stndo predatória, c que essa prática, nfetando um mamifero marinho sujeito a extinção, é incompatível com n mosofla con.serva~lúulstn, claramente adotadn com a Lei n. 0 5.107/e.7, de proteção
n ·fauna.
A vista das opiniões divergentes desses órgãos govemamcntnls, a Comissão Intermlnisterial parn os Recursos do Mar (CffiMl,
P!esidlda pelo Mlnistro da Marinha, à qual compete emitir s•Jgestocs e pareceres relativos aos assuntos c atlvldades relacionados
cam os recursos do mar, tendo examinado com profundidade toda n
argumentação pertinente, emitiu parecer datado de 5 de outubro de
1078, no qual sugere que a politica sobre a exploração da bOleia deva
ser pautada sobre os principias conservnclonistns, devendo o Pais
se abster, tão logo exeaüivel, de e!etun-la.
Parecer
Conservando presentes os fatos e comentários constantes das
pó.glnns anterior-es, pod-em ser arrolados os argumentos que se sc[tucm, cm favor da suspensão da captura de cetáceos pelo BrnsU:
a} a pesca de baleias, cm toda a sua história, sempre mnnte~
vc o propósito de maximizar lucros nn exploraçüo predatória de
um putrlmônlo nnturnl valioso, sem atentar parn ns medidas con~
.o.;ervncionistus lndlspensd.vcls il .'iun prcscrvaçüo p<'rmuncntc. Asolwcncsca levou, em épocns cllversn.s, vúrln.s espécies a t{\L'i nivcls
de reduçfLo que ~iUa sobrcvlvCncln futura continua problem!\tlca,
mrsmo no.'i cnsos em que, vencidas tlnnlmcntc ns resistências dos
Interesses econôml!!ns cm jo~o. foi posslvrl a suspcnsüo total dns
capturas. Tudo leva n crer que n lnclústrln bn!eclrn, como ntlvidncl1•
J1l'SQtwirn desLncnda, desaparecmtlom futuro ní10 dlstanlt~, por falta do que pescar r!nii1 rPntnlllllt!acle acPILúvcl. Scroi tnsl'll.'mto pN~
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--------------------------m1Lir que as ultlm~ cspcclcs df! baleias ainda compara.tlvamcntc
numNosn.s corram os mesmos rl.':!cos de extinção que ameaçam
n:.; dramls, em proveito de umn ntlvlclnde cm lncxor:iveJ clcclinlo;
b)

a pomlssão Internnelonal da Balela rCffiJ, embora. constituí-

da hfi trr.s decênios com a t!nn.l\dadc prccipun de regular o desenvolvlmenUl da. Indústria b::leclrn em base rnclonnls, ·por estar su-

jeita a uma rcgulnmentaçao dcflclcnt(' e mostrar-se vulnerável às
de natureza cconôml~a. sempre demonstrou total lnaptldno pa_rn Implementar provldcnctns capazes de propiciar protcçâo
as espectes ameaçadas. F'ol justamcntl.! durnnte sua viKCncin que
:~e cometeram os ma.Jore:i abusos c os seus resultado~ prútlcos, na
renlldndc, têm sido lo.mentó.veis;
c) o Novo Sistema de Admlnistro.ç.:io de Caça !New Mano.~e
menl Proeedure), adotado em 1973, mesmo constituindo um avanc;o alentador no sentido de tornar mal:! restritivas as condições de
captura, fundamenta-se apenas em conjecturas, dados imprccl.-los c
concc!Uls c~ns<!rvaeionlstas cuja validade é posta. sob considerá~
vcl suspelçao por cientistas de reconhecida competência e em
certa medida, pelo próprio Comitê Científico da Cffi, Isso é ~spe
clalmente verdadeiro quo.nto ao conceito de Produção Má:dmn. Sustentável, tenazmente combatido por várln.s autorido.des mas que
constitui a base de todos os cálculos de cotas atualmentc' efctuados
pela CIB. Tais cálculos são, de fnto, grandemente falaciosos c traduzem um falso sentimento de segurança quanto U preservação
das b<l.lelas:
d) nüo há, portanto, garantia de que os cetaceos capturados
hoje cm obedlimcla à.s cotas estabelecidas pela cm estejam sendo
explorados dentro de limites que não prejudiquem a manutenção
dos estoques e assegurem sua sobrevivência pcrmo.ncnte:
p~essõcs

Agravam essa incerteza os danos causados peJas capturas etctundas por países não flllados a cm e pelas eventuais não observâncias da.s cotas pelos próprios paises~membros, como lhes faculta o'imperfclto regulamento da cm.
Há nlnda a considerar que, no estabelecimento de cotas pelo
Novo Sistema de Admlnistração, não podem ser evitadas pressões
por parte dos países baleeiros, descontentes com reduções acentuadas das cotas, e que Inevitavelmente a Comissão tende a adotar
soluções de compromisso, violentando as reais necessidades de uma
conservaçü.o eficaz das espécies para poder superar os Impasses
surgidos.
• e) qualquer constatação da ineficácia do Novo Sistema de Administração so se tomará evidente mediante uma observação efetlva
da redução dos estoque, muito dificil de constatar em seus estágios iniciais. Com decorrência incontornável da dificuldade em recensear os estoques de cetáceos na.c; vastidões oceânicas, as reduções sô serão evidenciadas pelo decréscimo nas capturas, talvez
ji em !ase nvo.nçada. de regressão populacional dos estoques, Os
precedentes ocorrido~ com a.s baleias-azul, fin e espadarte, no
Antártlco, comprovniTI os riscos de tal fato só ocorer quando a es·
péclc já se encontrar em situação preeá.rin;
!) a afirmação de que a balein-minke, capturada na Paralba,
não evidencia. diminuição nas capturas, o que demonstraria. a. compat1b111dnde do~ cotas orn estabelecidas com a sobrevivência. da espécie, nõ.o encQntra respaldo nos precedentes citados, pois os fatos
indicam que ds nivets de exploração podem manter-se r'azoavelmente estáveis durante vários anos, até o momento em que se
constata a derroeada da espécie;
g) os acentuados decréscimos das cotas globais de captura
ocorrido nos últimos anos só podem ser Interpretados de duns maneiras: ou se reconhece que as cotas anteriormente !lxadn.s o tomm deliberadamente de forma incorreta e não eram compatíveis
com a manutenção do estoque, ou se admite que a situação das espécies continua a se agravar, apesar das tentativas de se chegar
a cotas corretas;
Não é razoável admltir.. se que, cm apcno.s três temporadas
(1075, 10'16 e 1077), fosse nece,.ó.rio estabelecer uma redução de
47% na.s coto.s globais se a. exploração dos estoques realmente estivesse sob controle, conforme os defensores da continuidade das
capturas a111rdeam repetidamente.
Na verdade, os t.atos sobre a dinâmica das populações dos cetáceos e ~ capacidade de regeneração dos estoques são desconhecidos, em ampla medida. Dessa forma, qualquer estimntiva de cota
é intrinsecamente especulativa:
h) é ineg4vel que, comparadas às capturas japonesas e soviéticas, as do Brasil siio reduzidns. Entret.,nt<>, hó 11 ponderar o
!ato de ser a Cost."L Nordestina, provavclmenW, área de -reprodução
de cetáceos. A exploração das baleins nessa região, face 110 desconhecimento de •un biologin, poder4 ter um significado m11ior do
que npa.rentn.n'l u.s cstBtisUcn.s de capturn, purLlmcnte nnmérlca.s.
Accitnr-sc, a priori, que M capturas cm tnsc de ncnsnlnmcnto ni'io
prejudicam a espécie, cnso sejnm respeitadas "" cotns globnis estabelecidas, é uma nt1rm11çúo com base cinnt.lflca prccórta e duvldo.sn, Não se podo, nlndu.. dcgprezn.r a consldornçü.o de que, nn eventualidade de umrL espécie ser capturada além do• UmltM blologi-
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c:Lmcnte admls::.lvets, qualquer ucréscimo nessa exploração seró. dnr!osa à sun .'iobrevlvêncla;
i) o Governo brasileiro, cm 1967, ao sancionar a Lcl n.O 5. 197,
que dispõe sobre a protcç5o à rnunn, assumiu uma atitude cora.jo!ia enfrentando grandes interesse<> econõmtcos contrariados. Com
e~sa medida, extem;iva n todos o!l animais selvagens, migratórios
ou nüo, o pais nccitou voluntariamente, em de!es[l da fauna, a
perda cm dlvlsru com n exportação de peles silvestres, que, para
mcemplo. só cm 1067 atingiu o aprecl:ivcl montante de US$ . , , ,
4. 6064. 000,00, qunndo as exportnções bra.silcira..'i alcançavam O..Fe!1n.s uss l.G54.ooo.ooo,oo (ou sejn, 0,28~ da receita de cxportnçaoL
Lamentavelmente, a Lei n.O 5.197 omitiu as mamíferos marinho'>, possivelmente oorque iiqucla época o~ llmitcs das águas jurlsdlclonaL'3 não havinm sido ainda ampliados.
Diante do exposto, wmos favoráveis à.s seguintes provldêneins:
a) que o Brasil continue a lntegrn.r a Comissão Internacional
da Balela, defendendo nessa organização o aperfeiçoamento permn.ncnt.e de todas as medidas destinadas à conservação das espécie;
b) que scjnm intensl!lcndos os e.'itudos a respeito dos cetáceos
por paru: das lnstltulçõc~ dentiflcas bru. silclra.s, objetivando-se uma
maior quantidade de dn.dos e conhecimentos clenti!icos sobre este
animais; c
c) n total suspensão do. pesca de baleias como aUvldade comercial exercida por nacionais, dentro, porém, de prazo compntivel com a minimização dos reduzidos e!e!Ws sociais e económicos
dessa medida, sobretudo na região nordestina., intervindo a SUDEPE
no processo de üSslstêncla à mudança das o.tlvldades dos que se
dedlco.m à captura dos cetáceos.

Concluimos, então, Senhor Presidente, com a aprovação do
projeto nos termos da seguinte
EMENDA N.O 1-CA
(Substitutivo>
Proibe a pe9Ca da baleia no mar territorial brasileiro,
e di outras' providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica proibida a pesca de qunlquer das espécies de
baleia, dentro dos limites do mar territorial brasileiro.
Art, 2.0 A proibição de que trata o artigo anterior será estabelecida gradatlvnmente o. cada ano, reduzindo vinte por cento
dos limites estabelecidos para o Brasil pela Comissão Internacional da Balela até concluir o total no prazo de cinco anos.
. Art. 3. 0 Os responsáveis pel11 infração no disposto nesta Lei
terno suas matriculas ou licenças casso.das, de!lnltivnmente, e outras penalidades da legislação vigente.
l\rt. 4.0 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, dentro
de 90 (noventa) dias contados da sua publicação.
Art. 5.0 Esta Lei entrara em vigor na data da sun publicação, revogadas as disposições em contrário.
1!: o nosso Parecer e voto, "sub-censura".
Snla das Comissões, 23 de maio de 1979. - Agenor Maria, Presidente, em exerclcio - Passos Porto, Relntor- José Llns -José
Richa (VOU> pelo projeto> - Evelásio Vieira, vencido ..
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai a publi·
caçào. Conc(do a palavm 010 nobre Sr. Senador AI mi r Pinto, pura umu breve
comunicuçàu.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE. Para uma comunicação.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Agr11dcço a V. Ex• o ensejo que me proporcionou, quando pretendo fazer nest:l breve comunicação, um apelo ao Ex mo, Sr~ Ministro dos Transportes, Professor Eiiseu Rezendc.

Recebi- Sr. Presidente c Srs. Senadores, do Presidente da Associação
Comercial do Ceará, cópia de um expediente encaminhado ao Sr. Ministro,
cm que se reportu às decluruçCcs prestadas por S. Ex• a uma rede de televisão, que conlirmam entrevista concedida U Revista Transportt: Modano,
cdiçr1o de maio deste ano, anUe se lê o seguinte:
"Seril dudu continuidade aos convênios de assistência técnica e
linuncciru, assinados com o Banco Mundiul, pura solução dos
prohlemus de trunsporte urbano nus cidades de Porto Alegre, Cu ri·
tiba, Belo Horizonte, Su\vndor e Recife (. , , )"
Como se vê, Sr, Presidente foi omitida u cidullc de Fortulcza, com o 4uc
niio se conformou a Associuçi'lo Comercial do meu Estudo e os dcmuis ses·
mentes du socicdude fortulczcnse,

J4SII Quurru-rl'iru K
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E por dcrnaisjustifi~.:ada t:SSH int:t1nformuçiio rorquc niio se pode obSl'll•
a verlbdc de ser Fort;tlela ccntro de umn das !trcas mctrnpolitanus de
m<~ior ~.:rcscimcnto demogrillico c que integra o plano cm cxccuçl10 pelo f\ti·
ni!'.tí:rio dos Transportes, juntamente com as ddadc!l ucimu rderidus: c aind;t
m•tis, tal discriminação é, ao thlSSO ver, impcrdoúvelulhc<mH.:nto a dois im·
pLHl:lntes f<~tnres: 111 - a previsão do crescimento demográfico no Brasil
ati.: o ano2 000, nu quul a Cupital do meu Er.tudo supcr:1rá Salvudor: 2~-' - a
c."<isténciu, em Fort:tlcza, de projeto de implantação de um mctrô de supcrfi·
cic, potra cuj;t complcla cxccuçi'1o, não ob~lítnlc u economia de çusto~ propor·
ciomtda pclu infr:t·cstruturn ferroviária já exiStente, f:1lt:lm recursos.
Cnmo se vê, Sr, Presidente c Srs. Senudorcs, os nossos pleitos, que rc:netcm o ;tnsc:io da nossa gente:, sofrem obstaculuçàes que nos custa entender.
S!! assim foi no passado, ainda agora, no presente, as reivindicações que
formulamos quando cm purte atendidas, pussum por procrastin;1çõcs que, :1
muito custo e com o esforço de seu Governo c dos representantes do Estado
no Congresso N~tcion:il, conseguem chegar ao final desejado,
Conheço, Sr. Presidente, o Sr. Ministro dos Transportes, Professor
Eliscu Resende, brasileiro bem intccionado e de honorabilidade incontestá·
vc!.
Por duas vezes estive com S. Ex• e a maneira lhana como a todos reccbc
Uehta u mclhor impressão, mcsmo porque, com a vivéncia que t~m da cousa
pública, compreende muito bem a posição de todos nós, representantes que
somos do povo brasileiro nesta augustn Casa do Congresso Nacionul.
Estou convicto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Sr. Ministro Eli·
seu Rc:scndc: sc:rít sensível no apelo que lhe foi dirigido pela Associação Comcrciul do Cc:mí, neste momento, por mim renovado da tribuna do Senado,
L'Ontribuindo assim, o honrado homem público, para solucionar o grande
proOicma urbano de Fortaleza.
Era o que tinha :.1 dizer Sr. Presidente, (Muito bem!)
rc~er

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavru ao nobre Se·
n:..tdor Luiz Cavalcante.
'

~l!f\'ÍÇO

ti:m sidu ~cmpre supcriore~ a :!X%.
V:il!!ndo·me :linda exclusivamente de d:~dos do Banco C!!nlrul, c comp:t·
r:tn(lu v:tlorcs prcvistm cm esquemas de umorlbmçõe.~ com Vlllores realmente:
despcndidns, cheguei :t conclusito hcm rróxim:t da anterior, qual seja :t de
4ue o serviço d:.t divida se :.1lçar!1 :1 lO bilhões c :!07 milhões de dólares.
E cm 1980? A quanto remontarit o turhilhonário serviço da divida do
ano vindouro'!
Hem, cristi1os que todos somos, n5o nos aflijamos com o amanhã, cm
nhedií:ncin :10 prccc:ito bíblico de que: ":.1 cada dia ba!itn o seu mui". Conlic·
mo~. pois, segundo nos assegurn o livro sugrudo, cm que "o um11nhit cuid:trú
di! si ml!smo'',

Eru o lJlJe tinh:1

sobejamente sabido, o Presidente Figueiredo, cntrevist:tdo pela
n:vis.ta Vt:/ll, udmitiu que a innaçào vá este ano u 50%. Sabido é, também,
que otlguns ministros consideraram clc:vada a estimativa presidenciul, achun·
do dc:s, portanto, que: os 50% nUa serão emplacados.
S!.!m pretender me arvorar em juiz na divc~géncia entre tão conspicuos
rcrsonugcns, ufoito-mc, tod<tvia, a manifc:stur minha opinião de que a ques·
tionada previsão será confirmada pelos fatos.
Com cfc:ito, já nos sete primeiros mc:scs deste uno a inflação cheg.ou a
30,4%, .sendo que a menor taxa mensal roi a de maio, :!,3%, logo sobrepujadu p!!los 3,4% de junho, c esta pelos 4:4% de julho. Em agosto não deverá
ucontc:cc:r coisa melhor, nem talvez cm setembro c outubro, porquanto a
onda de reivindicações salariais c as fatais majorações de preços dos com·
bustíveis, com a coadjuvação de outros ponderáveis fatores, prenunciam
uma constante ebulição do caldeirão inflacionário.
A vistu deste quadro c considerando, ainda, que a média das taxas mensais da inflação subiu a 3,9%, ouso exercitar a rutorologia, paro tentar provar
que: a estimação do Presidente Figueiredo scrâ atingida, rolgadamente até.
Tomando por base o lndicc 1973, relativo a dezembro d~ 1978, nu coluna 2 do lndicc Geral de Preços (Conjumura Econõmica de junho, página
140). c figurando a hipbtcsc de uma taxa mensal constante para cada um dos
cinco restantes meses do ano, chcga.. sc racilmcntc à conclusão de que os 50%
scr~o precisamente utingidos desde que, de ugosto a dezembro, ocorra a mesma taxa de 2,84%,
Ora, até julho, apenas cm maio u inflação ficou abaixo de 2,84%. Nos
seis outros meses, u menor taxa deu-se cm junho, 3,4%, c bem minguadas são
as espcrunçus duma inchaçiio de preços ahtlixo de 2,84% cm qualquer urn dos
meses restantes.
Convencido estou, pois, de que o Presidente João acertou nu inflação.
Nu mcsinu entrevista hâ outrn nvaliuçào presidencial que também me
permito comcntur. E quanto ao montante do serviço da dúvida, no corrente
uno. estimado cm oito c meio bilhões de dólares.
A meu ver, o l1 rcsidcntc roi bastante generoso uo minimizar, preconcebidamente, os pesados ônus du divida que herdou.
Segundo o relatório do Banco Central referente u 1978, o serviço du
divida consumiu nada menos que 7 bilhões c 968 milhões de dblurcs, contru 6
bilhões e 226 milhões cm 1977. Assim, houve um aumento percentual de
:!H%. O mesmo numcnto deverú verificar-se neste uno, do que resulturú um
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dizer. (Muito Bem!)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pulavru ao nobre Senadar Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex' nlto estú presente.
Concc:do a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. {Pausa.)
S. Ex• nito está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptist:l. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pu usa.)
S. Ex•. nito estú rresentc,
Concedo :t palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa,)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra uo nobre Senador Aderbal Jurcmu. (Pausa.)
S. Ex• não está rrcscnte.
Concedo 11 palavra ao nobre Senador Evundro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não c.~t{l presente,
~erú

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia,, seguinte
Uiscurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como~

de \0 hilhlJeS c 199 milhllCS de: dólnres. Em rerorço u l!Stll projc~·flo,
que:, desde IIJ75, m acré'icimos p!!rccntu:tis do serviço da divida

nh~crvcmo:o.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que
lido pelo Sr. IV-Secretário.
F:; lido o Jt'gllint''

REQUERIMENTO N• :152, DE 1979
Excelentíssimo Senhor Senador Luiz Viana Filho
Dignfssimo Presidente do Senado Federal
Rcquc:iro, nos termos do art. 371, alinca "c", do Regimc:nto Interno, urpara o Projc:to de Lei do Senado n9 83/78, que "dispõe sobre a obrisutoricdadc de revisão semestral dos nivcis de salário m!nimo, c dá outras
providências".
Sala dus Sessões, 7 de: ugosto de 1979,- Senador Paulo Brossard, Líder
do MDB.
g~ncia

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) -O requerimento que vem de ser
lido será publicado e inclu~do na Ordem do Diu da sessão seguinte, nos termos reJ::imcntais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, comunicaçüo que
será lida pelo Sr. Jv..sccretúrio.

i: lida a ,reguint•
Brasllia, 7 de agosto de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do~ IV do urt. lO 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 Moacyr Dalla, pelo nobre Sr. Sena·
doi Adcrbal Jurcma, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará
parecer sobre o Projeto de Lei n• 14, de 1979, (CN) que "concede anistia, c
dá outras providências",
Aproveito u oportunidade pura renovar os protestos do mais alta cstimu
e distinta consideração. - Senador Murllo Badar6, Vicc·Lldcr do Maioria,
no cxerclcio du Liderança
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Scrll feita a substituiçiio solicita·

da.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomurd - Eunice Michiles- Raimundo Parente - Gabriel
Hermes- Jarbus Passarinho- José Surncy- Hclvidio Nunes- Milton
Cubrul- Marcos Freire- Teotónio Vilela- Gilvun Rocha- Passos Por·
to- Lomunto Júnior- Joi\o Culmon- Moacyr Dal\u- Amam I Peixoto
- Hugo Ramos- Nelson Curnciro- ltumnr Frunco- Tuncrcdo Neve:o.
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------------------------------- 1.-ram:o Montnro- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossi:10- Arronso Canwrgu- Josê Richa- Leite Chaves- Evclúsio Viciru- Lcnoir VargasPaulo BrossarJ - PcJro Simon - Turso Outra.
O SR. PRESIIlENTE (Luit. Viu na)- Está findu u Horu do Expedien·
te.
ORDEM DO I>IA
llcm 1:
Votução, cm turno único, do Projeto de Lei da Cám:1ru n~' 125,
de i97H (n° 5.569/78, nu Cusa de origem), de iniciativu do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre rcquisição dt: servidores
públicos da Administração Direta c Autárquica pclu Justiça Eleito·
rui, c dá outras providéncius, tendo
PARECERES, sob nos 744 e 745, de i978, e 388 e 389, de i979,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela consti·
tucionulidadc c juridicidade do projeto, com voto vencido do Senador Accioty Filho c voto vencido, cm parte, dos Senadores Nelson
Carneiro e Cunha Limu.- 29 pronunciamento: favorável à Emenda
nv I, de plenário, nos termos de subcmenda que oferece; c:: contrário
à de n9 2.
-de Serviço Público Clfil- J9 pronunciamento: favorúvcl ao
projeto, - 211 pronunciamento: contrúrio às emend.ss de plcnário.

Parúgmfo único. A :~prcsent:lçào do servidor verilicar-sc-á no primeiro
dia Util scguintc <lo término de seu período de afuswmento, e, caso ni10 oco r·
r;~, considcrur-sc·i1o corno de ausí:nci:1 os di01s subseqUentes, p.sra os ereitos
h:twis.
Art, 4V, Os servidores dus Secretarius dos Tribunais Eleitorais somente
poderilo ser colocados à disposiçUo de outro órgão da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios c das autarquias pura o
cxcrcício dc cargo cm comissão c com prejuízo de seus vencimentos,
Arl. 5V O disposto no urt. 311 e seu purágraro único aplica-se aos scrvidorcs >~luulmcntc requisitados para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais ou
pilr:l os Cartórios das Zonas Eleitorais, contados os prazos lixados nesta lei a
p:trtir dc suu vigência, :~rquivando-se as requisições cm curso, que poderão
scr renov:u.Jus nos termos desta lei.
Art. 6v. O Tribun:~l Superior Eleitorul expcdirá instruções para a liel
cxccuçào dest:t lei.
Art. 711 Estu lei cntrarú em vigor na data de sua publicação,
Art. HV Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR.I'RESI()ENTE (Luiz Viana)- Em votação a subemenda du Co·
missão de Constituição c Justiça à Emenda n9 I. de plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como se encontram. (Pausu,)
Rejeitada.
E a seguime a suhemenda rejeirada
SUBEMENDA
Substituu-se o art.

Aprovado,

P. o .H'guilllt• o pro)t•ro apnll'ado.
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
(no 125, de 1978)
(No 5.569-B/78, na Casa de origem)

O Congn:sso Nacional decreta:

Art. 111- O ufastamento de servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios c das autarquius, p.sra
prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-se-á:
I - paru participação em mesas receptoras ou juntas apuradoras, me·
diante designação da autoridade judicial eleitoral competente, pelo prazo de
duração dos respectivos trabalhos;
11- para colaboração nus Secretarias dos Tribunais Eleitorais, mediante requisição da autoridade judicial eleitoral competente, no caso de acúmulo ocasional de serviço, pelo prazo máximo de nove ineses:
III - para prestação de serviços nos Cartórios Eleitorais, mediante re·
quisição du :autoridade judicial eleitoral competente, pelo prazo de um uno,
prorrogúvel pelo perlodo máximo de seis meses, desde que o número de servidores da Zona Eleitorul, incluindo os rcquisitundos, não exceda de um por
dez mil eleitores, ou fraçào superior a cinco mil.
1>uri1grafo único. A requisição recairá sobre ocupantes de cargos ou cm·
pregos lotudos nu úreu de jurisdição du Zona Eleitoral, ou de município que
lhe seju vinculado, a indu que parcialmente, salvo quando nclu niio houver
servidores em número ou condições suficientes ao seu atendimento.
Art. 2~". A requisiçl1o nl1o mencionará nome do servidor, mus, tiiO•
sumcntc, u cutegoriu funcionul ou 11 nuturczu do serviço 11 sei' prestado, sulvo
sc tivcr por lim o preenchimento de curgo em comisslHl.
1\rt. J~". Esgotudos os prazos lixados no urt. (v, itens II c III, ou ultimudns os trabalhos dus mesas rcceptorus ou dasjuntus apurudorus, oper:tr-se-ú,
automaticamente, o retorno do servidor lt suu repurtiçi'Hl de origem.

pelo seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Pussa-sc à votação du l:mendu
n9 I. de plenário.
Os Srs. Sen:tdorcs que a tlprovurn queirum permanecer como se encon·
tram. {P;lUStl.)
Rejeit:tdu.
Em votação a Emenda nQ 2, de plenário, de parecer contrário.
Os Srs. Semtdorcs que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Rejcitad:t. Rejeitadus as emendas o projeto vai à sanção.
São as seguintes as emendas rejeiradas

Dt• iniciati\'a do Sr. PreJidellle da Repúh/i('Q

Dispõe sobre requisição de servidores públicos da administração
dlreta e aut,rqulca pela Justiça Eleitoral, e dí outras providincias.

2~'

"Art. 29 A requisição mencionará o nome do servidor eu cate·
goria runcional ou a natureza do serviço a ser prestado.
Purágrafo único. A requisição a que se refere este artigo é vedada aos ocupantes de cargos de direçào, asscssoramcnto, chclia,
:trrccadaçào ou liscatiz:tçào."

A discussão da mutéria foi encerrada na sessão de 28 de março do cor·
rcntc ano, com aprescntação de emendus em plenúrio.
Em votução o projeto, sem prejuízo dus emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam qucirorn permanecer sent<ldos. (Paus:a.)

Quurlu-rcln 8 3.t51

EMENDA No I
a)

Substitua-se o urt. 211 pelo seguinte:
"Art. 211 1: vedada a requisição de ocupante de cargo de di·
reção, assessorarnento, chena. arrecadação ou nscalizaçào, bem
como a de integrante de carreira para a qual se exijam c~nhccimen·
tos técnicos ou nível universitário c, ainda, a de ocuPantes de cargo
policial ou de magistério Cedera!, estadual, municipal ou autârquico."

h) Substitua-se o art. 79 pelo seguinte:
"Art. 7Q Esta Lei entrará em vigor 30(trinta) dias apôs a vigêne
ci:t da Lei que aprovur o quadro de funcionários da Justiça Eleito·
rui de Primeira Instância,"
EMENDA No 2
lncluu-se, onde couber:
"Art. A Administração Pública a que se refere o parágrafo único do art. ii du Lei no 6.08~. de 10 dcjuiho de i974, é: a de âmbito
fedcrul, estadual ou municipal."
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) (llem 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 248, de 1979,
do Senador Adulberto Scnu, solicitando o desurquivumento do
Projeto de Lei do Senudo n9 192, de 1977, du autoriu do Senador
Ruy Santos, que visa umpurur u culturu arthilica populur através
dus b:tndus de músicu, c dá outrus providências.
Em vnt:lçào o requerimento,
Os Srs. Scnmlores que o aprov:un permuneç:1m sentudos, (Pausu.)
Aprnvado.

l-152 Quurla·fclru
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O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprov:1do volta·
rú a tro1milolr normalmcntt:.
O SR. I'I!ESIIJENTE (Luiz Viana) - Item 3:

Vowçl1o, cm turno único do Requerimento n9 249, de 1979, do
Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Proje·
to de Lei do Senndo n9 85, de I 'l78, de sua autoria, que elimina a
opçl1o existente no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser·
viço, comrmtibilizando·o com o sistema dn estnbilidnde no empre·
go.

Em votaçllO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se ucham.
(Pausa,)
Aprovado,
O Projeto de Lei do Senndo "' 85, de 1978, voltará à sua tramitação nor·
mal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1976
(Tramitação conjunta com o PLS n• I, de 1977)

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1976, do Senador
Franco Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de
Participação dos Municípios em Programas de Educação Pré·
Escolar e de Primeiro Grau, tendo
PARECERES, sob n•s 972. de 1976, c 217, de 1979, da Com is·
sào:
-de Consllluic;oiio e.Jusliça-to pronunciamento: pela incons·
titucionalidndc, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro:211 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário}, pela inconsti~
tucionalidadc c injuridiCid;1de, com voto vencido dos Senadores
Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza c Tancredo Neves.
Em discussão o projeto, quanto a constitucionalidade c juridicidade,
Tem u palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pura discutir o projeto. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador Franco Montara apresenta
um projeto pretendendo no seu art. i' o seguinte:

Art. 19 Os Municípios aplicarão, pelo menos, 20% (vinte por
cento) de sua cota anual do Fundo de Participação dos Municípios
em programas de educação pré-escolar c de Primeiro Grau.
Antes de analizar a justificativa do Sr. Senador Franco Montoro, Sr.
Presidente, eu queria recordar que também apresentei nesta Casa, em re·
laçiio ao Fundo de Participação dos Municípios, algumas alterações em dois
projetas separados. Para justificá-las, basta citar o exemplo de Minas Gerais,
cm que somos 722 municípios, dos quais 680 municípios, com menos de 40
mil habitantes, praticamente vivem de receitas federais transferidas, sobretu·
do do Fundo de Participação dos Municípios.
Sr. Presidente, o caso de Minas Gerais, c de todo o Brasil, principal·
mente em se tratando do Fundo de Participação dos Municípios. E, assim,
f:~cc ao modelo económico centralizador que aí está, que empobreceu os Eswdos c os Municl('lios, o Fundo de Participação tem uma importüncia fun·
dumcnta\ para os Municípios brusilciros,
Pretendi, como dissc, utruvés de dois ('lrojetos, alterar o Fundo de ParticipaçliO dos Municípios. Primeiro, que não ficasse apenas como critério de·
mogr:'tGco, porque, hoje, o município com maior densidade demográfica rc·
cebc umu maior participação desse Fundo, c, evidentemente, urn com maior
contingente populucionul, tem umu excelente urreendaçào no chnm11do lm·
posto sobre u Circulação de Mercadorias; são municípios que norm11lmenh:
ti::m uma concentração industrial muito grande, o que não acontece com o
pequeno município. Es.'iu alteração do Fundo de Purticipuçào dos Munici·
pios é não apenas através do cham:tdo critério neutro, critério dcrnogrúlico,
mus também de indicadores sociuis, não daqueles est:~hclecidos pelo Senador
d<l Oposição, mns dos indicadores estubclccidos pclu Funduçào I HG E.
E apresentei o primeiro projeto, alterando o Fundo de Pnrticipnçr10 do~
Munic!pios cm rclaçilo ao aspecto demogrúfico. E i: por isso que acho que o
projeto do Senudor Frnnco Montoro merece, inclusive:, uma análise, porque
no meu projcto hú até uma pequena discordi1nda cm rclaçiw a cs~c critério
pretendido por S. Ex•

Entendl'l, Sr. Prcsid~ntc, que melhor do que ninguém o Prefeito Uc quod·
quer comuna do nosso Puís tem - repito- melhor condiçl10 de estudar a
ilplic:~bilidade do Fundo de P:1rticipaçào dos Municípios,
Ora, o que <lcontecc hoje'!
Apesar do último decreto do Governo que tentou desvincular algumas
receitas do Fundo de Participação dos Municípios, mas manteve algumas
dcl:1s, o Prefeito ainda estll sujeito u essa centralização praticamente admi·
nistrativa do Governo Federal, cm relação ao Fundo de Participação. Foi a
razão pela qual pretendi, como pretendo, através deste projcto que aí está no
Senado, desvincular as cotas do Fundo de Participação dessa cc:ntralizuçào
cxccs'siva que hll cm relação ao Governo Federal para com os Municípios,
Não i: justo que esse modelo económico- repito- centralizador, tornando
dependentes os Municípios e Estados, faça com que o Prefeito fique sujeito~
elaboração nos gabinetes de Brasl\ia, quando, sob certos uspcctos, sabe ele
como melhor aplicar o Fundo de Participação dos Municipios.
O Senador Franco Montara pretende a aplicação de 20% do Fundo de
Participação dos Municípios nos programas de educação pré-escolar e de 19
Grau.
Entendo que esse projeto deva ser melhor analisado, melhor examina~
do, inclusive, quem sabe, Sr. Presidente, ser examinado em conjunto com o
nosso projeto, já que ele tem essa diferença profunda com o que pretende o
Senador Franco Montare, porque dou liberdade ao .Prefeito de <~gir como
entender, face às suas peculiaridades.
O Sr. Mauro Bene•ldes (M DB- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Ouço V, Ex•. com muito
prnzer.
O Sr. Mauro Bene•ldes (M DB- CE)- Nobre Senador Itamar Fran·
co, é apenas para comunicar a V, Ex• que fiz chegar à Mesa, nu condiçi1o de
Líder de nossa Bancada, um requerimento solicitando um adiamento da VO·
tuçào dessa matéria, ainda mais porque, pelo aspecto ético, não se encontra
no Plenário, neste instante, o eminente Senador Franco Montara, nutor des·
sa proposição, que já tem suscitado tantas controvérsias, anteriormente, nes·
tc Plenário e nas Comissões Técnicas da Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Meu prezado Líder, Se·
nadar Mauro Benevides, alegro·mc com a iniciativa de V. Ex•, primeiro
quanto ao aspecto ético já levantado, a ausência do Senador Franco Monto·
ro, que aqui por certo estaria, defendendo o seu projeto, c mais ainda porque
esse projeto merece realmente uma análise mais profunda já que, como cu
disse, o Fundo de Participação dos Municípios representa, sob alguns aspec·
tos, pura o pequeno município brasileiro, uma importãncia fundamental.
O Sr. Lulz c.,alcanle (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V, Ex•, nobre Se·
nadar Luiz Cavalcante, com muito prazer.
O Sr. Lulz Ca.. lcanle (ARENA - AL) - Nobre Senador Itamar
Franco, ainda há poucos dias, u imprensa veiculou decluração do Presidente
Figueiredo reconhecendo este que, de fato, no Brasil, existe uma repúblicu
unitúriu, porquanto todos os governadores c até mesmo prefeitos vão ao
Presidente da República pedir recursos pura seus estados c municípios, Essa
rcpública unitária que, de fato, existe, resulta justamente da falta de recur·
sos, carreudos quase todos para os cofres da Naciio, Portanto, a posição de
V. Ex• defendendo a proposição do seu eminente correligionário, o Senador
Fr:mco Montara, e de todo cabível, de todo defcnsúvcl e oxalá tenha êxito.
Mui to obrigado 11 V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu é que agradeço a
V, Ex•. Senador Luiz Cava.lcuntc. Esta expressão é verdadeira: a Fedcraçi1o,
no Brasil, só existe: no papel.~ uma república realmente unitária. Jú não é u
palavra de V, Ex•, mas a do próprio Presidente da República, que sente 11
todo instante os Srs. governudores se deslocando dos seus Estudos, prefeitos
a todo instuntc solicitando recursos do Governo federal. Isso vem exat<Jmcn·
te dentro da nossu tese, dentro do nosso ponto de vista, e é difícil, hoje, que
haja uma Uiscordilncin, inclusive por purte da Lidcrnnça do Governo, nesta
Cu~a. Os municlpior. brusi\eiros, jú ni10 dign o pequeno município, vivem
praticamente de re~.:eitas federais trunsferidus, Basturia uma ttnÍllis'e pmu que
nbs chegássemos rculmentc u cssu conclusão: nós vivemos numu repCibhcu
unitúria, a Federuçào existe no papel, o modelo que aí cst(l é um rnodcln ccn·
tralitadur, 11eja is~o no seu aspecto cconômico, ~cju no seu aspecto de plane·
JamcntlJ,
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O Sr. Aloysio Chavcs{ARENA- PA)- Permite o nobre Senadm umo1
ligeir;.1 intervenção'!

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG)- Com muito prazer, nobre
Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloy•lo Cham (ARENA- I' A)- A questüo está superada, por·
que o nobre Senador Muuro Benevidcs anunciou que a Minoria apresentou
um requerimento pedindo adiamento, com o qual, evidentemente, conforme
a praxe desta Casa, u Maioria cstlt de acordo, port:.lnto a matéria vai ser
oportunamente discutida. Mas V, Ex• está insistindo num ponto que acho
que já está ultrapassado. Com relação ao Fundo de ParticipuçUo dos Estados
c Municípios, creio que V, Ex• deve estar recordado de que, ainda recente·
mente, no lim do segundo semestre deste ano, foi baixado um decreto, acabando com as vincul<~çõcs dos fundos, respeitando, apenas, <1 de 20% par:.1 a
educação e de 2% para o fundo dos servidores públicos. Ficaram os estados
e municípios com plena liberdade para dispor, conforme estabelecido em
seus orçamentos próprios, a respeito das parcelas que, como transferência,
recebem da União para o Fundo de Participação do Estado c para o Fundo
de Participação dos Municípios. Era este o esclarecimento que desejava fazer. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Nobre Senador, agra.
deço a gentileza de V, Ex•,já dizendo, de antemão, que a Liderança do Governo vai aprovar o requerimento do nobre Líder Mauro Bencvides. Apenas
discordo de V. Ex•, quando diz que c!itou um pouco ultrapassado em relação
ao problema. Ao contrário, nobre Senador Aloysio Chaves- num recente
debate com o Sr. Ministro do Planejamcnto, tive a oportunidade de mostrar
cxatamentc a S. Ex•, que nós deveríamos desvincular o Fundo de Partici·
paçi'lo dos Municípios.
Eu defendo uma tese diferente de V. Ex• e do prbprio Governo. Acho
que a desvinculação deveria ser total. Se o Município pode aplicar os 20% em
relação ao ensino, já não precisará aplicar 20% cm relação ao ensino e ter a
necessidade de aplicar 30%, por exemplo, cm relação ao saneamento básico.
V. Ex• diz que a desvinculação já foi feita, mas ela não foi feita, e é V. Ex•
quem recorda a vinculação de 20% cm relação ao ensino e 2% cm relação ao
Fundo do Servidor Público.
A nossa diferença ai está. Veja V. Ex• que não estou ultrapassado, como
quis dar a entender. ao discutir o projeto do nobre Senador Franco Montara. Minha tese é de total desvinculação, que os recursos nüo pertencem ao
Governo Federal. O Fundo de Participação dos Municípios- e V. Ex• há
de recordar- é retirado do IPI c do Imposto de Renda: são recursos destinados aos municípios c aos estados, Não cabe, portanto, ao Governo Federal determinar ao prefeito como ele vai aplicar estes recursos, porque não são
recursos que pertencem ao Governo, são recursos que pertencem aos municípios e cabe ao prefeito, que melhor conhece a problem:ítica do seu município, dirigir estes recursos, evidentemente sob a fiscnlizaçào, é claro, do Tribunal de Contas da União.
teste ponto fundamental, Senador Aloysio Chaves, que tenho defendido nesta Casa c continuarei a defender. pela experiência que tenho, como
prt:feito que fui da minha cidade de Juiz de Fora.
Concedo o aparte ao nobre Senador Mauro Bcnevides.
O Sr. Mauro Bene•ldcs (M DB- CE)- Senador Itamar Franco, ape.
nas para reforçar o ponto de vista expendido por V. Ex• há poucos instantes.
quunto à caréncia de recursos com que se defrontam os municípios brasileiros. Ni1o são apenas nqueles recursos decorrentes das transferências feitas
pelo Governo Federal; são, também, daqueles recursos obtidos através de
empréstimos. desses empréstimos que só são alcançados depois do artificio
da clevução du cupacidadc de endividamento, que nada mais é do que uma
forma de habilitar o munici~io para a obtenção de empréstimos, emprêsti·
mos que, gerulmc:nlt:, silO bcnc::liciadas com uma faixu de cari:ncia que: vai
atingir :1 udministruçào subsc:qllente.
O SR.ITAI\IAR FRANCO (MDB- MG)- O aparte de V. Ex•, com
essa :1rgumcmaçilo, nobre Senador Muuro Bcnevide!t, é irrespondível. Acre·
dito que a própria Liderunça do Governo, nesta Casa, há de, neste inslimtc,
permanecer 4uicta, porque ni1o há como responder u estn argumcntuçito.
Mas, de qu:1lquer forma, Sr. Presidente, o nobre Líder Senudor Muuro
Bencvidcs requerc:u adiamento du votação c cu me considero satisfeito na dcl'esu, mais urna vez, do Município brasileiro. (Mui to bem!)
O SH. PltESIDENTE (Luiz Vianu)- Continuu em discussào o prujc·
lll, (Pau~:~.)

Nf1o havendo mais quem queira

u~m

da palavra, deduro·H cncermdn.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. IY-Sccrctário.
E lido r apromdo o .H'KUintt'

REQUERIMENTO N• 253, DE 1979
Nos termos do :1rt. 350, combinado com a alínea "c", do art. 310, do
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do projeto, a fim de ser
feita nu se:-.sào de 22 do carn:nte.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1979 - Mauro Benevides
O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana)- Em conseqUência, o item :;eguin·
te da pauta lica com sua discussão sobrestada, em virtude de suu tramitação
conjunta com o Projeto de Lel do Senado n9 218,de 1976, cuja votação ficou
adiada.

E o se~uitllt' o irem que tem sua di.rcuuão sohresrada:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE 1977
(Tramitaçüo conjunta com o PLS n• 218, de 1976)
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• I. de 1977, do Senador
Otto Lehmann, que inclui no conceito de ensino de !9 grau, para
lins do disposto no art. 59 da Lei n• 5.692, de 11 de agosto de 1971,
o ministrado a criança de idade inferior a sete anos, tendo
PARECERES,sobn•s 192,de 1977,e217,de 1979,daComis·
são:
- de Constilulçio e Justiça - 19 pronunciamento: pela injuridicidadc, com voto vencido, cm separado, do Senador Otto Lehmann e voto vencido dos Senadores ltalfvio Coelho e Dirceu Car·
dosa: 29pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), pela inconstitucionalidade c injuridicidade com voto vencido dos Senadores Cunha Lima, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Tancredo Neves.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1979, do Senador Humberto Lu·
cena, que isenta o salário mínimo de descontos para a Previdência
Social, c dá outras providéncias, tendo
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissüo
- de Consllrulçio e JUJIIça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para discutir o projeto.)
- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Estú na Ordem do Dia de hoje, pnra apreciação prévia o projeto que
Apresentei ao Senado, de número 91/1979, que "isenta O·salário mínimo de:
descontos para a Previdência Social, e dá outras providências".
A discussão, no momento, prende-se apenas ao aspecto du constitucionalidade e da juridicidade. A proposiçiio teve como relator; no órgão técnico
competente, o nobre Senador Almir Pinto, cujo parec~r é o seguinte:
"0 projeto sob ex.ame, de autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, objetiva isentar da contribuição para o sistema previ.
denciário os empregados que percebam apenas o salário mínimo,
trnnsferindo o desconto pnra o INPS à conta da remuneração do
capital decorrente da aplicação dos recursos do PIS c do FGTS,
utravés da rede bancária.
Deferida a upreci:1ção do mérito às' doutas Comissões de Legislação Social e de Finanças, cumpre-nos verificar o aspecto de:
suu harmonia com os preceitos jurídicos e constitucionuis vigentes.
Quanto à constitucionalidade, observa-se desde logo que o
projeto contraria o preceito do artigo 57, item I, que defere à com·
petência exclusiva do Presidente da República u iniciativa, entre
outras, d:1s leis que dispõem sobre matéria financeira.
Diante do exposto, nossa parecer, embora reconhecendo a
qualidnde social d11 matéria, é pela sua rejeição,"

Eu gosturiu de clwmur untcnçlio do nobre Líder, Senador Alo)'sio Chaves. Ao meu ver, o parecer foi acolhido pela ComissUo de Constituição c Justio.;a, ~;!Ivo melhor juizo, por um equivoco, pois nào se tratu, como uludc: o
nobre: rclutor, de m(ltéria jitratlct•ira: o projeto versa sobre matéria sociul e
económica.
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Sociul, quando pretende que o salltrio mínimo fique isento do desconto
d;t PrcvidCnciu Social, :diús, uma tese que venho defendendo hú algum tempo, UcsJc que era mcmhro d:~ Cflm:1ra dos Deputados, cm cujo seio :!presentei proposiçr1o semelhante, que teve o :I[')Oio du Comissr1o de Constituicr1o c
Justiça, por ser constitucional c Jurídica.
E. hoje, o próprio Governador já admite a idéia, t:~nto nssim que, uo se
:1nuncim :1 remessa uo Congresso, informalmente, do anteprojeto da nova
Consnlidaçào das Leis do Tmbulho, já se udiantuvu que o Governo pretendia incorporar um dis[')ositivo semelhante.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Exu um a['):~rte'?
(Assentimento do orador.) E mais que isso, eminente Senador Humberto
Lucen:1, é que o próprio Ministro da Previdência Social, Jair Soares, já se
manifestara isuulmente u favor dessa isenção dos que percebem salário mínimo contribuírem para a Previdência Social.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Perfeito.

Etumbt:m matéria econõmica, pelo que consta do art. ~~~."o valor cquiv:!lente às contribuições dos empregados que percebem salário mínimo será
recolhido ao JNPS por conta da remuneração do capital decorrente da uplic:~çào dos recursos do PIS e do Fundo de Garantia, atmvt:s dn rede banctiria".
O dispositivo do art, 211 visa apenas a compensar a Previdênciu Social de
qualquer desfalque nos seus recursos de caixa,
Portanto não se truta como diz o nobre Senador Almir Pinto, no seu pa·
rcccr, aliáS, muito sucinto, de matéria finuncch'a; eu não estou legi!ilando
sobre tributos. Simples.Ticnte procuro, através de um projeto de lei, regular
matériu concernente !i Previdência Social, que, ao meu ver, no momento, deveria encontrar a melhor receptividade, inclusive, como disse, porque a minh>l tese jit foi uceita pelo próprio Governo.

JIJ79

reabrint.lo o prato par:! que segurados do INPS promovam :1 retilide seu enquallmmento, tendo
PARECER, sob n~> 2H4, de 1979, da Comissi1o
-de Constiluitii.o c Justita, pela injuridicidudc.

cac~ul

Sobre a mesa, requerimento que vui ser lido pelo Sr.
E lido

t'

1~>-Secretítrio.

apmmdo o St'J{IÚflft'

REQUERIMENTO N• 255, DE 1979

Nos termos Jo ;Ht. JJO, alínea c, do Regimento Interno, requeiro :ldiumcnto da dis~.:ussiio do Projeto de Lei do Senado n~' 93, de 1979, a fim de ser
feili.l nu scssr1o de 14 do corrente.
S:1l:1 Uas Sessões, 7 de ugosto de 1979. -llamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Está esgotada a matéria consWn·

te da Ordem do Diu.
A Presidência designa umu comissão composta dos Senadores José Sar·
ncy. Mauro Benevides, Alexandre Costa c Dirceu Cardoso para, amanhã,
visitarem. em São Paulo, o Senudor Henrique de la Rocquc, que ali se encotra enfermo.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·

nadar Lourival Baptisla.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur·

so.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
A opinião pública tem acompanhado, atenta e interessada, o esforço
que realilu o Ministro Jair Soares, para aperfeiçoar o desempenho dos Or~
gi1os que executam, no Pais, os programas de previdência e assistência social.
Representante do povo sergipnno nesta Casa, médico e, acima de tudo,
pareei:~ do povo, não me canso de viver os atos e decisões que marcam uquele esforço. Porque deles têm constado, com real proveito, visitas de surpresa
:1 postos, ambulatórios e hospitais do sistema previdenciário ou a ele integraO Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Humberto Lucenu, se do- vh.itas cssus que não poderão, sob pena de ocuparem todo o tempo do
V. Ex• me permite, ê muito fácil, com um parecer- eu digo respeitosllmente ilustre Ministro e vulgarizarem seu nobre mister, alcançar parcela expressiva
cm relação ao Senador Almir Pinto- dizer que o Congresso não pode legis- dos Orgãos de atendimento c assist~ncia citadas- é que julgo dever de tol;lr sobre matéria linanceira. Mas, não se tem uma delinição e, aliás, o Condos, especialmente lias representantes do povo, colaborar com o Senhor Migresso deveria delinir esse aspecto dq seu limite, porque, de qualquer form:1. nistro e contribuir, através de testemunhos, para que sua tarefa ganhe o curáestamos sempre na dependência do Executivo, Nós, legisludores, cstumos ter de universalidade indispensável ao seu êxito.
ccrccudos, e o projeto de V, Ex• dcmonstru muito bem isso, Vem o ilustre rePelus razões ucimu, Senhor Presidente e Senhores Senadores, quero holator e diz o seguinte: "matéria de ordem linunccira". Precisa saber o que ele je, rcgistmr aqui, a visita do Ministro Jair Soures a Aracaju. Dos problemus
entende por matéria de ordem financeira, Acho que cubia, neste instante,
lcvantudos por Sua Excelência, na jornada cumprida a 12 de julho último,
V. Ex• :1rgumentar nesse aspecto --cobrar do relator qual o entendimento
ganhou manchetes a qlJestão relativa ao Pronto Socorro de Aracaju, anexo
que ele tem sobre matéria financeira, até onde o Congresso pode legislar, e o :10 Hospitul de Cirurgia.
que se entende neste instante sobre matérialinanceira. Era o aparte que queAs autoridades sergipanus souberam compreender o sentido das obserri:l dar a V. Ex•. ao mesmo tempo cumprimentando-o pelo projeto.
vações do Senhor Ministro Jair Soares sobre o Pronto Socorro, tanto assim
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Muito obrigado pela que, com a presença de inúmeras lideranças e do Superintendente do
contribuição de V. Ex' O nobre relator não se encontra presente c:m plenário, INAM PS, promoveram, no dia 20 de julho, reunião com o objetivo de equurazão pela qual eu indagaria do nobre Líder Aloysio Chaves se: não concorda cionur uma solução para os problemas do Pronto Socorro de Aracuju c outros ligudos à atuaçào do INAMPS.
com um pedido de adiumento da votação da matéria.
Ausente da Capital de meu Estado, nüo pude participar da visita minisO Sr. Aloyolo Cham (ARENA- PA)- Se V. Ex•, respondendo pela
tcriul, nem da reunião que a ela se seguiu. Cumpre-me pois, desta tribuna,
Liderança da Minoria, requc:rer nu forma regimental, não tenho objeçào,
prestar minha colabonção,
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Sr. Presidente, cnca·
Em primeiro lugur, devo destacar que o trabalho de recuperação da Preminhurei à Mesll um requerimento solicitando adiamento du votação,
vidência Social foi iniciado pela Revolução de 31 de março de 1964. Seria
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Continua cm discussão o projc· uma gruvc injustiça negur o que realizaram, nesse setor, os governos dos eminentes brasileiros, Humberto de Alencar Castello Branco, Arthur da Costa
to, (Pausa.)
. N:nhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada u c Silva, Emílio Garrastazu Mt:dici e Ernesto Geisel.
Em segundo lugar, devo prestar alguns esclarecimentos sobre o Pronto
diSCUSSUO.
Socorro de Aracuju, uma vez que o cdincio que ocupa atualmcnte foi consSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. III-Secretário.
truido dumnte o período cm que tive o privilégio de governar o Estudo de
E lido e aprovado o ,\'t't;uinte
Sergipe. Àquele tempo, quando visitei o Hospital de Cirurgia, atendendo a
~.:onvite dos Professores Walter Curdoso, Laura Brito Porto, José Muchado
REQUERIMENTO N• 254, DE 1979
de Souzu e José Augusto Barreto, verifiquei que o seu serviço de Pronto SoNos termos do urt. 350, combinado com a ullneu c, do urt. 310, do Regi- corro operava cm condições extremamente difict:is, em ruzüo du fultu de es·
mento Interno, rc:queiro adiumento du votuçào do projeto, a lim de ser feitu p:1ço físico,
Tt.-stemunhei a prescnl;tl Jc ucidentudos nos corredores c vàos de escndus
na scssr10 de 14 do corrente,
do Hos[')ilal. Es!in situuciw, razão dr. um upelo do enti'lo Diretor do liospital,
Sulu das Sessões, 7 de ago~to de 1979.- Humbcrlo Lucena
Doutor Wultcr C:~rdoso c de outros colr.gus médicos, no sentido de o Estudo
O SR. !'RESIDENTE (luiz Viana) -Item 7:
prestar .~uu ujudu parn soluçi1o Jo problemu, como jú o huvin feito puru diDiscussr1o, cm primeiro turno (uprcciuçiiO preliminur Uu juri- versus Clínicas do 1-lmpital. levou-me 11 decisi'lo de, à conta dn Tesouro
dicidude, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto btaduul, fa1.er construir urn Pavilhrw para os serviços de J•rnnto Socorro. O
de Lei du Senudo n~t 93, de 1979, do Senmlor Frnnco Montoru, PavilhiHl foi constru[Jo c, [')Ura fal.ê·lo funcionar, o btudu cu Munidniu da

.-·

n1 ·\H 10 no co~c;Rrsso

Capital, aumcnturam n convê•tio que tinham com o hmpital. hl, ainda no
Governo, cur:struir o Ht)~nital de bobmcnto, o Hospital Infantil Josê Machado de Snu;m c rccon:;trur;~o de doi~ Pavilhões do Ho~pital Adauto Dotelho, cm Aracaju.
Estou ~cgurn de que o prohlcmil do J>ronw Socorro de Arucajll nr10 c.:stá
na arquitctura do Edifício que o acolhe, muito menos na atua,:h, do Governo dn Estudo ou d.a Prefeitura de Arucaju, mas se situa na conJuta da dircc;ão c dos mêdico.'i do Hospital de Cirurgia.
O problt.:ma se encontra na r:lefasap,em entre o n~1mcro c cxpressl\o dos
iltcndimcntos de urgí:nda a segurados da Previdência Social c O!t n:cuTSllS
que cst:1 mc~m:t Previdéncia coloca ü disposição do Hospital de Cirurgia
para atender ~cus segurados que precisam daquele socorro urgente, Eis como
coloco a qucsti10, no propósito de, sem maiores pretensões, colabor<~r para o
éxito da m>JTatona que realiza o ilustre Ministro Jair Soares,
Faç:~-se o levanlllmt:nto dos atendimentos u associados do INPS c seus
depcnch:ntt:s, promova-~e o cálculo da despesa com pessoal, material c instalações c:, depois, ntualiw-se a valor da repasse. Estará resolvida a qucstr1o,
O que proponho, nada mais é do qm: defender o Ministro Jair Soares
cm entrevista publicada no "O GLOBO", de 4 do corrente. Indagado sobre
as prioridades da Ministério, no setor previdc:nciário, informou Sua Excelência que ''prioritariamente, o Ministério está tratando, como fez em Brasília,
com a Fundaçdo Hospitalar do Distrito Federal, da integração de recursos
vbando agilizar o atendimento, principalmente dos mais C<\ rentes, Desta forma. a Previdência, de um lado, se benclicia dos recursos dos órgãos a que se
integra. de outro, propicia recursos para a expansão destes organismos, cfetiv:mdu a dcsccntmliz.açiio do atendimento médico c odontológico".
Esta é a solução que atende ao problema do Pronto Socorro de Aracaju
c que. certamente, será adotada pelo Ministro Jair Soares, conforme preconiza na c:ntrcvista, que ac;:abo de citar, cujo texto requeiro conste como p:mc
integrante deste meu pronunci;:amento. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO .4 QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL
IIAI'T!STA E.\1 SEU DISCURSO:

Mlnl•tro J oIr Soares
I'REVIDI::NCIA TERÁ RECURSOS PARA ATeNDER SEGURADO
Algumas das mudanças registradas ultimamente na área
prcvidc:nci!iria- notada mente no que diz respeito ao atendimento
dos segurados, agilização dos serviços internos das repartições, aumento de recursos para novos programas de saúde etc.- são abor·
dadas pelo Ministro da Previdência Social, Jair Soares. nesta entre·
vista:
- Minütro, como anda a saúdt' no Brasil tm rt'/açào à Pre\·idência So·
da/?

- Pode-se alirmur que a Previdência Social está cuidando da saúde da
maioria do povo brasileiro, aplicando neste cxcrclcio cerca de 30 por cento
dos seus recursos orçamentários. no montante de CrS 306 bilhões. Emprega·
dos através do INAMPS -Instituto Nacional de Assistência Mé:dicu da
Previdência Social- estes recursos garantem a realização de todos os tipos
de serviços de assistência médica e odontológica, hoje extensivo ao homem
do campo.
-Mas como n~o bastn curar, é: preciso prevenir. o Ministério truta de
racionalizar nüo somente seus recursos financeiros, c também os materiais c
humano, puna elevação da produtividode atrovés de um sistema regionalizo·
do, hierarquizada c integrado, sem dcixor que tais medidas ocasionem uma
centraliznçãa do atendimento,
-Além da assistência às populações mais corentcs das !arcas rurais c da
periferia dos grandes céntros urbanos, com a instalação de um serviço médi·
co primário, aplicado através de uma rede básica de serviços, o Ministério da
Previdência c Assistência Social cuida, ainda, de analisar a possibilidade de
udoçào do sistema de seguro-saúde, que tem alcançado êxito cm vários pai·
ses.
- Quai.f .fàD as priorldad~s.'

-Prioritariamente, o Ministério cstll tratando, comoj!& fez cm Brasília,
com a Funduçüo Hospitalar do Distrito Federal, du intcgraçüo de recursos
visando agilizar o atendimento, principalmente dos mais carentes. Desta forma, u Previdência, de um ludo, se bencnciu dos recursos dos órgãos a que se
integra, de outro propicia recursos puru a c)(punsilo destes orgunismos, efcti·
vando a descentruliznçiia do atendimento médico e odontol6gico.
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- Sú assim. ~.ornando n:. recur.'los, ;.llivando o atendimento ,,uavés das
estaduais de s<~údc, o Ministério vai realizur não ~omentc a medicinil
~·tuativa, mas t<~mbêm a preventiva, bftsicll, como já se alirmuu, para evitar
a~ ~randcs tlcspc\as, hoje cfetivad<~s através do INAMPS. n:t execução dos
seus programas.
- De outro lado, par:.~ <~lcunçar oo; meios indispensltvc:b l1 rcalizaç5~1
desta rwlítica, o Ministério da Previdência estú realizando camp;.tnha par:.t
aumentólr sc:us recursos, atravé.~ de várias providéncias, tais como: a) recu·
rcraçào Jc contas prcvidcncif1rias cm atraso; b) contenção de dcsresas:
c) le·,.untamcnto de rraudes, como o pagamento duplo de beneficias; d) c
vr:nda de imóveis ao Hanco Nacional de Habitaçüo.
rede~

- Quaü .wio cu pt•r.lpi!Ciivas de melhoria doJ· serviras prr.HadoJ pr/a /'rt>vitlhlcia iJ popularãu?

-Os primeiros resultados alcançados em Brasília, através do plano·
piloto de integmção com u Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que
dotrá às populações das cidades satélites mais 40 postos de atendimento, per·
mitcm que se vislumbre a saída para a melhoria dos serviços prcvidc:nciários
cm todo o Pais.
- De outro lado, medidas como a fila dupla- uma para atendimento
médico c odontológico, outra pura o fornecimento de atestados- já estÍI cm
execução no Rio; c a marcação de consulta por telefone, em São Paulo, vão
desafogar os postos de atendimento médico do INAMPS, permitindo que,
cada vez mais, a Previdência possa atender mais e melhor. alcançando o que
todos desejamos.
-Mas muitas outras medidas- entre elas a ampliação de consul·
t6rios, novas horários de atendimento- são estudadas pelos vários sc:tores
do Ministêrio, com a finalidade de permitir que os serviços se tornem cada
vez melhores c mais rúpidos, abrangendo não somente os segurados d:1 Pre·
vidCncia, mas também os milhões de brasileiros ainda carentes de proteção,
cspecialmc:ntc aqueles que vivem no campo ou na perircria dos grandes ccn·
tros urbanos.
- 1/á f't'rJpt•ctil•as a mt?dio pra:o de se acabar ou rt•du:ir comidera1·rl·
mrntr aJ filas do INAMPS?

-A li la, antes de tudo, é preciso que se repita, sinal de organização,
acesso democrútico e sem privilégios a guichês c balcões. O que se faz neccs·
~:Jrio e urgente é a racionalização dos serviços do outro lado da fila, nquelcs
que significam o atendimento do segurado.
-A meta, portanto, cm um serviço de massa como o nosso, não é só o
fim da fila, mas, antes, a sua organização, de tal modo que sirv<J como meio
de ordenar um atendimento sempre mais rápido e eficiente, como merece c:
c:stá a cx.igir o segurado, que, aliás, paga por isso,
-E para que isso aconteça, o Ministério tem se mantido vigilantejunto
às lilas, acabando com o privilégio das consultas marcadas de véspera, não
permitindo mais a presença de vigilantes armados, exigindo um traiamcnto
humano a todo aquele que chega a um posto de atendimento.

O SR. PRESIDENTE (Gastllo MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRF.SIDENTE(Gastllo MUller)- Com a palavra o nobre Sena·
dor Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Jaison Barreto.
(Pausa.)
S. Ex• não cstll presente.

Com a palavra o nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• nlta cstâ presente,
Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE .i REVISÃO DO ORADOR. SERÀ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTF.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a pulavru no nobre
Senudor Frunco Montara. (Pausu.}
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S. Ex' ni1o está presente.

O SR. PRESIDENTE (Gubriel Hermes)- Com u puluvra o nobro Se.
m1dor Gustr1o MUller.
O SR. GASTÃO M(ii.LER (ARENA- MT- Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Venho me hatc:ndo aqui dcstu tribuna pelos Garimpeiros de Mnto

Gro~

so de tod:1s as regiões garimpcir:1s, ou seja, no leste c norte do E.'itado de

,\~n.,ln

dt' 1979

Abaixo a perniciosa Port:1ria nY 1.504, do Ministério das Minas c Encr·
gi:1 e ulerto uo Governo paru us conscqUêncius dcsastros<~s que vno se concre·
tizar nu região, se niio houver melhor comprccnstlo do Senhor Ministro César C:ds.
Repito, o I.JUC tenho ~cmpre ditll: "V;1mos dividir o pilo", ou seja, vamos
permitir que os G;1rimpeiro~ truhalhcm uo l:1do d:1s poderosas Multinncio·
nais.
O problema é não se permitir o desemprego, gerando o desespero que
levará os Garimpeiros :1 :1titudes não rnuito agrad{lvci~.

Mato Grosso.
Tc:nho :llertudo os Poderes Públicos puru o p'roblc:mu gmvc:, gr:.~vi~simo
"Guerra :1vi~ada niu1 mut:l 01lcijado", diz o refrão popular.
mesmo, de: se prejudicar os Garimpeiros, desbruvudores das imc:nsas íucas de
Em o que cu tinha a dizer. (Muito bem!)
Muto Grosso, plantudores de cidudes c da civiliznçiJO cm regiões uté: a pouco
tc:mpo impc:netr[lvcis.
O SR. PRESIOENTE (Gahricl Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
O Senhor Ministro das Min:1s c: Energia c o Governo globalmente não Sen;1dor Nelson Ü1rnciro.
vêm levando a sério o assunto, salvo engano.
O SR. NEI.SO:" CARNEIRO (MDB- RJ. Lô o seguinte di>curso.)Envolvidos pelos interesses das grundes nrmas, normalmente vincula.
Sr.
Presidente,
Srs. Senadores:
das :1os gr:andcs "Trustes Internacionais do Diamante:", agora, noticiam os
Em 1970, foram dcsntivadas duas hidrelétricõls que durante dezenas de
jornais transferindo-se das mãos dos Judeus para a dos Ârabes.
unos fornccewm energia ao norte fluminense, bem como a diversas localida·
t\ Portaria n• 1.504, de 26 de julho de 1979, do Senhor Ministro de Esta·
dcs
do Esatudo de Minas, S~o as usinas de Tombos de Carangola c de Codo C~sar Cais paról nós das regiões garimpeiras, que convivemos com os SJ·
mendador Venâncio. desde então sofrendo danos consideráveis, apcsnr de
rimpeiros nas suas "catras", nas grupiaras, nos monchõcs c nos golfos, nas
sua conscrvaçrto estar entregue à Companhi:1 Brasileira de Energia Elétrica.
dragas, etc, u referida Portaria ê uma gracinha, pois, não se pode considerar
Desde a dcsutivaçrm. a região passou a ser :1bastccida de energia clétrica
de interesse nacional desempregar mais ou menos 5 (cinco) mil garimpeiros e
por Furnas. Preliminarmente, se cogitou do aproveitamento das duas hidre·
cm decorrência disso, umas 25 (vinte e cinco) mil pessoas dependentes di reta
létricas, cujo potcnciul poderia ser bastante aumentado, com melhor npro~
ou indiretamentc ligadas ao trabalho do Garimpeiro.
vcitamento das quedas dágua que as abastecem. Foram, porém, tidas como
O favor especial que o Senhor Ministro faz de permitir aos Garimpeiros antieconômicas. face a elevação da rrcqllê:ncia de 50 para 60 hertz.
o trabalho em 3.175,05 hectares, cm Alto Coité, Distrito de Poxoré:u, é outra
O norte fluminense é uma região sobremodo prejudicada, merecedora
~:racinha, pois, quem sabe das coisas, sabe que essa região vem sendo explo.
de todo o amparo quer por parte do Governo do Estado como sobretudo da
rada há mais de 50 (cinqUenta) anos c desses, 3 (três) mil c poucos hectares União. Há algum tempo as ;1utoridades da área rcivindicum que as duas usi~
que ~cam para os Garimpeiros trabalharem, praticamente existem conforme nas sejam postas novamente cm funcionamento, inclusive com melhor apro~
estamos informados, somente SOO (quinhentos) hectares cm condições razoá- veitamc.:nto do potencial elétrico ali existente. A pretensão é das mais justas,
veis de trubalho.
:.~inda mais quando o problema energético assume proporções sérias,
Permite-se, como se fosse um favor grande, que os Garimpeiros traba. tornando-se objcto de enorme preocupação em nosso País, como em todo o
lhem cm 3 (três) mil c 175,05 hectares c permite-se às Multinacionais que mundo.
fucam a pesquisa c lavra em milhares de quilómetros quadrados, dimensões
A rcivindicuçtlo pode purccer inndcquada, desde que a área passou a ser
essas, do Município de Poxoréu.
coberta por Furnas. Acontece, porém, que a região sofre as conseqUências de
Existem variadas "piadas" na referida Portaria, pois. dar 15 {quinze) escassez de energia cl~trica, tornando impraticfivcl seu desenvolvimento indias de prazo para os Garimpeiros pararem os serviços c retirarem-se das re. dustrial. O Prefeito de Porciúncula, Sr. Alaor Braz da Fonseca, por exemplo,
giões outras, não inclufdas na Portaria, a partir da publicação, ê piada no vem procurando sensibilizar o Governo Federal visando ao reaproveitamenduro para os Garimpeiros.
to das duas usinas. Todas as tentativas de industrialização da região fracasSó quem não conhece a região, os Burocratas c tecnotas empederni· sam pela escassez de energia c\étrica, impedindo o desenvolvimento de uma
dos julgam, aqui dos escritórios refrigerados de Bras!lia, cm achar possível, região que nüo pode continuar ao desamparo governamental. Voltando a funcioque tal medida na prática funcione.
nar, as duas usinas possibilitariam, de imediato, a instalação de uma indús·
Tenho dito c repetido como um realejo, que o Governo deve permitir a tria de porcelana cm Porciúncula, dando emprego a muitos brasileiros,
pesquisa c lavra para quem quiser, ati para as Multinacionais. mas. não deve lixando-os, ainda, na região. Aquele município do norte Oumincnsc exporta
i: ameaçar destruir os Garimpeiros das ârcas onde se concede o direito de cerca de mil toneladas mensais de reldspato c nüo pode dispor de uma indúspesquisa e lavra, mas sim, conceder o direito de que todos tenham o mesmo tria própria por não haver Cnergia suficiente.
Sem dúvida, o problema a que aludo é de pequena monta parn os técni·
direito, ou seja, as Multinacionais com os seus aparelhos sofisticados, com as
suas mentalidades policialescas, com coloração escravagistn, trabalhem na cos do Ministério das Minas e Energia. No entanto, é ele de crucial impor·
pesquisa c lavra dos diamantes ou coisa que o valha, cm boa convivência tüncia para dezenas de municípios dos Estados do Rio c Minas, cujas popu·
lações unscinm por progresso e vêem cs.~ anseio inviabilizado pela im:xistên·
com os Garimpeiros, ocupantes das regiões por dezenas de anos.
t\ ramigerada Portaria n• 1.504, de 26 de julho de 1979, publicada no cia de energia elétrica que lhes poderia ser copiosamente rornecida pelas usi·
Diário Oficial, diz que a mesma é para evitar connitos entre mineradores e nus paralisadas desde 1970. De outro lado, resolvido o problema ao menos
nos livraríumos de um dos incontáveis paradoxos existentes em nosso Pnfs,
Garimpeiros, decorrentes de incompatibilidade legal etc. e tal.
Pergunta-se: o que é mais legal? A ocupação da úrea por mais de cin- numa época cm que todos sabemos que nosso futuro dcpenderâ fundamenqUenta unos pelos Garimpeiros ou as nutorizações concedidas, repito, aqui talmente de nossa cupncidade de resolver o problema energético.
Furmulo, Sr, Presidente, um apelo ao Ministro Ccsar Cais para que se
cm Brasília, nos escritórios refrigerados?
inteire:
do assunto, visando no atendimento de tào justa rcivindicaçll.o de uma
O que vale mais u açr1o dura, penosa, perigosa, enfrentando o Garimpei·
roo "sol e o sereno, nus grupiaras ou monchàes", ou o trabalho das Multi· região sob todos os aspectos merecedora da ajuda do Governo Federal. O
nucionais, totalmente efctivado por meios mais sufisticados passiveis, c com problema é de solução fácil c rápida c, inclusive, talvez possa vir n ser resolvi·
do através de uçào conjungadn do Ministério das Minas c Energia c o do Inum verdadeiro c real menosprezo pelos Garimpeiros?
Se u missão do Governo é o bem comum, através do bcm-estar do ho. terior, com a participação ou nho do Governo do Estado.
Inaceitável é que progressistas loco.lidudes do norte numincnse pcrmn·
mem, ni1o pode, não deve, publicar c querer fazer valer portarias como u cinecam condcnudus h estugnucno, pnrn frustração de suas populações, apenas
tudu.
por nilo dispor u regiilo de energia clétricn suncicnte, enquanto duas hidrelé·
Desejo informur, Senhor Ministro, que nenhum Deputado ou Senador
tricas ali permanecem parulisadus, u pretexto de um problcmn de tno fácil sode Muto Grosso cst!l credenciado a falar cm nome dos Garimpeiros no sentilução quundo o du mudunçu de freqUência.
do de cntrur cm acordo com tiS Multinacionais, tenha o nome bem brasileiro
Este, o apelo que formulo ao Ministro Ce:;ur Cais, convi1:to de que Su:1
que upurentcmente tivc1·.
Excclênciu se empenharú em rc~olvcr u quc'itilo, bcnclicinndo todo o norte
· Eu pelo menos, Senhor Presidente, Scrlhores Senadores, tenho posição numinense. (Muito bem!)
lirmudu c dcnnidu, ou seju, sou u fnvor dos Gnrimpeiros, hc:rbis anónimos,
plantadores de cidade~, do século ~.tuul, a quem Muto Gror,so muito deve e
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os Senadores Franco Mon·
uinda vai dcvc.r muito mais.
toro. Humberto Luccnn e Nelson Carneiro cnviurum h Mo:sn projctos, cuja
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tramilUç1io, de acordo com o disposto no art. 259, alfnca III, do Regimento
Interno, deve ter início m1 1-lor:l do Expediente.
O SR. rRF$11JF.NTF. (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que
trutar, vou encerrar a sessào, designando para a de amanhã, a seguinte
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TREC/10 DA ATA DA /07• SESSÃO. REALIZADA EM
27-~·79, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM lN·

CORREÇ,]O NO IJCN- SEÇ,]O 11- DE 28-6-79, PÀGINAS

3JJ76 E 3.077.

ORDEM DO DIA
-I-

VotufWilO, em turno único, do Requerimento n9 250, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado
n' 239, de 1978, de sua autoria, que revigora o artigo 505 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

-Z-

rARF.CF.R N• 351, DE 1979
Ou

Comissão de

l.e~lslaçiin

Social, sobre a Mcn!ia~em n9 85, de

1979 ( n' 14K, de 1979, na nri"em ), do Senhor Presidente da Repúbll·

Votação, cm turno único, do Requerimento n' :!52. de 1979, do Senador
l)uulo Brossard, solicitando urgéncia para o Projeto de Lei do Senado n~' 83,
de J97H, do Scn:1dor Mauro Bcm:vides, que "estabelece a obrigatoriedade de
rcvi.sào semestrul dos níveis de salário mínimo, c dá outras providéncias".

cu, solicitando ao Senado Federal, para que seja autorizada a alie·
de terra "i pUblicas no Distrito A~ropecuórlo da Supcrlntendên·
cia da Zona Frnncu de l\1anaus (SUFRAMA ), à Empresa A~rope
cuúrla Santa (Jrsuhl l.tda.
na~;ào

Rclarur: Sl'nudnr Raimundo Parente

-3Discus.~ào, cm turno único, do Projeto de Lei da Cãmura nYJ23, de 1978
(nY I .230j75, na Casa de origem), que altera a redução do~ 2~' do urt. 72, du
Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional deTrúnsito!,tendo
rARECERES, sob n•s. 342 e 343, de 1979, das Comissõe."
-de Constlcuicio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apresenta; c
-de Transporte!, Comunicações e Obras Públicas, contrário ao projeto
c ao substitutivo da CCJ.

-4Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 159, de 1976
-Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz modincações
na Lei Complementar n9 26, de li de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n's 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Juseica, pela constitucionalidade ejuridicidadc, nos
termos de substitutivo que apresenta;
-de Lc~lslaçiio Social, favorável ao Projeto na forma do substitutivo
da Comi!isào de Constituição e Justiça, votando vencido, cm separado, o Senador Jutahy Magalhr1es.

-5Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 60, de
I976, do Sen~1dor Orestes Quércia, que dá nova redução ao artigo 450, do
Decreto-lei n' 5.452, de I Y de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), tendn
PARECERES, sob n9s 251) u 261. de 1979, das Comissões:
- fll' fonsliluiçào C ,lustiçu, rela constitucionalidade C juridicidadc C,
quanto ao mérito, favorável:
- de l.e~isluçiio Soclut, favorável; c
- de Finunçus, favorável.

-6Discussão, cm primdro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 247, de
1977, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
do Fundo de Particip<~ção dos Municípios, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 256 a 258, de 1979, das Comissões:
- de Constltulcio e Jusllça, pela constitucionalidade c juridicidude,
corn voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves c Osircs Teixeira:
- de Econnmiu, ravorávcl: c
- d1.• flnunçus, favorável.

-7Dii'icussUo, cm prinwiro turno (Jpreciw;tio preliminar di! constitucionulic.ludc, nos termos do art, 296 do Regimento lntc:rno), do Projeto l.lc Lei do
Senado nY 96, c.lc 1979, do Scnut.lor Nelson Carneiro, que modilica u redaç5o
do ar!. 2Y da Lei n<J 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o sul!1rio·
f:1miha do trubalhador, lendo
PARECER, soh n' 223, de 11179, da Cumissno:
- dl• Cnno;lllul~;iiu 1.' .lll'rillçu, pela inconstitlll.:iona\idllde, com voto venci·
dn dos Senudnrc~ U11aro Barhnw, TancreJo Neve~. l·lugo Rumos e Cunha
l.inw.
o sn. PnESIUE~TE (Gnhricl Hermes)- Esti1 encerrada u sessão.
f /.t'\'i/11(//·.l·t• 11 .l"t'.l".l"tiO ti.l

r,\RF.CF.RF.S N•s 351, 352 E 353, DE 1979
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O Senhor Presidente da República, nos termos do parágrafo único do
urt. 171 da Constituição propõe aos membros do Senado Federal seja auto·
rizada :1 alienação de lotes no Distrito Agropecuário da Superintendéncia da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropccuária Santa CJr.
sula Ltda .. rara a implantaçilo de projetas, devidamente aprovados, cm
:íreas supc:riorcs a três mil hectares.
Na Exposição de Motivos do Ministro do Interior, que acompanha a
Mensagem, S. Ex• referiu-se ao II Plano Nacional de Desenvolvimento
(1'>75-1'>79), que ao cuidar da ocupação produtiva da Amazônia c do
Centro-Oeste:, encareceu a necessidade da conclusão do Distrito Industrial
da Zona Franca de Manaus e a execução de seu Distrito Agropecuário.
E informou que a pretensão em causa atendeu a todas às imposiçõe'i
pertinentes à matéria perliladas no Regulamento para Alienação de T crr<~s
do Distrito Agropccuário da SUFRAMt\, aprovado por seu Conselho de
Administração através da Resolução n' 22/75, de Jll.g. 75, e homologada por
aquela Secretaria de Estada, bem como colheu a prévio consentimento do
Conselho de Segurança Nacional, consoante Aviso n' 9~/77, de 26-9-77.
O Projeto da Agropecuária S<~nta (Jrsula Ltda., foi aprovado pelo Con·
selho de Administraçi1o da SUFRAMA, conForme Resolução n' 101/77.
A empresa procederá à formação de 2.000 hectares de seringal de cultivo: I .500 hectares de açaizal objctivando a industrialização do palmito: 75
hectares de fruticultllril e 75 de eulturns aliment:Jres. Produtos esses que cont:~m com mercado gar;mtido.
O empreendimento irít gerar 1.851 empregos, em área de 15.000 hectól·
res, com investimento de Cr.S 165.851.000,00.
As refcr~ncias que o Ministro Mário Anc!reazza houve por bem consig·
m1r na aludida Mensagem satisfazem às imposições que regem a matéria nes·
ta Cas:t, e que constam dn arl. 407 de nosso Regimento Interno; •

Isso posto, considerando que a autoriz:~ção solicitada, uma vez atendi·
da, irú 01judar de muito ao desenvolvimento económico da Região em que o
rrojcto scrú impluntado, somos de parecer que deva ser deferido, nos termos
do seguinte:
•
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1979
Autoriza n Poder Executho a alienar à Empresa A~:ropecuirla
Sunta tlrsula l.tda,, lolc~ no Distrito A~ropccuárlo da SuperlntentiCnciu du Znou Franca de Manau5 (SUFRAMA), para a lmplantuçiio d1.• prnjetos, de\'\damcntc aproudos, em área de 1~.000 hectarc.•s.
O Sc:nado Fc:dcml resolve::
Art. i"' Ê o Poder Executivo uutorizado a alienar à Empresa Agropc·
cuítria Santa Ürsula Ltda., úrc:1 de 15,000 hccutrcs no Distrito Agropecuário
d>~ SUFR:\MA, paru :t imrlant:tçào do projeto aprovado por seu Conselho
de Administr;.açào, nos termos da Resolução n' 107/77, destinado ll for·
mação de 2.000 hectares de seringal de cultivo: I .500 hecturcs de açaizal vi·
sandl) a industrialilaçiiO do palmito: 75 hectarc:s de fruticultura c 75 hectares
de culturas alimentares.
Ar!. ~ 1' A área referida no artigo anterior será alienada mediante pro·
mes~a de cumpm c venda, com clúusula rcsolutiva que condicione a I:IVratu·
ra da EscrilUra c.le Compr:1 c Venda da úrca <Hl liel cumprimento do crono·
f!Tama fisico-linanceirn da exccuçi1o do projeto.
Purúgrafo único. A clftusula rcs•Jiutiva pl)dcr[lm:nrrcr, :~inda, ~e a cm·
presa n(lll iniciar a implanta'.=i"lo dn projeto dentro do prut.ll de 11111 ano, con·
tudo a partir da d;1ta da hcrituru de Pnum·~~a de Compra c Venda nu se

1>11\RJO UO CONGRt:sso NA('JONAl. (St<çiw li l

hnuvt:r paralisuçào nas ativid;1des de implantuçào do projeto, ficando u SU·
FRAMA com o direito de ser reintegrada na posse du úrcu, c com livre dis·
posição dn mcsnw.
Ar!. Jl' Estn Resolução entra cm vigor na datu de sua publicação.
SuJa das Comissões, 13 de junho de 1979,- Hc\v(dlri Nunes, Presidente
- Rnimuntln l,urcntc, Relator- Jutnhy Ma~nlhiles- Henrique de La Rocquc - Humht•rtn l.uccna, com restrições.
PARECERES N•s 352 E 353, DE 1979
Sohrc o Projeto de Resnluçilo n9 35, de 1979, da Comlssilo de
Social que 11 DUtorizn o Poder Executivo a alienar à Em·
presa ,\J:ropecuairin Santa Ürsula Ltda:, lotes do Distrito A~rope·
cuairin dn Superintendência da Zonn Franco de Mnnaus (SUFRA·
MA), parn 11 lmpluntnçào de projctos, devidamente aprovados, em
airca de IS.IIIIIl hectares".
l.e~isluçüo

PARECER N• 352, DE 1979
Dn Comissão de Constituição e Justiça
Rclu~ur:

Senador Hclvidlo Nunes

Apresentado pela Comissão de: Legislação Social, nos termos regimen·
tuis (art. 109, purágrafo único), o presente Projeto de Resolução autoriza
(urt. I") "o Poder Executivo"' alienar à Empresa Agropecuária Santa Ürsu\a
Lida .. área de 15.000 hectares no Distrito Agropecuário da SUFRAMA,
p;~ru a implantação do projeto aprovado por seu Conselho de Adminis·
traç1'1o, nos termos da Resolução nv 107/77, destinado à formação de 2.000
hcctures de seringal de cultivo: 1.500 hectares de açaizal visando a industriu·
lizaçào do palmito: 75 hectares de fruticultura e 75 hectares de culturas ali·
mentares",
Pelo art. 2Y do Projeto, a área referida "será alienada mediante promes·
su de compra e vendu, com cláusula resolutiva que condicione u \avratura da
escritura de Compru e Venda da área ao fiel cumprimento do cronograma
físico-nnanceiro da execução do Projeto".
A matéria teve origem no pedido (EM n• 45, de 1979) do Senhor Minis·
tro de Estudo do Interior, encaminhado ao Senado Federal, com fundamen·
to no parágrufo único do art. 171 da Constituição.
A referida Ex.posiçào de Motivos esclarece que a pretensão c:m causa
<~tendeu a todas as exigências pertinentes à matéria, relacionadas no Regula·
menta para alienação de Terras do Distrito Agropccuário da SUFRAMA,
ó.iprovado por seu Conselho de Administração, através da Resolução nv
27/75, de I• de agosto de 1975, e homologado por aquela Secretaria de Esta·
do, bem como colheu o prévio assentimento do Conselho de Segurança Na·
cional, conforme Aviso n' 094/77, de 26 de setembro de \977.
A proposição foi amplamente ex.aminada pela Comissão de Legislação
Social, que opinou pela aprovação, na forma do presente Projeto de Reso·
lução, ainda a ser submetido a exame da Comissão de Agricultura.
Foram atendidas as ex.igéncias constitucionais {art. 171, parágrafo úni·
co da Coristituição) c regimentais (art. 407, aH~eas a, b, c, d, e art. 109, pará·
grafo único}.
Ante o exposto, esta Comissão opina pela normal tramitação do pre·
sente Projeto de Resolução, uma vez que constitucional e jurldico.
Sala das Comissões, 21 de junho de \979.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Heh'idlo Nunes, Relator - Bernardino VIana - Aloyslo Cha·
ves - l.cnolr Var"as - Raimundo Parente- Nelson Carneiro, vencido Murllo Badar6 - Almlr Pinto.
PARECER N• 353, DE 1979
Da Coml,.õo de ARrlculturo
Relator: Senador Benedito Canclla!l,
Depois de examinar a Mensagem presidencial qlic solicita ao Senado
Federal, nos termos do art. 171 da Constiluiçào, autorização para alienar
terras públicas no Distrito Agropccuúrio da Superintendência da Zona
Franca de Munuus (SUFRAMA), u Comissão de Legis\uçno Social formu·
\ou o presente Projeto de Resolução, que "autoriza o Poder Executivo u alie·
nur !1 Empresa Agropecuúriu Santa Orsulu Ltdu. lotes no Distrito Agropc·
cu1lrio da Superintendência da Zonu Fruncu de Munuus (SUFRAMA) puru

:1 impl:mtaçt1o de projetas devidamente nprovudos, em área de 15.000 hectu·
res".
A Exposiçt1o de Motivos, ussinada pelo Sr. Ministro do Interior, que
apoi;1 a solicitaçr1o do Senhor Presidente da República, decluru que o "II
Pl;mo N:~cional de Desenvolvimento ( 1975-1979), no seu Capitulo V, quan·
do tr:~ttl d:1 ocupaçr1o produtiva du Amazõniu c do Centro-Oeste, enfatiza a
conc\us1'1o do Distrito Industrial da Zonn Fmnca de Munaus e a execução de
seu Distrito Agropccuúrio".
Depois de referir-se ao Decreto-lei n~'288, de 28 de fevereiro de !967, o.
Ministro do Interior mostra que n substituição de importações é de grande
importfmciu pam minimizar os efeitos negativos da balança de pugumcntos
do Estado do Am:1zon:~s. E, :1pós salientar que u política nacional tem como
uma de suas diretrizcs o combate li innução, "mcdiuntc, principulmcntc, o
abaixamento dos preços dos produtos agrfcolus", mostra que:
"A alienuçilo d:1 área, pura implantação do projeto no Distrito
Agropecuário da SUFRAMA, atende a seus objctivos prioritários
de formaç1'l.o de um pólo ugropccuário, cm condições de satisfazer a
demanda de terras paru execução de projetas que propiciem o
aproveitumento racionul dos recursos naturais, gerando uma produçi'lo de ulimcntos cm escala correspondente às m:cessidndcs de
consumo, possibilitando u substituição gradativa de importações,
c, ainda."' produção de matérias-primas exportáveis para a indús·
tria."
Os estudos que instruem o Projeto salientam os seguintes pormenores:
I. u alienação pretendida utcnde aos objetivos prioritários do
Distrito Agropecuário da SUFRAMA;
2. a implantação do projeto da empresa adquirente da área,
cm fucc dus v:mtagcns locacionais, dos incentivos oferecidos c dos
progmmas de estímulos às utividades agrícolas, constituir-sc:·á em
fonte de combate à innaçào, de substituição das importações e de:
cx.pansão das exportações;
3. n área cm questão é constitulda de terras inexploradas c
próprias para as atividades de lavoura, pecuária ou silvicultura.
4, todo cuidado se tomou, quanto ao atendimento das cxigén·
cias legais e técnicas:
S. o projeto contarú com a assistência de técnicos da Empresa
Técnica c Extensão Rural do Amazonas; com o suporte da Emprcsu Brasileira de Pesquisa Agropecuária, através do Centro Nacio·
nu! de Pesquisa da Seringueira c da Unidade de Execução de Pesquisa de Ãmbito Estadual, du Comissão Executiva do Plano de Re·
cuperaçào Econômico-Rural da Lavoura Cacaucira; do Instituto
Nacional de Pesquisa da Amazónia; do Instituto Brasilê:iro de De·
senvolvimento Florestal; da Fundação da Universidade do Amuzo.
nas, através do seu Centro de Ciências Agrárias, c da Companhia
de Desenvolvimento Agrop..:cuúrio do Amazonas.
Do ponto de vista da racionalidade de utilização dos recursos naturais,
assegura u Exposição de ~otiVos que "a aprovaçào do Projeto é condicionada h demonstruçào, na cartt1 topográfica, fitoeco)ógica, de uso ntual c potcncitll e de uso planejudo, das áreas a sc:rc:m ocupadas anualmente". A alienação se furá sob a forma de promessa de compra c venda, com clàusula rcsolutiva, que condiciona a lavra tum da escritura definitiva _ao fiel cumprimento do cronogrumu físico· financeiro de execução do projeto.
Como se vê, u proposição atende a todas as exigências legais c opcracio·
nuis. Podcrí1, portanto, oferecer resultados auspiciosos à economia amuzôni·
ca, nesta horn em que o interesse nacional se volta para a ocupação efetiva
daquela região,
Somos, pois, pela aprovução do presente Projeto de Resolução.
Sula das Comissões, 27 de junho de 1979.- Evelíslo VIeira, Presidente
-Benedito Canellas, Relutar- Jolé Rlcha- Jolé L\ns- Pedro Pedrosslan
- Passos Pôrto.
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3. Lomanto Júnior
-4, Affon•o Camorga
5. Vicente Vuolo
6, Alberto Silvo
7, Amaral Furlon
8. Jorgo IColumo
9. Jutohy Magalhll11
1O. Mende1 Canal e
1, Cunha Uma
2. Tancrodo No'fOI
3. Roborto Saturnlno

4,
.5.
6.
7.

Amoral Peixoto
Pedro Simon

Suplente•
ARENA
f, Saldanha O.rzl
2. Henrique do lo Rocque
3. Jeué Freire
4. JoM Sarney
5, Milton Cabral
6. Jolt Guiomard

MOa
1.
2.
3.
4,

1. Tono Outra
2, Soldonho Oe~rzi
3. Mendn Canele

I. Lenoir Vergai
2. Helv1dio Nunel
3, Jeue Freire
Maotyr Oalla
S. Henrique de la Rocque
6. Alay1io Chav111

..

..

Suplenlet
ARENA
1. JoOo Colmon
2. Mutilo Badoro
3. Jo11 Sarney
MOa
I. Hugo Ramo1

Auittente, Mario Therezo Magalh611 Motto - Ramal134
ReuniOoi. Quintat•feirat, 01 12;00 har01
Loco h Sala "Ciovi1 Bevilacqua"- Anexo 11- Ramai62J

COMISSÃO OE RELAÇ0ES EXTERIORES -(CRE)
(1.5 membro•)

I.
2,
3.
4.

Lomanto Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jo1e Guiomard

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Jai1on Barreto

Suplent01
ARENA
I. Saldanha Cerzi
2. Jorge IColume
J. Benedito Canelai
MOa
1. Jote Richa
2. Adalberto Sena

Auiitente: Cariai Guilherme fonieCa- Ramoló76
Reuni6el: QuintOI•Ieiroi, 01 10,30 horo1
Loca h Solo "Ruy 8arbo1a"- Ane•a li- Ramoi$621 e 716

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membra1)

Pro1idente1 Jorge IColume
Vlce·Pre&idenfe, Mauro Benevidet
Titularei

1.
'2.
3.
4.

Jorge ICalume
Luil Cavalcante
Murilo 6odoro
Benedito Ferreira

I. Mouro Benevidet
2. Agenar Mario
3. Hugo Ramal

Suplent11
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. JoM Guiomard
MOa
I, Cunho Lima
2. Jai1on Barreto

A11i1tenle1 Cario• Guilherme FoniKO- Ramo1676
Reuniõe11 Quarto•·feiro•, 01 9130 horo1
Local1 Sala "Ruy 8arbo1a'l- An~KD li- RomDII621 o 716

COMPOSIÇÃO

Pre1idente1 Tono Outro
1•·Vice·Pruidente1 Saldanha Oer:i
29·Vice~•Pretidentel Lamento Junior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -ICLS)
(9 membrot)

Suplente1
ARENA
I. Jutahy Magalhaet
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchil111
Benedito Canelai

Titularei

COMPOSIÇÀO

Titularei

Ani1tenle1 Cario• Guilherme Fonteco - Ramal 676
ReuniOIIII Ouinfot•felrol, a. 9130 horal
Local1 Sala "Clovi1 Bevilocqua"- Ane~o 11- Romal623

Titularei

Pretiden!eJ Gilvan Rocha
Vice•Preiidentel Henrique Santillo

Protidente1 Dirceu Cordo1o
Vice·Pre1idente, Adalberto Sena

Mauro Blnevid11
T110t6nlo Vilola

COMPOSIÇÃO
Pretldenle1 Helvidia Nune1
Vi"ce·Prllidenlel tenoir Vorgol

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cordato
2. Adalberto Seno
Paulo Broncud
Marco• Freire
Lo:oro Barbaza
Jo•• Richa

COMISSÃO OE SAÚDE -(CS)
(7 membro1)

Pr ·1idente1 Arnon de Mello
Vice·Pre1idente, .Ãiberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Titulare•

Aui1tente, Condido Hipperll- Ramoit 301·313
ReuniOOil a~.~artal·leiral, 01 11100 hora\
Lacoh Sola "Ruy Borboia"- Anuo 11- Ramoitó21 e 716

COMPOSIÇÃO

Titularu

1. Adalberto Seno
2. Evelotia Vieira
3. franco Montara

MOS
1. Mortal Freire
2. Mauro Benevidet
3. Leite Chovei

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -(CME)
(7 membro1)

Suplente•
ARENA
I. Jo111 Lint
2. Arnon de Mello
3. Jorg11 ICalume
-4. Pedro Pedronian

I. Jooa Calman
2. Tona Outra
3. Julahy Mogolhóe1
4. Aloysio Chovei
S. Aderbal Juremo
6 Eunice Michiles

1. Paulo Brouorr.l
2. Nel1on Carne~iro
3, Itamar Franco
4. Jo1e Richo
.5. Amaral Pei•oto
6. Toncredo Nevel

Titularei
1. Tono Outro
2. Bernardino Viana
3. C:,oldanho Oerzi
lomonto Junior
s. Mondei Canale
6. Aderbal Juremo
7. Almlr Pinto
8. Lenoir Vargo1
9. Jo1e Sarney

'·

Suplente•
ARENA
1. Aloy•io Chovei
2. Pedro Pedra11lan
3. Henrique de Lo Rocque
4. Jote Gulomard
5. Lui1 Cavalcante
6.

COMISSÃO OE SERVIÇO PúaLICO CIVIL -(CSPC)
(7 membro•)
COMPOSIÇÃO

Pr11idente1 Evondro Carreira
Vice·Pretidente1 Humberto Lucena
Suplentet
ARENA
\. Affon1a Camorga
Raimundo Porttnle
Henrique de La Rocque
2. Pedro Pedronian
3. Aderbol Juremo
Bernardino Viana
Albflflo Silva

Titularll
1.
2
J.
4.

Ouarta-(clra H 3461

DIÁRIO DO CONGRI~~SO NACIONAL(Seçãoll\

MO'
1, Onntel Ou11rcio

1. Evandro Camtira
2. Humb~trto Lucena

8) SERVI(;O OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INOUERITO

Suplente1

Tituloru

2. Evelo1io Vieira

ARENA

3 .• La zero Barbozo

Auiltente; Sonio Androdft Pei~tolo- Romol307
Reunióll\: Quinta1•feiroli, 019,30 horoli
local, Sala "Ruy Borboio"- Anuo 11- Romoili 621e716

1. Benedito Ferreiro
Vicet1hr Vuolo
3. Pedro Pedrouian

Comiuõe1 Temperarias

I. Panal POrto

2. Lo manto Junior
3. Alberto Silvo

Chele1 Ruth de Souza Ca1tra
Local: An111o 11- Terreo
T11lelone, 225·8505- Romol303

4, Aflomo Comorgo

l) Comiuõe1 Temporaria1 poro Projelol, d, Congreuo No·
c1onol
2) Comiuóel Tempororiol poro Aprecio~ào de Vetot
J) Comiuóe~ Espedoi1 e de lnquerito, e
4) Comiuóo Mi1to do Projeto de Lei Or~amenlorio (ort. 90
do Regimento Comum).

MOS
1 Evondro Carreiro
2. Lozoro Barbo•a
Ore11111 Ouercio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)
(7 membro1)

I. Leite Chove1
2. Agenor Mario

COMPOSICÀO
Auisten1111 Ronoldo Pache'ca de Oliveira - Ramal 306
Reunióll\: Terça•·feiral, Oi 10,00 harali
Local, Solo "Ruy Borbo•o"- Anexo 11- Romai,621e716

Pre11denl111 Benedito Ferrairo
Vicc•Pre5idcnte: Viunla Vuolo

Auutentes de Comiuóu1 Haroldo Pere•ro F1rnonde1 - Ro·
..,ol674; Alfeu de Oliveira- Ramal 614: Cleide Mario 8. F.
Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes de So- Romal310; Leilo
Leivo1 Ferro Co1to - Ramal 314,

SERVIÇO DE CO:USSÕES •ER.•.ANCNTES
HO~RIO

DAS REUNIÕES DAS

COMISSÕE~

PMU\ O

HOM,S

TERÇI\

SAL AS

c.T.

RUY DhRDOSI\
Ril!l1ais-62l e 7l6

C.II.R.

CLOVIS

10:00

i~NO

ASSISTENTE

PE!Coi!INENTES DO SENADO FEDERAL

CE 197 9

li ORAS

QUINTA

09:30

CLOVIS DCVILf.CQUA
Ramal - 623

GUII.IiiiMI!

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Ramais-62J. e 7l6

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIA

c.D.F.

RUY DARBOSI\
Ramais-621 e 7l6

RONALDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSII
Ramais-621 e 7l6

GUILHER11E

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BEVI~COUA
RIIIRal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

liARIA
THEREZA

09:30

QUAl\TA
C.S.N.

eEVIL~COUII

GUILHER/o!E

SAL AS
RUY BARBOSA
Ramais-621 c 7l6

ASSISTENTE
GUILHERME

CLOVIS BEVI~COUA
Ramal - 623

MARI~

RUY DIIRBOSI\
Ramais-<21 a 71<

SONIII

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

DIINIEL

C.R.E,

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

ONDIDO

C.H.E.

ANEXO
Ramal

C.C.J.

HELENA

10:00
c.A.
10:30

1\SSISTE!:TE

c.r.

RONI\LDO

Ramal - 623

HORAS

S,\LAS

c.E.

ll:OO

•a•
- 484

-

ROiw.DO

10:00

'i·:;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Seção li
ANO XXXIV- N• 087

QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 1979

BRAS[ LIA- llF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 119• SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1979
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
l.l.l - Lellura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 21Sf79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que estabelece crit~rio para a concessão do adicional de
insalubridade aos trabalhadores, c dã outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 216/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que institui o auxílio-complementar devido aos segurados que submetidos ao processo de renbiliuu;ão profissional só possam
exercer atividades diversas da exercida anteriormente,
-Projeto de Lei do Senado n• 217/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta item V, ao art. 48 do Código Penal, para
considerar circunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor abandonado.
- Projeto de Resolução n• 48/79, de autoria do Sr. Senador Hum·
berto Lucena, que altera o art. 440 do Regimento Interno do Senado Federal.
l.l.l - Requerlmenlo
- N• 2S6f79, de dcsarquivamcnto de projeto de lei do Senado que
especinca.
l.l.3- Comunlcaçilo do Liderança da ARENA no Cimua dos Depu·
lados
- De substituição de membro cm Comissão Mista.
1.1.4 - Requerimento
_ N• 2S7 f79, de autoria da Sra. Senadora Eunice Michilcs c outros
Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador
Vivuldo Lima. Apro~ado.
1.2.5 - Dlscurso!l do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO- Memorial da Federação das Asso·
ciaçõcs do Comércio, Indústria e Agropecuftriu do Estado do Ccarfi FACIC, dirigido ao Presidente do Banco do Brasil SfA, a respeito dos
problcmus econômicos c creditfcios locais.
SENADORA EUNICE MIC/1/LES- Homenagem de pesar pelo
pussumcnto do ex-Senador Vivuldo Lima.
SENA DOR Nlii.SON CARNEIRO- Solidariedade aos professores
'lUC se cncontrum em greve no Estudo do Rio de Janeiro.

J.l.6- Comunicado da Presidência

- Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizar-se hoje,
às 18 horas c JO minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimcnlo n• 2S0/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n'
239/78, de sua autoria, que revigora o art. SOS da Consolidação das Leis
do Trabalho. Apro•ado.
- Requerimento n' 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n' 83, de 1978,
do Senador Mauro Bcnevidcs, que estabelece a obrigatoriedade de revisão semestral dos níveis de salário mfnimo, c dã outras providências. Votaçiio adiada, por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminha·
menta de sua votação osSrs. Mauro Bcncvides, Lomanto Jí.lnior c Dirceu
Cardoso.
-Projeto de Lei da Câmara n• 123/78 (n' 1.230f7S, na Casa de ori·
gcm). que altera a rcdaçào do § 2• do art. 72, da Lei n• 5.108, de 21·dc setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). Dlscuuio encerrada, fi.
cando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• IS9f76-Complcmcntar, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modilicaçõcs na- Lei Complc·
mcntar n' 26, de 11 de setembro de 1975. Dlscussio encernda, licando n
votuçil.o adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 60/76, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dá nova redução ao art. 450, do Decreto-lei n' 5.452,
de 1• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Aprovado,
cm segundo turno. Ã Comissão de Rcdaçllo.
-Projeto de Lei do Senado n• 247/77, de autoria do Sr. Senador
ltamur Franco, que dispõe sobre a aplicação dos r.ccursos do Fundo de
Participuçào dos Municfpios, c dá outras providêncins. DlscuHio encer·
rada, ficundo a votaçho adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador Ncl·
son Carneiro, que modifica a rcdaçi\o do art. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que inslituiu o salllrio-familia do trabalhador. (Apre·
ciação prcliminur du constitucionalidade). Dlscusaio encerrada, ficando u
votação udiadu por falta de quonmr.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDE.M DO DIA
SENA DOR l/UM BERTO LUCEN,I - Obscrvnçõessobre o Projeto de Lei n' 14/79-CN, que diplle sobre a concessão du anistia, c dú ou·
trus providCncins.

_________________

I> I;\ RIO llO CONGRESSO N,\('(()NAI. (Scçilull l
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SENA DOR AGENOR MARIA- Protesto contra dccisào do Banco
do Brasil cm suspender os empréstimos destinados às obras de infraestrutura da agricultura nordestina.

SEN,IDOR I.OURIVAL BAPTISTA- Explanaçào reita pelo Mi·
nistro M!ario Andrcazzu no encerramento do Simpósio realizado pela Comissrlo do Interior da Cãm:~rn dos Deputados.

SENA DOR /TA MAR FRANCO- A ulta do custo de vida como in·

da reforma do utual modelo econômico c social

SENADOR ARNON DE MELLO- Estudos atinentcs a altcrnati·
vas pana solução do problema dos combustíveis.

SENADOR LO MANTO JONIOR, como Lldcr- Telegrama rccc·
bido do Governador do Estado de Minas Gerais, relutando fatos policiais
ocorridos na cidade de Juiz de Fora-MO.

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO, ENCERRAMENTO,

SENADOR NELSON CARNEIRO- Rejeição, pelo Senado, de
projeto de lei de autoria de S. Ex•, que reformula critérios de reajusta·
menta coletivo de salários das categorias profissionais, c dá outras provi·
di:ncias.

- Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido nu sessão de 6-8-79.

dicador da
do Pais.

nece:~sidndc

SENA DOR MAURO BENEVIDES- Reparos a decisão do Banco

do Brasil em suspender os empréstimos destinados a municípios nordcsti·
nos incluídos na área de emergência.
SENADOR GASTÃO M'OLLER- Artigo publicado no jornal O

Globo intitulado "Destino certo", focalizando a transferência da sede do
DNER para Brasllia,
SENADOR FRANCO MONTORO- Noticias divulgadas por ór·
gãos da Imprensa sobre a proibição da renovação da licença do em placa·
mcnto de veículos com mais de to anos de uso,

_.

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSi\0 ANTERIOR

3 - RETIFICAÇi\0
- Ata da 102• Scssllo, realizada cm 22-6-79
4- ATO DO PRESIDENTE

- N• 23, de 1979.

5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSbES PERMANENTES

ATA DA 119• SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES,
LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MÜLLER
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Eunice Michilcs- Evandro Car·
rcira- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Berna r·
dino Viana - Almir Pinto - Mauro Benevides - Agenor Maria - Jessí:
Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Adcrbal Jurema - Nilo
Coelho - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Lourival Baptista- Pas·
sos Porto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Murilo Badaró- Amaral
Furlan - Benedito Ferreira- Lázaro Burboza- Pedro Pedrossian- Jai·
son Barreto - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta :1 sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IY-Secretário.
São lidos

O,\'

Jt•guintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1979

dade

"Eslobeloco crllérlo poro 1 concouio do odl<lonol do lnsalubrl·
101 trabalhadores e di outraa prowldêllclas."

O Congresso Nacional decreto:
Art. JY Os empregados cuja atividndc profissional sejn caracterizada
como insalubre, fazem jus num adicional salarial, correspondente ao grau de
insalubridade, apurado na forma da legislação espec!licn vigente,
Art. 2Y Considera-se insalubre, para os ercitos desta lei, a utividade
que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, exponha o
empregado a agentes fisicos, qulmicos ou biológicos nocivos, capuzes de ocasionar doenças, e que constem de quadros aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
Arl. 3Y Pura lins do pagumento do adicionul de que truta estu lei, süo
considerados os seguintes graus:
a) gruu I - insalubridade múx.imu;
b) gruu 11 - insalubridade médiu;
c) grnu III - insulubridudc minimu.

§ JY A cada grau de insalubridade corrcspondcrú a concessão de um
adicional a ser calculado com base no salllrio cfetivamentc percebido pelo
empregado, observada a seguinte proporção:
1) grau máximo - 40% (quarenta por cento);
b) grau médio- 20% (vinte por cento);
<) grau mlnimo - 10% (dez por cento).
§ 2Y O adicional serll reduzido ou eliminado, cm caso de redução ou
desaparecimento da insalubridade.
§ 39 Havendo incidência de mais de um fator de insalubridade, para
um mesmo empregado, prevalecerll o grau mais elevado, vedada a acumulação,
Art. 49 O Poder Ex.ecutivo, ouvido o Ministério do Trabalho, regula·
mentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. SY Ena lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art, 6Y Revogam-se as disposições em contr6.rio.

Jusllftcoçio
O objctivo central desta proposição é fazer com que a incidência do adi·
cional de insalubridade, já previsto na legislação específica, seja sobre a rc·
muncração cfctivamente percebida pelo empregado, c ni\o sobre o salàrio
mínimo, consoante se verifica no atuul contexto.
Em verdade, temos para nós ser profundamente injusto o critério que
determina a incidência do adicional de insalubridade sobre o sal !trio mínimo,
pois implica na concessão desse adicional indistintamente, igualando empre·
gudos desiguais, que percebem remuneração maior ou menor de acordo com
sua qualificação, antigUidade, qualidade do trabalho c outros fatores,
Na realidade. cm uma mesma empresa trabalham muitos empregados
em idênticas condições de insulubridadc, podendo alguns rcalizurem ntividu·
dcs pura as quais se ex.igc formação técnica ou cientifica, enquanto que outros süo trabalhadores sem nenhuma qualificação.
t ubsurdo pretender-se o nivelamento desses empregnúos todos,
concedendo-se·lhes udicionul de insulubridude com o mesmo vulor, pois o
ucrí:scimo suluriul deve ter o curáter de compensação integral pelo risco e
possibilidudc de uquisiçào de moU:stias, levando-se cm considcraçilo o maior
ou menor preparo prolissionul.

' ;.' ·~
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Nào se justilicu, ussim, que o adicional de insalubridade scju calculado
sobre o sulário mínimo, devendo incidir sobre a remuneração efetivamente
pcrcebidu pelo empregado, posição, nliús, a que vem chegando a jurispru·
di:nciu de nossos tribunais, como, à guisa de exemplo, o seguinte acórdão do
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:
''Adicional-incidência sobre o salário do marítimo. O
adicional-insalubridade devido ao tripulante de embarcação du
EN ASA incide sobre a soldada-base, típico salário profissional, ca·
bendo seu pagamento sem solução de continuidade, enquanto per·
durarem as condições desfavoráveis do ambiente de trabalho, com
a repercussão de direito sobre as demais parcelas" (Ac. 2• T. Rei, Min. Barata Silva in Revista do TST, pág. 322).
Essa linha de pensamento deve prevalecer, quer se considere o problemu
da insalubridade predominantemente médico, quer seja julgado mais de na·
turezujurídica. Em última análise, o adicional de insalubridade não constitui
salário, mas uma penalidade imposta ao empregador que expõe o emprega·
do a umbicntc de trabalho nocivo à sua saúde c passivei de ser modificado,
~ara que o trabalhador possa ter sua saúde resguardada.
Por todos os motivos expostos c cm se tratando de medida de interesse
dos trabalhadores expostos à insalubridade, esperamos venha a iniciativa a
merecer o beneplácito dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1979. - Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finança,ç,)
PROJI:TO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1979

Institui o auxDio-complementar dnldo aos sea;urados que, submetidos a proeeuo de reabllltaçio proflulonal, só possam exercer
oll•ldade dl•ena da exercida anteriormente.
O congresso Nacional decreta:
Art. I• O auxilio-doença devido ao segurado do INPS regido pela Lei
Orgânica da Previdência Social será transformado cm auxilio-complementar
~uando, cm decorrência de reabilitação profissional, só possa exercer ativi·
dade diversa da que exercia anteriormente.

Art. 211 O auxilio-complementar, mensal c vitalício, corresponderá a
quarenta por cento do salário·dc-bcncficio, arredondado o total obtido para
a unidade de cruzeiro imediatamente superior c será devido a contar do dia
seguinte ao da cessação do auxUio-doença, independentemente de qualquer
rcmuncraçilo ou rendimento auferi~o pelo segurado.
Art. 311 O auxílio-complementar cessará com a concessão de novo
auxílio-doença ou de aposentadoria de qualquer espécie.
Art. 411 O custeio do auxilio-complementar será atendido por uma
contribuição das empresas igual a 1% (um por cento) da folha de sa16rios-de·
contribuição, reduzindo-:;c pura 3% a taxa de custeio do salârio·família a que
>c refere o art. 4• da Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974.
Art. 511 Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições cm contrário.
JuotJOcaçio
O objetivo do presente projeto é instituir o auxilio-complementar devi·
do aos segurados que, submetidos a processo de reabilitação profissior.al, só pos·
_sum exercer utividadc diversa da exercida anteriormente.
A legislação acidentária, hoje incorporada ao sistema prcvidenciltrio,
prevê a concessão do auxílio-acidente, nos termos dos seguintes dispositivos
da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976:
"Art. 6• O acidentado do trabalho que, após a consolidação
das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o
exercício da utividadc que exercia habitualmente, na época do aci·
dente, mas não pura o exerc!cio de outra, farlt jus, a partir da ces·
sação do auxilio-doença, ao auxnio-ucidentc.
§ I' O auxilio-acidente, mensal, vitallcio c independente de
qualquer remuneração ou bcneflcio não relacionado com o mesmo
ucidentc, será concedido, mantido c reajustado na forma do regime
de previdência social do lN PS c corresponderá a 40% (quarenta por
cento) do valor de que truta o inciso II do art. 5' dcstu lei, observa·
do o disposto no ~ 411 do mesmo urtigo.
~ 2' A metade do valor do auxílio-acidente será incorporadu
uo vulor du pensão quundo 11 morte do seu titular niio resultar de
ucidente do trubulho.
§ Jll O titulur do uuxflio·acidcntc tcr!a direito uo ubono
unuul,"
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Já a Lei Orgánica da Previdência Social trata mutéria idêntica de forma
diversu, a saber:
"Art. 24. O auxílio-docnçu será devido ao segurado que,
após 12 (doze) contribuições mensais, ficar incapacitado para seu
trabulho por prazo superior a 15 (quinze) dias.
§ I' O auxílio-doença consistirá numa renda mensal corres*
pendente a 70% (setenta por cento) do salúrio-de-bc:ncfTcio, mais
1% (um por cento) desse salário, por ano completo de atividade
abrungidu pela previdência social ou de contribuição recolhida nos
termos do art. 91', até o mltximo de 20% (vinte por cento), arredon·
dado o total obtido pura a unidade de cruzeiro imediatamente su·
perior.
§ 211 O uuxilio-doença scrú devido a contar do 16v (décimo
sexto) dia de afastamento da atividade ou, no caso, do trabalhador
autónomo c do empregado doméstico, a contar da data da entrada
do pedido, perdurando pelo pcrfodo cm que o segurado continuar
incapaz, Quando requerido por segurado afastado há mais de 30
(trinta) dias do trabalho, será devido a partir da entrada do pedido,
§ 311 Se o segurado, em gozo de auxflio-doença, for insuscctí·
vel de recuperação para a sua atividadc habitual, o que o sujeita aos
processos de reabilitação profissional previstos no § 411 para o
exercício de outra atividade, seu benefício só cessará quando ele estiver habilitado para o desempenho de nova atividadc que lhe garanta a subsistência, ou quando, não recuperável, for aposentado
por invalidez.
§ 411 O segurado em gozo de auxílio-doença ficará obrigado,
sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se aos exames, tratamentos e processos de reabilitação profissional, proporcionados
pela previdência social, exccto tratamento cirúrgico.
§ 511 Será concedido auxílio para tratamento ou realização de
exames médicos fora do domicílio dos beneficiários, na forma que
se dispuser cm regulamento,"
~evidente o objetivo da legislação social ao instituir o auxilio-acidente:
assegurar ao trabalhador que nllo mais direito ao recebimento do auxíliodoença c que, embora com sua capacidade de trabalho reduzida, volta à atividade, uma ajuda financeira capaz de compensar a perda de sua capacidade
de ganho.

Todavia, quando o afastamento da atividade ocorre por enfermidade
nào relacionada com acidente do trabalho, passa o seguradO a receber o
auxilio-doença até que seja integralmente recuperado, quando cessa o paga·
menta do beneficio o que também ocorre quando, não recuperável, for aposentado por invalidez.
O pagamento do auxilio-doença cessa, por igual, quando o segurado,
apôs ser submetido a processo de reabilitação profissional, ror considerado
apto para o exercício de outra atividadc,
qr!l, incapacitado pura o exercício de sua atividadc habitual, o trabalhador fica sem condições de, cm sua nova vida profissional, obtc'r o salário que
ganhava anteriormente. No entanto, não tendo a redução de sua capacidade
laborativa decorrido de acidente do trabalho ou moléstia profissional, não
pode pleitear o recebimento do auxílio-acidente.
Na verdade, o que deve constituir finalidade da previdência social é dar
amparo aos trabalhadores, quando definitiva ou parcialmente incapazes
para o trabalho, pouco importando, no caso, a causa determinante dessa incapacidade.
Por isso mesmo, o projeto cria o auxilio-complementar, de valor idênti·
co ao do auxílio-acidente, a ser pago ao segurado do INPS regido pela Lei
Orgãnica da Previdência Social quando, em decorrência de reabilitação P,ro·
nssional, só possa exercer atividade diversa da que exercia anteriormente.
Em cumprimento uo disposto no parAgrafo único do artigo 165 do texto
constitucional prevê o projeto, no seu art. 411, a respectiva fonte de custeio,
reconhecidamente suficiente.
Como se sabe, a contribuição destinada u atender ao pagamento do
salúrio-fumflia cru, inicialmente, 5%, nos termos du Lei "' 4.266, de 3 de outubro de 1963.
Como tal receita superava, cm muito, as despesas para sufisfaçiio das
quais foi criada, a Lei n• 4.863, de 29 de novembro de 1965 (urt. 35, § 2•),
rcduziu·u puru 4,3%, sofrendo novu redução doterminudu pelo urt. 411 du Lei
n• 6.136, de 7 de novembro de 1974, u saber:
"Art. 4Y O custeio do snlfirio-maternidade será utcndido por
uma contribuiçi'l.o dns emprcsus iguul11 0,3% (três décimos por ccn·
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to) da liJ\ha de: salftrio.'i·de-contribuiçUo, reduzindo-se pum 4% {qu:ttru
ror cento) :1 t:t:<u de custeio do s<ilário-fnmiliot lhudn no 9211, do mt. 35,
da Lei n' 4.K63, de 29 de noVLmbro de 1965."
Oclurc, entretanto, que <I receita proveniente da referida luxa corres·
ponde <to dobro da despesa a ser por ela coberta, o que torna plenumentc
viável sua rcduç;io p:tr:t 3%, destin<tndo-se 1% p<tra custeio do encargo decor·
rente deste projeto.
Sal:.t das Sessões, 8 de otgosto de 1979.- Franco Montara.
( À.f Comü.wit•s dt• Comlitllição t• Justiça, dt• Lt•gi.vlaçào Socit~l c·

de• Fimmcas.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1979
,\cr"scenta item V, ao art. 4R do Oidl~o Penal, para comdde·
rur circunstlincla atenuante da pena o fato de ter sido o a~ente menor
ahundnnado,"
01

O Congresso Nacional dr.-crcta;
Art. I' O art, 48 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
passn a vigorar acrescido de item V, com <t seguinte redução:
"Art. 48 ............................................ .

..

V- ter sido o agente menor abandonado, desde que primário.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário.
Juslincaçiio
Tenho, durunte toda a minha carreira parlamentar, focalizado o drama
do menor <~handonado e suas dolorosas conseqUências, problema que hoje se
aprcsenta, possivelmente, mais grave do que nunca.
Os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Menor,
realizada na Câmara dos Dr.1Jutados, revela bem a extensão do mal, fruto,
cm grande rarte, da miséria c da falta de assistência do Poder Público.
Dir-se·á que a extinção do SAM, triste universidade que o Estado man·
tinha para doutorar menores abandonados nas artes do crime, c a instituição
da FUNABEM foi um passo decisivo, para a so\uçüo dessa m6cula social
que é hoje, praticamente, de todas as cidades e vilas do País.
Todavia, os recursos de que dispõe essa nova entidade são menos do
que remcdiávcis, eis que não bastam sequer para ensaiar a abordagem de
uma questão terrível, de um mal que cresce a olhos vistos, cada vez mais com
tendência a se ulastrar c sem qualquer perspectiva de erradicação,
Os Governos, exercitando mal disfarçado diversionismo, instituem lote·
rias que arrecadam suados cruzeiros dos pobres, iludidos com a esperança de
pri:mios multimilionários, sem destinarem qualquer parcela, por modesta
que seja, para assistir ao menor sem lar, sem comida, sem escola, sem desti·
no, sem esperança, sem cuidado algum.
A própria sociedade, rigorosa em punir os muitos que afinal se tornam
delinqUentes, sempre se esquece de que o maior quinhão de responsabilidade
pesa sobre seus ombros, cm conseqUéncia da desídia, muitas vezes até deliberada. Até mesmo a nossa política populacional leva uma parcela de culpa,
pois não permite soluções que outros países já adotaram, como a limitação
da prole c o aborto social.
Então, já que não i: possível solucionar a questão a curto prazo, nem
evitar que os meninos desamparados de hoje se convertam nos criminosos de
nm:tnhà, nada mais justo que se lhes reconheça a atenuante de não haverem
despertado, nu inffmcia e na juventude, o inte!'esse da sociedade que mais
tarde tüo duramente os pune.
Deste projeto, certamente, alguém dirá que fica em meio do caminho, já
que, no atuul estudo de coisas, em lugar de ser atenuada a pena, melhor seria
que se cxclufssc a responsabilidade criminal do menor abandonado.
De qualquer modo, se nenhum outro mérito tiver esta proposição, não
se lhe negarlt o de convocar a atençllo nacional pura tilo grave problema so·
cial.
Saiu das Sessões, 8 de agosto de \979. - Nelson Carneiro.
l.EG/SLtiÇ,lO CITtiDA

----------------------------------J
SilO circunstúncias que sempre atenuam a pena:

Art. 4M.
I - ser o ugcntc menor de vinte c um ou maior de setenta anos;
11 - ter sido de somenos importúncia sua coopcracllo no crime;
III -a ignorância ou u ermda compreensão da lei penal, quando ex·
s{lvcis;
IV - ter o <~gente:
u) cometido o crime por motivo de rclev:tnte valor social ou moral;
h) procumdo, por sua espontânea vontade c com eficiência, logo após o
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqUéncias, ou ter, antes do ju\gamcn·
to, repan1do o dano;
c) cometido o crime sob coaçi1o u que podia resistir, ou sob u influência
de: violc:nta c:moçl\o, provoc:1da por ato injusto da vitima;
ii) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do cri·
me, ignorada ou imputuda a outrem;
c) cometido o crime sob a influi:ncia de multidão cm tumulto, se, licita
a reunião, não provocou o tumulto, nem é reincidente,
Parúgntfo único. Se o agente quis participar de crime menos grave, a
pena i: diminuida de um terço ati: metade, não podendo, porém, ser inferior
ao minimo d<t comin:1da ao crime cometido .

... ········ ····· ' ' .............................................. .
·········· ............................... ······ ................. .
......................... ····· .................................. .
(À Comis,çào

de ConJiituição e JILçtiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publica·
dos c remetidos às comissões competentes,
Sobre :1 mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. I~'·Secretário.

t

lido n ,~;eguime

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 48, DE 1979
Allera o art. 440 do Regimento lnlerno do Senado

Fe~eral.

O Scn;~do FcdcrJI resolve:
Art. IY O art. 440 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi·
gorar com o acréscimo do seguinte Parágrafo único:
"Parágrafo único. A Comissão Diretora, de que trata este
urtigo, caberá promover, em caráter experimental, estágios de tr<~·
bulho nos serviços administrativos do Senado Federal, para uni ver·
sitários de todo o País, observadas us seguintes normas:
I - a inscrição, o número de estagiários e a duraçi1o do está·
gio serão disciplinados mediante regulamentação da Comissão Di·
rctora;
ii -os estagiários observarão, no que couber, o regime disci·
plinar dos servidores do Senado Federal, e estarão sujeitos a locais
e horários de trabalho lixados pela Comissão Diretora:
III- as despesas que possam decorrer do estágio constarão
do Orç<tmento; ·
IV- uo término do período, cada estagiário apresentará um
relatório c.:scrito sobre o desenvolvimento do respectivo programa,
recebendo um certificado relativo à conclusão do estágio."
Justificação
Com a nova organização do ensino universitário em nosso País,
estubcleccu-sc a exigênciJ de estágios na conclusüo de determinados ~:ursos
de grau superior. Assim, a partir de então, as Casas do Poder Legislativo
vêm sendo constantemente solicitadas por estudantes universitf1rios que desejam ali cumprir os seus estágios. A Câmara dos Deputados, sensibilizada
pelo problema, incluiu cm seu Regimento Interno, dispositivos reguladores
des.'ie tipo de estágio, subordinando-o a regulumentaçüo u ser baixada pela
Mesa. No Senado Federal, porém, apesar de alguns casos de estágios terem
sido utendidos mediante autorizações espectncas, o assunto uinda não lo·
grau institucionalizuçito.
O presente projeto, pois, pretende seja a mutériu objcto de disciplinare·
gimentu\, u lim de que o processo de estágio se desenvolva normalmente, se·
gundo prescrições udcquadas uo caso.
Sttltt das Sessões, Hde agosto de 1979- Humberto Lucena

DECRETO-LEI N• 2.84H, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

l.EG/SI.AÇiiO CITtiDA

üitiiJ:n Penul

RESOLUÇÀO N• 93, DE 1970
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Regimento Interno do Scnudo Fc..•dc..•rul.

111.\ lU O UO ('O~G UESSO ~ACIO~AI. (Sl·çilllll!

nu. Sccretu.rla
o~ serviço~ da Secretaria do Senado, superintendido~ pd:1
Comb~üu Dirctora, reger-~e-rw por um rcgulumcnto c~pe~.:ial, ~.:on~iJcr;tdu

Art. 440.

parte integrante deste Regimento.
1\rt. 441, Para os serviços da Casa somente será requbitado funcio·
n[trio de outra repurtic,:ào nos casos previstos no art. 424 c no Regulamento
Administmtivo do Senado Federal.
Paritgrafu único. Os servidores. do Senado Federal poderão, uutoriza·
do~ pela Comissito Dirctora, prestar ierviço!> a outros órgãos do poder públi·
~o nu >~ccit:tr missões estranhas it Casa, obedecido o disposto no seu Regulamento Administrutivo,
O SR. I'RF.SIIlE:-<TE (Nilo Coelho)- O projeto que vem de ser lido,
:1pôs publicado c distribuído em avulsos, ficará sobre a mesa durante 3(três)
!icssões, a fim de receber emendas, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa requerimento que
será lido pelo Sr. I~'·Secretimo.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 256, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fc·
deral, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 024/78, que "dá
nova redução ao art. 227 do Decreto-lei n~' 5.452, de I"' de maio de 1943
(Consolid:~çào das Leis do Trabalho)",
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1979. - Senador Ore•t.. Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento será publicado
e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I~'·Secretário.

t lida a Jeguinte
Brasília, 8 de agosto de: 1979
OFICIO N• 183/79
Sc:nhor Presidc:ntc,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Depu·
tudo ANTONIO MAZUREK para integrar, cm substituição ao Senhor
Deputado ADOLPHO FRANCO, a Comissão Mista incumbida de estudo c
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n"' 22, de 1979 (CN),
que "Revoga o inciso II, do artigo 55, que permite ao Presidente da Repúbli·
ca expedir decretos-leis sobre finanças públicas, inclusive normas tribu·
tt!rias".
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado ·apreço. Dep. NciMn Marchczan Líder do Governo c da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Será feita a substituição solici·
t;Jd;i, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )"'·Secretario.

E lido r apromdo o seguime
REQUERIMENTO N• 257, DE 1979
Requeremos, nu forma regimental, e de acordo com as tradições da Cus:!, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do cx-Sc:nudor Viva I·
do Lima:
.
nl inserção cm uta de um voto de prof~ndo pesar:
b) upresentuçào de condolências à fumiiia e ao Estado do Amazonas.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1979. - Senadora Eunice MichllcsScnudor Jorge Kalume - Senador Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) A Mesa associa-se às homenagens
'JUC serão prest:1dus c farú cumprir a ddiberuçào du Casa.
Hú oradores inscritos.

Concedo a pnlavra ao nobre Senudor Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Lc o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Louve-seu utunçlo dos órgãos de clusse do Ccur6, utentes permuncnte·
mente aos tegltimos intt:resscs do Estado, not:ldumcntc os relncionudos com
lnJLJstri:l, Comêrcio c A~triculturu, molus propulsoms do desenvolvimento
ccl1nómico du n:gii'lo.
J::m ~e~siin untcrinr, tivc oportunidude de me reportur u reivindicuçOes
feitas pdu .·l.l'loda~·cio Com1•rcitJ/ tio Ct•arâ, uo I:); mo. Sr. Ministrn dns Trans-
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ronc~. Professor Eliscu Rclcndc: c, já, nesta oportunid<.tdc, ntcndo 11 solici·
t;u.;iHJ da 1-"cdewç~w d;1s ,\ssociaçl)c.~ do Comércio, Indústria c Agropccu;'uia
- FAC IC -cm que n st:u Presidente Joi1o Luil Ram:ilho de Oliveira, cm
memorial, dirigiu-se :10 Presidente do Banco do Brasil Sf 1\, no qual aponta
par:~ o dcb;1te os problemas económicos c crcditícios locais, e que visam a rc·
duzir :1s dificuldades fin:1nccims do setor privado, na fase de inicio da safra,
quando as operações comerciais e industriais atingem sua maior expansão.
O Item I -do aludido documento, diz do empenho do Governo Feder<! I cm cxt:cutoJr um orçumcnto monetário para o corrente exercício, por in·
tcrmêdio do qu:il é prevista li expansão dos meios de pagamento com o respectivo custeio da produção.
Indiscutivelmente, cm face da irregularidade climática do corrente ano,
a safra de grãos, ct:rcais e matérias-primas será púr demais sacrificada, sendo
necessilrio que se atente para a elevação de preços ocasionada pela inllaçilo,
dai a exigência de capitais de giro c de investimento, bem acima das disponibilidades crediticias alocadas às Agências do Banco do Brasil, em nosso Es·
tudo - o Ceará.
A Federação das Associações do Comércio, lndú.~tria e Agropecuária
- FACIC- lembra à direção do BB uma medida que de pronto evitará o
estrangulamento na comercialização da safra cearcnsc, qual sejn o remancja·
mento de recursos de regiões economicamente mais fortes do Nordeste- di·
rigidos aos setores mais necessitados de crédito, tarefa esta a ser aferida pelos
gerentes das Agências do Banco.
Ecerto que o financiamento que impulsiona a safra é o que se destina à
compra de matérias-primas pelos industriais, que têm maior facilidade, por
uma série de fatores, quais o de contratar operações com o Banco do Brasil.

O Sr. Bernardino Viana (ARENA Concede-me V. E:t.• um aparte?

PI) - Senador Almir Pinto,

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Pois não, tem V. Ex• o
aparte.
O Sr. Bomardlno VIana (ARENA - PI) - No Nordeste brasi·
1eiro, o Banco Regional, Banco do Nordeste do Brasil e Banco do Brasil, por de·
cisão do Conselho Monetário Nacional, prorrogaram todos os créditos da Car·
tcira Rural dos Municípios atingidos pela seca, considerados de calamidade
pública, c cujos produtores tiveram suas safras prejudicadas. Ocorre
que esses limites de crédito correspondentes a esses empréstimos não foram
considerados c:t.tralimites, c somam hoje as aplicações das Agências do Ban·
co localizadas no Nordeste. E, cm virtude disto, estamos até agora sem que
novas dotações de crédito sejam deferidas à região, para que possam atender
nào só aos produtores rurais, através de novos plantios, novas colheitas, mas
também da comercialização dos produtos, principalmente do algodão, que
estú em plena safra. E a Dirctoria do Banco do Brasil esteve: reunida, anteontem, e ontem, para definir esse assunto. Sei que está causando um mal-estar,
e quero louvar V. Ex• por ter trazido à Casa assunto da maior imporíúncia
não só para o seu Estado, como também para todos os Estado:; do Nordeste
que tiveram suas safras prejudicadas.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agradeçb o aparte do
nobre colega. Sei perfeitamente que o problema não é só no Ceará, apenas a
ele me refiro porque recebi um memorial da Federação das Associações do
Comércio, Indústria e Agropccuária- FACIC- de Fortaleza, encaminha·
do ao Presidente do Banco do Brasil, para uma agilização de crédito justa·
mente nt:sta fase em que mais necessitam de capital de giro.
O Sr. Mauro Beno•ldos (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Ouço-o, com prazer.
O Sr. Mauro Donovldos (MDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinto,
:mtes de mais muJa, eu desejo também, a exemplo do que fez V, Ex• há poucos inst<mtes, no início do seu pronunciamento, destucar a participacno sa·
li ente que ti:m tido as entidades empresariais nos debates dos grandes proble·
mns que interessam ao Ceará c ao Nordeste. Nno apenas a tradicional F'A·
CJC - F'ederaçl\o das Associações do Comércio, Indústria c Agropecuària
do Ceará, m:1s igualmente :1/\ssociaçào Comercial, a Federação do Comér·
cio, u Federucilo do Comi:rcio Atac:1distu, o Clube dos Lojistas, a F'ederução
das lndústrius, o Centro Jndustriul do Ceurt!, n Unil\o das Classes Produtora~. enlim, st1o esses órgr1o~ dentre outras que têm subsidiado a atuaçào da
rcpresent:lçihl polític:1 no Senado, nu Câm:m1, nus Assembléias Legislativas,
uferecendo sugestões p:tra o equucionmnento dos problcmus do Ceará. No
'JliC di;r respeito a esse c:tso ugora focaliz;idO por V, Ex•, desejo munifestar a
min/1:1 prcucupaçl\o com u 'Iuc vt:m ocorrendo nus últimas horus no Nordes·
te br:t~ilcirn. N:w é apena:i a dcsativaçitu purci:1l da progrumaçr1o de cmcr·
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gência, scguidnmente ncg;Jdll por scton:s do Governo, mas que chegou a ser
assentado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas outras medi·
d~s rc.:centíssimns, de hoje inclusive, medidas que connitam com aquelas re·
comendou;ões expressas do Senhor Presidente da República, c o alegado trn·
lamento prioritário que seria dispensado à nossa região. Estou tentando
apurar ól tlutenticidadc de uma notícia que será desastrosa para o desenvolvi·
menta económico do Ceará c do Nordeste, 1:. a de que o Banco do Brasil te·
ri::1 sustado a realiz:u;iio daquelas transações de emergência, anteriormente
asseguradas pelo Ministro do Interior e pelos titulares das pastus da área
cconõmica do Governo. Se cretivada, realmente, esta medida, ela é desastro·
sa na presente conjuntura, quando nossos Cocstaduunos c nordestinos, de
um modo geral, enrrentam a udvcrsidadc climática deste 1979.
O SR. AI.MIR PINTO (ARENA- CE)- Eu agradeço a V. Ex•, quando
menciona diversas entidades de classe; e cu comecei cxatamentc este meu
modesto pronunciamento, nobre Senador Mauro Benevides, dizendo, justa·
mente, isso: louve-se a atuação dos órgãos de classe do Ceará.
Quanto à questão dos créditos, a cargo do Banco do Brusil, há sempre
uma Certa- não digo crítica- mas o Banco do Brasil tem procrastinado :1
remessa desses créditos, o que jll não acontece com o Banco do Nordeste. E.,
como disse o Presidente Callazans, do Banco do Nordeste do Brasil, que o
seu Banco, quase que sozinho, digamos assim, por seus parcos recursos, tem
financiado a miséria do Nordeste. Quer dizer, n minimização da miséria do
Nordeste,
Hú. na verdade, esta procrastinaçào, e é isso justamente o que o mcmo·
ri:1l da FACIC diz. Esse memorial roi endereçado ao próprio Presidente do
Bnnco do Brasil, Dr. Colim.
ASrndcço o aparte qe V, Ex•
Scnte·se, no entanto, que o Governo não se mostra disposto a aumentar
os limites operacionais das agências do Banco do Brasil, surgindo disto a nc·
cessidade de aproveitar·sc ao máximo os recursos programados, para que:
nüo fiquc:m ociosos, sob pena de causar prejufzos à economia.
Sugere a FACIC cm seu memorial dirigido ao Dr. Oswaldo Roberto
Colim, Presidente do Banco do Brasil S.A., que as agências da importante
Cnsa de Crédito, cm Fortaleza, sejam autorizadas a contratar empréstimos
com base em percentual dos recursos de títulos pugos, em agências do inte·
rior, desde que não tenham sido compatibilizados, em virtude da demora, na
chegada dos avisos de pagamento.
Rcrerc-se o memorial ao reitcrudo propósito do Presidente João Figuei·
redo de estimular as atividades agropccuárias, provendo-as de recursos para
custeio e investimento, para cm seguida lembrar que o Ministro Delfim Net·
to, cm repetidas declarações, há afirmado·que o crédito rural contará com os
meios linancciros, desde que requeridos, para aumentar as áreas de pro·
dução e, conseqUentemente, as colheitas.
Pena é que ainda subsistam limitações de recursos c certas distorções do
crédito rural, no território ccarcnsc.
Este crédito tem sido manuseado através de 3 linhas: custeio pecuário,
ime.rtimentos rurais e PROTERRA.
Ejá. que o Presidente da República adotou como meta prioritária do seu
Governo o sctor primário, nada mais lógico do que sejam aumentados os
recursos do PROTERRA para que nüo sejam prejudicados aqueles agricul·
tores que obtiveram aprovação de seus projetas, que, por atingirem valores
elevados, não conseguem os financiamentos pleiteados junto ao Banco do
Brasil.
Um aspecto, Srs. Senadores, é tido como contraditório cm relação ao
runcionamento do PROTERRA: enquanto os projetas rurais são incluídos
nos limites operacionais das empresas, os projetas industriais são considera·
dos cx.trateto, quando têm a mesma finalidade, dai merecerem igual trata·
menta.
Como não poderia deixar de ser, c por assim entenderem os di retores da
FACIC, o crédito rurul está contido naquela linha de juros ravorccidos, curê:ncia c longo pruzo de pagamento, com a finalidade de prestar auxflio ao
setor primário, nesta hora grave cm que tudo tende a ser dilicultado pela
terrível culamidadc clfmica que se abate sobre o sorrido Nordeste,
Abordadus de maneira sucinta as reivindicações relativas uo setor agrl·
cola, o órgão representativo do Comércio, Indústria c Agropecuúriu do Ccu·
rú reivindica ao Presidente do Bunco do Brasil maiores recursos paru 11 in·
dú.~triu das conrccçõcs, cujo pique operacional inicia-se neste segundo scmes·
trc do uno, quundo se observa considerável expunsão de vcndus c, por isso
m~:smo, cstli a exigir maiores recursos pura utender ao uumt:nto do giro co·
merciul.
Lumenta·sc, no mcmoriul du FACIC, que usempresus que transformam
a n1:1ti.:ria-primu cm munuraturudos ni1o vi:m conseguindo os cmprt:Stimo~

mínimos indispensáveis :10 simples ucompunhumcnto du inl1açi1o, o que não
dcixu de criar sérios ohstúculos 11 manutcnçi1o do ritmo normal de seus ncgó·
cios c cumprimento de su:1s obrigações finuncc:iras.
Impõe-se, por isso- como é sugerido no memorial -uma linha cspc·
ci:d de: crédito de carútc:r sazonul, para nnanciar ns indústrias de con.
fecçõcs, fonte de: riqueza do Estado.
Ao término du bem elaborada cx.posiçi10 da Federação das Associações
do Comércio, Indústria e Agropccuária do Ceará, apclu·se para que seja honestumentc reconhecida a verdadeira situação de calumidadc existente no
Nordeste, proporcionando-lhe um tratamento mais suave na execução d:.1
política de contenção dos meios de pagamento, que consistirú em que us
agências do Banco do Brasil mantenham um nuxo contínuo no desconto de
duplicatus, porque esses títulos representam riquezas wnsacionadas, cuja cir·
culaçi1o exige reposição de capital de giro.
Acredito que o ilustre Presidente do Banco do Brasil, sensível aos upclo.~
da FACIC, virá ao encontro dos p!citos formulados pela tradicional entida·
de, que: congrega comerciantes, industriais c agropccuaristas cearenscs, sa·
nando falhas existentes e que servem de empecilho Us utividades empresariais
do Ceará, senão do Nordeste,
Era o que: tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u palavra à Sr• Sena·
dom Eunice Michilcs.

A SR• EUNICE MICHILES (ARENA- AM. Lé: o seguinte di seu r·
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O povo do Amazonas roi surpreendido, no dia 29 passudo, por inrausta
noticia, quando os meios de comunicação inrormarum o ralccimento, nesta
Capital, do cx.-Senador e nosso cordial amigo Doutor Vivaldo Palma Limu
Filho, Seu desaparecimento ocorre quando, a despeito de seus 76 anos, aindu
se enconlrava cm pleno vigor lisico c intelectual, sendo uma das reservas mo·
r<~is c intelectuais do meu Estado.
A perda de tão ilustre personalidade dcsra\ca a medicina brasileira de
umu de suas mais notúveis expressões, fruto de um constante c devotado lu·
bar. De fato, Sr. Presidente, Vivaldo Lima, capacitado profissional, galar·
do<~do com numerosas distinções científicas, dedicava-se por inteiro à nobre
missão de curar bem e depressa. Confiante cm suas hábeis mãos de cirurgião,
tinha saber e destreza. Emrc as muitas comendas e títulos recebidos, inclusi·
vc internacionais, destacam-se os de Membro Honorário da Academia Na·
cio na! de Medicina c Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
A Cruz Vermelha Rrasilcira o ilustre desaparecido dedicou-se por inteiro, tanto no seu corpo médico como na runção de seu Presidente, por vinte
longos anos consecutivos.
Nesse breve perfil do médico, bem se vê, Sr. Presidente, que Vivaldo
Lima pertencia àquela estirpe que tudo dava de si, cm talento c dedicação,
no exercício do seu apostolado.
Mas, Sr. Presidente, se corretas as lições da hereditariedade, encontra·
mos, como ronte inspiradora de tais exemplos, a figura do pai do eminente
homem cujo raleei menta ora pranteamos- o grande amazonense Dr. Vi vaido Palma Lima- pai e filho identificando-se cm numerosas afinidades: am·
bos médicos, ambos com o mesmo nome, ambos dedicados à sua terra e à
sua gente,
O Sr. Mouro Ben"ldn (MDB- CE)- Permite V. Ex• um apurte,
nobre Senadora?

A SR• EUNICE MICHILES (ARENA - AM) -Com sati,ruçuo.
O Sr. Mouro Btne•ldn (MDB- CE)- Nobre Scnudoru Eunice Michilcs, desejo cm nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro
ussociar·mc a essa homenagem que V. Ex• tributa neste instante à memória
do ex-Senador Vivuldo Limu, rulecido no último diu 29, desse homem púb\i.
coque, no desempenho do seu mandato senatorial, honrou e dignilicou o
Amazonus c o País.
A SR• EUNICE MICHILES (ARENA- AM)- Obrigudu, Scnudor
Muuro Bcnevidcs, meu nobre colega, c creio poder interpretar os scntimcn.
tos du fumiliu do falecido, os meus próprios e os do povo amazonense, ugru.
decc:ndu a V, Ex.•
A utuaçi10 de Viva\do Lima Filho niío se restringiu uo campo de suu
prulissim. A vida públicu o conduziu u estu Cusu por doi!i mundatos consecutivos, nos pr.:rlodns de 1951 a 19SH c de 1959 u 1966.
Suu p:1ssugem pclu Senado deixou indeléveis registras. Administrudor,
deslllcou·~e como Segundo· Vicc-Presidente c Primeiro-Secretário ll:1 Combsào Diretora. Nu úreu estritumente purlumc:ntur eKc:rccu, llentre nutru~. ~~~
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funç(Jc'i Uc Presidente d:1 Comissão dc Rclitçi)cs Exteriores c de Lcgislaç~tn
Social.
Era Vivaldo Lima um apaixonado p!!lo hcrn público, Seu trab;dho em
hc-nctkio tln Estado c do povo am:wmen'ics repontou nas tun:fas de Prcsi·
dente do Dirctório do Partido Trahalhist:1 Brasileiro, ScçUo do Anwzon:ts c
de Primeiro-Vicc-Prcsidcnte do !)irctório da Aliança Renovadora N.. cionhl,
tamh~m cm nosso E.'itado.
Sr. Presidente:, Srs. Senadores,
Nrto é dilicil ~oncluir que: a biografia de: Vivuldo Lima Filho constitui a
reafirmuçào du luminosa trilha de sua vida, ~ervidn por um coraçfto de virtu·
dcs nmiu comuns.

O Sr. LomanloJúnlor (ARENA- BA)- Pc:rmite V, Ex• um aparte'!
A SR•. EUNICE MICHILES (ARENA- AM)- Com muita honra.

COMI'..IRf:'Cf:'M M..!/.1' OS SRS. sr:NADORES:

..JmC Guiurnard -Gabriel Hermes - Jnsé S:trncy - Alberto Silvallclvídio Nunes- Di nane M:~rit-· Milton Cahr:d- Marco'i Freire- t\r·
non d~.: ~1c.:llu- Gilvan Rocha- Jut;lhy Magalhães- tomunto JúniorJor1o C:dmon- Muacyr Dali:...- Amur:.!l Pdxolo- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco Montarallenriquc S:mti!lo- G<~stfto Milllcr- Vicente Vuolo- Mendes CanulcSald:mha Derli- Affnnso Cam:trgo- Jo!té Richa- Leite Chaves- Evelftsio Vi~:ira - Lc:noir Vurgas - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estú finda a Hor• do Expedien·
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Nobre Senador:~, quero, cm
nome da Aliançu Renovadora Nacional, associar-se lts homenagens, i'ls justus homenagc:ns que V. Ex.• vem prestando à memória do Senador Vivaldo
Lima, reconhecendo naquela grande ngura um exemplo de vida pública, que
c:mprestou o sc:u talc:nto u este Congresso, representando o seu Estado,

A SR•. EUNICE MICHILF.S (ARENA- AM)- Muito obrigado,
Senador Lonmnto Júnior, por suas palavr:.ts. E acredito que, Senadores que
somos, lamentamos todos a perda daquele nosso, poderíamos dizer, ex·
colega, que :1\uou de m:.tneira tão plena, tão brilhante, neste parlamerlto.
Finaliz:mdo, Sr. Presidente:
Com uma opulenta folha de serviços prestados de modo indormido aos
intere:;ses da Amalôni:t. Viva]do Lima Filho jú estf1 in.-;crito, por certo, pcl:1
scn~ihilidtu..lc du pm't) :1 que t:lnto amou, na privilegiad:.t rdaç:io do~ ~eus
maiores benfeitorcs.
A4ui fica, Sr. Presidente e Sr~. Senadores, o regharo de: nossa dor c de
nos~a c:mocào por essa perda tão sentida para o meu Estado e p:.tra o nos~o
P>~ís. (Muito bem!)

O SR. I'RF.SIIlENTE (Nilo Coelho)- Concodo a palavra ao nohrc Se·
nado r Nelson Carneiro, para uma breve comunicação.

Item 1:
Votaç<io, c:m turno único. do Rcquc:rimento n~' 250, de 1979,
do Senador Orestes Qu~rcia, solicit:mdo o dc:sarquivamento do
Projc:to de Lei do Senado n~' 239, de: 1978, de sua autoria, que revi~or:t o art. 505 da Consolidaçr10 das Leis do Trabalho.

Em vot&tçào o rc.:querimcnto.
Os Srs. Sc:nadores que o aprov.un permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprov;tdo.
O rrujcto a I.JUC se refere o rcqut:rimento aorovado voltará à sua tramit~u,;ào normaL

O SR.

PRESIIJE~TE (~ilc

Coelho) - Item 2:

Votação, em turno ún1cu. do Requerimento nY .25.2, de 1979,
du Sc:mtdor Paulu Brossard, solicitundo ~rg~ncia paru o Pwjcto de
Ld d0 Scnudo n~ 8), de 1978. do Senador Mauro Benc:vidt:.'l, que
"cst:tbclccc :.1 obrigatoriedade de revisão scmestwl dos nivc:is de ~a
lárill mlnimo, c dá outras providénci<t~".
Em vot:lçào o requerimento.
jl.'llavra o nobre: Sen:-~dor Mauro Bcnevide."i.

T~rn <1

O SR. NF.I.SON C'ARNEII!O (MDB- RJ). Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou voltando do interior nurninensc, e encontrei, nos municípios que
visitei, n m~.:~mo :m1hicnte de: solidariedade aos professores, 4ue j(t constat:.lra
na c:tpitoll. r,)dos sah~.:mos 4ue são os professores :1 classe pior remunerada
cm tudo n País. Er:.t n:nural que. depois de quinze: ano~ sepult:mdo no ~i!ên
do :~s sua~ asriraçõ~.:~. fossem os professores os mais con~tantes na luta pelo
direito a uma remuncraçrto condit;n<t. r\ legalidt.1ée do movimento está s:Jgra·
da pelo itfluio da CLJmunid:tdc. As ameaças n:w c: farão recuar, a~ punições
nrto remt:diam l) mal. P;trcce 4uc a lmica soluc~o ê o1inda aquela do s;.tudoso
Ministro Miltt.)n C.tmpos: mandar o trem potgador. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo ,t palavra ao nobr~.: Scn:tdor Jo~~ Ricila. (Pausa.)
S.
nàn esLi1 prc~entc.
Cfi/K!.:du a ralavra i.\0 IIL'hrc Senador Jaison R;u·rctl.l. (P:IU~J.)
.S.
n!'to cst;'t presente.
Cn11çcdn a pal:tna :111 nohrc Sen;1dor ,\gcnur ~f<tria. (P.tLt~a.)
S. L\' n:u1 c•,tú prcsCn\1!.
C.)n\·,:dn ;1 p.tLtvra an llL'bfl' S.::-~;td•'T Dir~~.:u Cml~~~u. lPau~;t,)
s F\· LÜ(l C'it:t rn.:.;l'rl[C,
Cun.:cd•l ;, p:t!avra an nnhrc Scn;td.1r Ciahricl ltt:rmes. (P;nbot.)
S. F:c:• nito c.'il[t prL·sentc
c,)n~cdn a palwr;t :ti) lll,!'lr:: Sen:tdllr !:amar Fr:l!JC•l. (Jlau~.l.)
S. h' n:to cstit pre~elllt:.
CntKl'dn a p:llavra ao tt.1hTL' Sr.:n:ulnr [\';utdrn Ctrrcir;L (P.tu\:1.)
S. I,. nfl,l -:st:1 rn:~cnlt:.
Cnr~~:\.'du a palavra an nobre Scn.Ld•lT :\dcrhal Jurcma. (Pausa./
S. 1:,• u.h1 c:-a:r pn:.~l.!llll!,

E.,,
r:.,-

O SH, PHESII>F.VI'F 1~iln Cucllw) -~~ ;-..:~lll ld mais nr:1d0rc\ in~~.;ritm.
,\ l'rc~idl:nl.'ia ~o'Uill'U~il \CS~~~~) cunjunta ;1 rcali/.ar-~.e hnje, 11~; ll'i horas r.:
:10 minuto~. llll plcn:u·il' da Cun:mt du~ PcputoHhl\, destillill.lit i1 Vll\ih;;tn c!:~~
pane~ vetadas dn Jlr,,jetn llc Lei lLt C:unar:t nv I, de ll)71) (n1' 2.J~llj74 rut
(~usa de nri)~Crn), que rc~•.ula u l.Jc:u;;io predial urhana, edil outr;~., rrovidl:n·
l'la~.

O SR. MAURO BENEYIDES (M DB - CE. Para enoaminhar a vo·
t:.1ci"to. Sr:m revis:io do orador.) - Sr. Presidcr.tc, Srs. Senadores:
~a sessão da última sexta-feira, tivemo!! a oportunidade: de nos rcport>~r
ao problc:ma ..;:d<~rial brasileiro, n..-clamando uma deliniçào urgente: do Podc:r
Exc:cutivo para o cqu:tcionamenlO dc:~sa momentosa questão.
N:tquelc ensejo, Sr. Presidente, tecemm considerações cm tornp de algum:IS prllpLlsil;ões, que tramitavam nesta Casa e que significavam umu con·
trihuiçào do P{Jder Le,g;i3l:tti\n p;.~r:l o deslinde de urn problc:m:1 que vem s.:
:tgravanJo :t c;;da di~t • .:om manifl!:;t:u;Ucs Jc: de~agr:1do por parte das·cl•tssc:~
tr;th;.~lh;H.Iur<~.'l. i\lt:n..:iunanJu~. i~u~Lirnt:ntc a ~:ircunstitnd;L·dr: qu..: S. Ex• o
Sr. Ministro do Trabalho, cm su.:essivas aparições nJ tclevbãü, assl!gt:raru,
:1ntes mesmo J.: \v Je m;lin, que u (,uverno :tnunciaria nov;ts diretri:t.c:s que
h;twriam dt.• úisl:iplinar a politka snl.:!ria I, mooific:~ndo-u. ~ni n1uitos t.lo.'i ~cu~
pnmo:- bilsicus, SIJhretudo em relacilo !1 periodicidaJc de sua revts:to, E chc[!llu mc~n\ll o TitLI:Ir d:t P:t.'ita do Tr;1balho a defendc:r. de prl•prio. ~~ ohnl,!atoried:tdr: ó revisão tfltadrii1Jt'Jtn·/ dos n ivc:is de: salúrio minimo li:..udu~ pam
1) Pais. Fnt maill Ultimo, quando c:stcvc nt.:staC:tsu o Sr. Mini~tro do Planciam.:nto, ~bril' He-nrique Simonscn, c: ao !hc ser C\ posta ii questão 'Jiarial,
tnrnuu-·.e c1·idente a in~liln.;:to dt: S. h• p:tr.t a re~·isào senw~tral J,l . . !"lÍVci~
de ~al~tri;, r.1inirno nn k~ritórin r.:~~·iJc~l.
Ach:,rlhlS, t:nt:Hl, inJi,pt.:m:t\·..:Jn.l rc-!llcrtur.l d~.o1~ tr:th;tlliu:-. Jcsll .·;t:mc~·
lfl:, tr:l/Cf ;1 dcb~tl' prufl~'~lÇo"ie~ l.Jill: l)bjetiVit\".llll dis..:ipJinar 01 pl1Jiti~'ol ~;tlii·
ri;d po~t;1 1:rn p~:Lti..:<l pd.J (ll'\IJ:rnu. Fm rilli:lt> lii-i~O. !.;CIIll!:nt:unu~ que Q~
r1<1hn.:~ St.:n;tdor.:·, .\I,JrCLh Frl·irt.:, D:rcctl Cardoso t.: tamhi:m cu, h,t\ [:unu~
prnpn'it,, l'tn ! 'J77 c em 197M, rc-;pcdi\·;,ml'Ott·. Jltcra~i:)c~ n<1 J'lllliti\.;; ~:ll:tri;,l,
t.:un; ,,bnr.ttMi::J;ale d..: n.:·.i•,:L,:, qwr lt''nJc,tr:.d ou ~cmc~lrodm.:nt\.' llO~
nivci~ de \:tlúri11 minimo. ~L" rcc,mbcd.tiJtoS que:\'• .-h.;cs:,Mi~ts P.trlanu:n·
t:tre,.,, que pr,lt.:Uf.\1!1 acllmr;anh.tr :: tr.!lllita,·~~n rl;t~ init.:tativ:L.'i Jc Scnaúorc.~ l'
Dcput:td0~. até :l)lllr<~ ,,;,o ha\ i:m1 st: indinath1 a a~lln.,dtwr u awlhtmcntl)
dt:s~:t~ prllpu~i~·ilc~. t"nrm:dil;nlas pt'lü S.::rradM 1\!arClh Freire, pertinente~ il
revi\[lll trirm:stwl, c pelo SerradiJr Dilt:L'tl Car~lo~o. c fl\H mim,~~~ du;h ''ll·
lr.t~. prt.:\'!!ltdo a rcvi<w a <::u.i:t ~emc,tre.
dt.:llrtl:, rHlrCm. Sr. Prc~u!cr\lt.: qui.', cnmn ng1mt se anut~o.:ta, ll r-..t,ni~tr•l
Marin l h.:nriq~1c .'itnllllr~cnteria .rJmitido 11 ac1:ttw.;itolia tc~c ~cmc~tral u quc
Cll.\Cjilft.t ll ( invt•rnn 11 p;rtw-:ilríL-b llllt:tkltam~:ntc . .'\o requerer :1 nrpCncia, u
que hu~c;.r a lidcr,uu;a do ~~ DB ~qui.' ni11..1 ~c rogue :1 fa..:c dn Congrc~su a in-
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---------------------------------------------------------------------------------------------crcpuçita de omisso ou desidioso, pois é ó próprio Senado, que se antecipan·
do a t.'SSU manifestação do Poder Executivo, aprovaria uma dessas proposições, ou a do Scnudor Dirceu Cardoso ou 11 minha própria, que se compu ti·
bilizavam, na presente conjuntura, com o ponto de vista do Governo.
Daí por que o nobre Uder Paulo Brossard entendeu indispcnsllvclu formalização, perante a Mesa, para u posterior manifestação do Plenário, de
um rcqucrimento de urgência para o Projeto nq 83/78, de que sou autor, estabelecendo não apenas a obrigatoriedade da revisão semestral dos nfvcis de
salário mínimo, mas. igualmente, u gradativa redução das regiões cm que se
subdivide o País pura fins de fixação de salário mínimo.
Era cxatamcntc esse o objctivo primordial que desejava alcançar o Se·
nadar Paulo Brossard, possibilitando que o Congresso Nacional se crcdcn·
ciassc diante das massas trabalhadoras, mostrando que t: sensível hs suas as·
pi rações justas, aos seus anseios legítimos, como são todos esses pertinente~
à necessidade de uma revisão semestral dos níveis de salário mínimo.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permile V. Ex• um aparte'!
O'SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Foi esta, sem dúvida, a
intenção do nobre Líder Paulo Brossard c que esperamos seja entendida e,
mais do que entendida, apoiada pela nobre Representação da Maioria.
Teria imenso prazer em atender a solicitação de V. Ex•. nobre 'Senador
Lomanto Júnior, se o Regimento do Senado mo permitisse.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. Ex•, então, me desculpe,
nobre Senador. Realmente, pensei que V. Ex• estivesse discutindo o requeri·
menta e não encaminhando a votação.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Portanto, Sr. Prcsiden·
te, aguardo que a nobre Bancada da Maioria, demonstrando sensibilidade
para um problema que é, indiscutivelmente, grave, acolha o requerimento do
nobre Líder Paulo Brossurd, permitindo que essa importante proposiçãoque já encontrou guarida nas Comissões Técnicas da Casa - venha a
plenúrio c, depois de aprovada, siga para a outra Casa do Congresso, c,
como trâmite derradeiro, suba à sanção presidencial, transformando-se em
diploma legal vigorante entre nós.
Os trabalhadores se congratulariam com o Senado e este bem se situaria
diante da opinião pública brasileira!
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para encaminhar u votação,
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Concedo a palavra no nobre Se·
nadar Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, solicitaria que
V. Ex• concedesse a palavra ao nobre representante da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo n palavra ao nobre Se·
nadar Lomanto JClnior.
O SR. LOMANTO JÜNIOR (ARENA- BA. Para encaminhar avo·
taçào. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadorcs:
Eu agradeço ao nobre Senador Dirceu Cardoso, permitindo que eu cn·
caminhasse a votação, antccipando~me ao seu pronunciamento.
O Requerimento n' 252, de autoria do eminente Líder Paulo Brossurd,
solicitando urgi:ncia pura o projeto do Senador Mauro Benevides, que esta·
belecc a obrigatoriedade de revisão semestral dos niveis do saUuio minimo c
dá outras providências, nos sensibiliza, porque todos nós estamos interessa..
dos cm que essas revisões salariais se processem em tempos mais curtos do
que vêm ocorrendo atualmcnte. Mas, a verdade ~que o Governo está cstu ..
dando esta revisilo salarial e nós temos acompanhado as manifestações dos
responsáveis por este sctor do Governo, Hà três tendências: hà quem deseje
fazer a revisão trimestral; hâ os que dcrendem que csto. revisão seja feita quadrimcstralmentc; e há aqueles também que advogam o mesmo pensamento
do eminente Senador pelo Ccurà Mauro Bencvides: a rcvisho scmestrnl.
Acho que poderia mos, jl!. que este assuntO cstà cm pauta, que o Govcr..
no cstà empenhado cm proceder esta revisho, sendo prudente, entilo, que
aguardássemos um pouco, porque é passivei que esta revisão se ruça num
tempo mais curto do que aquele pretendido pelo projeto do eminente Sena·
dor pelo CearA, ora submetido h aprcciaçilo do Scnado ..ll essa a pondcraçilo
que raça, para que aguardemos a dccisilo do Governo, que nho vai tardar, e t
passivei que ela venha ravorecer, com uma revido, cm prazo mais curto, be..
neficiundo assim os trabalhadores brasileiros,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I)
O Sr. Dirceu Cordow (MOO- ES)- Sr. Presidente, peço a palavra
pura encaminhar a votação .

.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com u palavra o nobre Sena·
dor Dirceu Cardoso paru encaminhar a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votnçilo.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E de suma importância que o Senado dê ao requerimento de urgênciu
do nobre Senador Paulo Brossard, Líder da Bancada do MDB, o encaminhamento que ele solicita para o Projeto Mauro Benevides, que estabelece
um reajuste semestral pura o salário mínimo no País.
Sr. Presidente, como somos autores de um projeto idêntico, que tam·
bém estabelece us revisões semestrais para o salário mínimo, achamos que o
projeto do nobre Senador Mauro Bencvides, cuja marca de honestidade e de
critério tem mostrado ao Senado, nos projetas aqui apresentados, uma linha
de condu til que o credencia como das autoridades mais insuspeitas da Casa.
Então, Sr. Presidente, o que nós pedimos ao Senado é o que o Governo
jfi está conccdc:ndo, é o que a empresa particular já está concedendo. Hoje,
lemos no Jornal dn Brasil declarações do Sr. João Fortes, da Empresa João
Fortes Engenharia do Rio de Janeiro, que já está praticando os reajustes semestrais cm sua firma de construção. Foi o ilustre empreendedor uma das fi.
gurus fal<~das para Ministro da Previdência Social no Governo João Baptista
Figueiredo. O próprio Governo, Sr. Presidente, através de Ministros, como
salienta aqui o Jornal do Brasil:
··Brasília - Após a reunião dos Ministros do Trabalho,
Sr. Murilo Macedo, da Fazenda, Sr. Karlos Rischibietcr, c do
Plancjumcnto, Sr. Mário Henrique Simonsen, durante almoço na
residência do último, ficou mantida a tendência dos reajustes sala·
riais passarem a ser feitos semestralmente, com base no fndice do
custo de vida."
Ora, Sr. Presidente, os nossos projetas, projeto do Senador Mauro Bc·
ncvides, o meu, c do ilustre Senador Marcos Freire, visam esse reajuste se·
mestral.
Assim, Sr. Presidente, raço um apelo h nobre Bancada da ARENA que
dõ o seu apoio à urgência solicitada pelo nosso Lldcr Senador Paulo Bros·
sard, a fim de que possamos, dentro da urgência requerida, apreciar o projc- ·
to Mauro Bcncvidcs.
Sr. Presidente, a tramitação do projeto não irá ficar estrangulada se
houver o propósito do Governo em alterar o reajuste semestral para reajustes trimestrais, porque receberá o projeto uma emenda na sua tramitação, e
nós poderemos apreciar, então, as revisões trimestrais ao invés de as revisões
semestrais.
Sr. Presidente, como os jornais de hoje já dão notícia de que: é da cogi·
tacão do Governo o reajuste semestral, raco um apelo h Bancada da ARE·
NA, ora dirigida pelo ilustre ex-Governador Aloysio Chaves, que dê o seu
apoio ao requerimento de urgência, a fim de que o Senado possa apreciar,
com a devida ligeireza, o projeto Mauro Benevides que é a consubstanciação
de velhas esperanças das i:lasscs assalariadas do País, as quais não cstD.o su·
portando o custo de vida.
Ainda há mais, Sr. Presidente, como se pensa nos reajustes pelas
ORTN's, no caso, é o reajuste feito pelos Indices do salário mínimo nos fins
dos períodos, isso seria, portanto, uma medida justa que a Bancada da ARE·
NA anulsse a nossa solicitação e nós pudéssemos murchar dentro de um pra·
zo célere, a discussão desse projeto que consulta os interesses dos trabalha·
dores do Brasil.
Nós esperamos que o nobre Senador Jarbas Passarinho, que agora jú
reassume, cm plenârio, n sua liderança, possa dar~ nos o seu apoio ao pedido
de urgência do requerimento do ilustre Senador, membro e Líder da Banca·
da, Paulo Brossnrd. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Aloyalo Cba•n (ARENA - PA)- Peço a palavra para cncami·
nhar 11 votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Para encaminhar a votaçilo V.
E•• nilo podcrA mais ralar.
O Sr. Aloyolo Cham (ARENA - PA) - Por quê'!
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Porque jA ralou o autor do rc·
querimento c um Senador de cada Partido.
O Sr. Aloyolo Cha•n(ARENA- PA)- E quem ralou pela'ARENA7
O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- O Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Aluyolo Chaves (ARENA- PA)- Nesse caso, Sr. Presidente,
curvo-me ao Regimento.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o :1provam queiram permanecer como !.C acham,
(Jlausu.)

Rejeitado.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Sr, Presidente, requeiro verificação de votação,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai ser procedida a vcrilicaç1to
solicituda pelo nobre Senador Paulo Brossard.
Nos termos regimentais, u Presidência suspende a sessão pelo tempo rc·
gimental a isso destinado e fará acionur as campainhas, para que os Srs. Senadores se desloquem dos seus gabinetes, se assim o entenderem, para o pie·
nário.
Est:J suspensa a sessão.
( Suspt•nJa à.r IS horas t' 4 mlnuMs, a .H'.fsào é rt•aberta às JS lw·
ra.1· e !J minmo.r.)
O SR PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estit reaberta a sessão.
Vai-se proceder à verificação requerida, pelo processo elctrônico.
Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar, votando em seguida os Srs.
Senadores. (Pausa,}
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Puulo Brossard- Agcnor Maria- Cunha Lima- Dirceu CardosoGilvan Rocha- Henrique Santillo- Humberto Lucena -Itamar Franco
- Jaison Barreto- Jose Richa- Lazaro Barboza- Mauro BcncvidesNelson Carneiro - Pedro Simon.
VOTAM "N,]O" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Evclásio Vieira- Aloysio Chaves- Bernardino
Viana -Gabriel Hermes- Gastão MUller- Jcssc Freire- Jutahy Magalhtles- Lomanto J unior- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram pela aprovação do re·
querimento, 14 Srs. Senadores; contra, 12. Não houve quorum para deliberação.
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'
123, de 1978 (n• 1.230/75, nu Casa de origem), que alteru a redução
do §2' do art. 72, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códi·
go Nacional de Trânsito), tendo
PARECERES, sob n•s 342 e 343, de 1979, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade c, no mérito, favorável, nos termos de substitutivo que apre·
senta; c
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário
ao Projeto c ao substitutivo da CCJ.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. A votação
liCII adiada por raJta de número, em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- llem 4:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado nú·
mero 159, de 1976- Complementar, do Senador Nelson Carneiro,
que introduz modificações na Lei Complementar n' 26, de li de se·
tcmbro de 1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1979, das Comissões:
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Le&lsl&çilo Soelal, favorúvel ao Projeto nu formu do
substitutivo da Comissão de Constituiçilo c Justiça, votando venci·
do, cm septtrudo, o Senador Jutuhy Mugulhl\es.
Em discussr1o o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senudores solicitundo a palavra, declaro cnccrruda u
discussilo. Niio havendo quorum, a votação du matéria fica adiada puru u
próxima sessriO.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item S:
Discussr\o, cm segundo turno, do Projeto de lei do Senudo n~'
60, Uc 1976, do Scnudor Orestes Quércia, que d!l novu rcduçi10 :10
art. 450, do Decreto-lei n' 5.452, de IY de m;do de 1943 (Consoli·
dnçilll das Leis do Trabalho), tendo
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PARECERES, sob n~'s 259 u 261, de 1979, das Comissões:
-de Comilltuiçào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridi·
cidade c, quanto ao mérito, favorável;
- de Leglslaçio Social, favorável; c
- de Finanças, favorável.

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Ni10 havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como delinitivamente adotado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redução,

P. o _çeguil/te o pro)t'/0 apro\'ado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1976
Dá nova redaçio ao art. 450 do Decrelo-lei n' 5.452, de
maio de 1943 (Consolidação du Leis do Trabalho).

l~'

de

O Congresso Nacional decreta:
Arl. I' Dá·se ao art. 450 do Decreto-lei n' 5.452, de i' de maio de 1943,
a seguinte redução:
"Art. 450 Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou sem substituição eventual ou temporária, cargo di·
verso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do
tc:mpo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior, além da
remuneração correspondente ao cargo exercido nas condições acima."
Art. 211 E.o;ta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'
247, de 1977, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a apli·
cação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá
outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 256 a 258, de 1979, das Comissões:
- de Conslituiçio e JusliÇII, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves cOsi·
res T cixeira;
- de Economia, ravorávcl; c
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Ntlo havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada, licando a votação adiada por falta de número.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1979 do Senador Nelson Carnci·
ro, que modilica a redução do art. 2' da Lei n' 4.:!66, de 3 de outubro de I963, que instituiu o salário-ramília do trabalhador, tendo
PARECER, so n• 233, de 1979, du Comissão:
- de Conslitulçio e Jusclça,pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves,
flugo Ramos c Cunha Lima.
Em discussno o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar raze~ uso da palavra •. VOU
cncerrú·la. (Pausa.)
Encerrudn, licando a votação adiada por ralta de número regimental.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotudu a matéria constante
da Ordem do Diu.
Concedo a palavra uo nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fuz algum tempo, discorri, desta tribuno, sobre u anistia, tentando lixar
o seu conceito c anulisur o seu alcance, uo longo de nossa história.
Naquela oportunidade, nlguns aspectos fundamentais da anistia foram
sulicnt:1dos. Em primeiro lugar, que ela se limita a esquecer o passado, sem
entr:1r no mérito dos :1tos ubrangidos: cm segundo lugnr, que elu trndicionulmcnte, no Brasil, foi d11 competência exclusivu do Legislutivo; em terceiro,
que cl:1 sempre foi u mais i.lmpla passivei entre nós, estendendo-se inclusive
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aos chanwdos crimt•J tlt• .wngut•,· quurto, que clu, cm gcrul, utingc os crimes
politicas c concx'os,
O meu propósito, üquda ultura, cm colocur, desde Jogo, as linhas gemis
do :~ssunto, jí1 que este ano, segundo se anunciava, o Governo pretendia en·
c:1minhm uo Congresso Naciom1l 11 sua proposta de anistia,
,\gora, Sr, Jlrcsidcntc, Srs, Senadores, estamos diante do projeto go·
vcrnumcntal que, ao meu ver, ni1o expressa os anseios nncionais,
O mestre Tristf1o de Athayde, cm palavras de fogo, fulminou a propo·
siçào alicia\, ao :11irmar, no seu Jrtigo "Lições do 13 de Mo1io" (JB, 19-7-79),
tcxtuulmente:

senso, pois se o Gov~rno nl1o quer anistiar cssus pessoas por serem terroris·
tas, <.~lt:lmcntc perigosas c nUa terem praticado senão crimes comuns, como
indultú-Jas'! É que o indulto, ao contrário da unistia, cntru no mérito de cada
cusn c, cm Ultinw :1núlise, signilic~ um gesto de perdão, de graça.
Realmente, como opinou Ruy Burbosu, na sua obra "A Constituiçiio c
os "Atas lnconstitucion;.lis":
"A. :mistia extingue todos os efeitos da pena e põe perpétuo si·
Jêncio ao processo."

E enfatizando:
"Não importa essa mcdidu unicamente "a eliminação, o olvido ou u ex"Conciliur é bom, mas reconciliar i: melhor. Essa anistia pc\<.1
qual nos batemos desde aquele remoto Natal de 1964, cm que pela tinçfio da acusação". Lc:i não de perdilo, mas de esquecimento, ela não se: esTV Tu pi pregamos a reconciliação dos brasileiros, depois do golpc tende só i1s penas, scnUo t:~mbém aos processos, que :1s dctcrminarum. A
de abril, não é o que desejávamos. Sem condições. Sem restrições. :misti:~ grega, o olvido latino, a nossa anistia i; a desmemória p\en:~, absoluta,
Scm mesquinharias burocráticas. Queríamos que viesse de uma só abr:tngcndo a própria culpu cm sua existência primitiva. NU o só upaga a scn·
penada, Tal como foi a Lei de 13 de Maio. Nela é que se deveriam tcnça irrevogável, aniquilando retroativ:~mcnte todos os efeitos por ela pro·
ter inspir:.&do os autores desse projeto mutilado, para que realmente duzidos, como vai até à abolição do próprio crime punido ou punível. llot•c
J?Udésscmos começar vida nova. Esperávamos por uma nova Lei imlulgnllia pafi•cta eJI aholitio criminni. Tada anistia, ensina Haus, "tem por
Aurea, que anunciasse uma aurora. Deram-nos um ato sem gran· efeito abolir a infração", .. Não extingue só a pena cancela o delito", diz
dcza, sem generosidade, sem horizontes ubcrtos. Ato que vem, sem Carrara. "Tira aos fatos contemplados o carátcr delituoso", escreve Gia·
dúvida, corrigir muitas iniquidades, mas que estú longe de permitir chctti. Apaga tudo o que antes dela ocorreu; suprime a infração, o procesaquela reconciliação nacional, necessária para afrontarmos as so, o julgamento, tudo o que suscetível é de destruir-se.
Em suma, na f<Jse de uma sentença proferida pela corte de cassação de
grandes tormentas que se anunciam em nossos horizontes carregaFlorença,
em 16 de março de 1864, subtrai o fato criminoso, redu-lo a passar
dos. Espcrávámos por um magnflico portal de entrada c eis que nos
dão, quando muito, uma portinha dos fundos, por onde possam como se nunca houvesse acontecido, tornando impasslveis de quulquer penaescapar-se de fininho, sem dar na vista, as vítimas de 15 anos de lidade os ucusados.
A tal ponto oblitera todos os vestígios do caso, que, perpetrando novo
arbftrio incondicional, Não duvido fosse o melhor que o atual Governo conseguisse, para vencer os bolsõcs rcacionários. Por isso delito da mesma natureza, o anistiado não incorre na qualificação de reincimesmo, devemos fazer o possível para remendá-la, embora venho1 dente. E como se o acusado nunca tivesse praticado açào semelhante".
Vai portanto uma distância muito grande entre a anistia e o indulto. A
sempre a ser uma colcha de retalhos, nos toma-lá-dá-cá das cmcn·
das c dos remendos, nas Comissões, nos Plenários de um Parlamcn· anistia esquece tudo, enquanto o indulto é o perdão da pena cominada. A
to ainda sufocado pelos pacotes ditatoriais. Em vez de um ato ini· primeira i: uma medida política, adotada por razões de Estado, visa11ao a paz
cial de vida nova, teremos, no melhor das hipóteses, um mero ato social: o segundo é um recurso individual de que se valem os condenados,
linal da vida velha. Não é à toa que se passa por uma quinzeno1 de para pedir a graça dos governantes,
Não se entende, pois, como o Governo possa admitir o indulto, para os
anos excepcionais, cm que o uso do cachimbo fez-nos realmente a
boca torta. Bem dizia Joseph de Maistre que o mais difícil não é que não forem beneficiados pela anistia, sem incorrer cm grave contradição.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de outra parte, ao referir-se uos servidomatar os monstros e sim removê-los do nosso caminho. Essa unis·
tia a conta-gotas ainda carrega consigo todos os cucoctcs de uma res da Administração Pública, sulvo melhor juízo, o projeto não atinge os
lcgislaçüo casuística, feita menos com os olhos voltados para o empregados das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista c de
bem comum da nacionalidade, do que no propósito de utendc::r a outros órgãos e entidades da administração lndireta. Fuz-sc nccessilrio uma
c:1sos pessoais. E, sobretudo, a futuros perigos imaginários. Ainda explicitação par:.& que não pairem dúvidas quanto a isso.
foi o medo e não a temeridade que inspirou esse projeto mancado.
Por outro lado, a proposição do Governo exige, pura o retorno ou re·
Não nego a dose de coragem do nova Presidente para enfrentar as versão ao serviço ativo, que o civil O li o militar faça um requerimento à uutodiliculdadcs de uma lei que deveria ser revolucionária, no mclhor ridadc competente, de quem dependerá, a(inal a concessão do benelicio que,
sentido da palavra, c não ardilosa e tímida, segundo a filosolia prag· assim pela innuência política de que fica a depender, deixa de ser um direito,
mática que há muito vem inspirando as nossas instituições impolíti· para se transformar num .simples favor. Por isso, sugerimos que o retorno c a
cus. Não lhe nego essa dose de coragem, Mas preferiu muito, para o reversão sejam automáticos c independam de. vagas no serviço público,
bem de todos c particularmente para o nosso futuro, a temeridade
O Sr. Mauro Btnevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um upurte?
da Princesa Isabel. ~bem certo que há muita diferença entre 15

anos de arbítrio c 300 de cativeiro. Ora, não existe apenas diferença
e sim um abismo, entre a grandeza da Lei de 13 de Maio, que fulgi·
rá sempre como um marco luminoso em nossa história pátria, c a
estatura pigméia de uma lei que deveria ser agigantada c vai nascer
anquilosada".
Sr. Presidente c Srs. Senadores, em verdade, mal concebido técnica·
mente, o projeto de anistia do Governo está eivado de contradições e incoc·
rências.
Começa pelo próprio enunciado da medida que pretende atingir os
agentes dos crimes polfticos c conexos e logo cm seguida se exclue dos seus
bcnellcios os condenados por crimes de terrorismo, assalto, seqUestro c atentados pessoais, quando muitos desses delitos foram praticados por moti·
vuçào poUtica, assumindo as características de crimes conexos. E, como dis·
cri minar os que foram ou não condenados, quando sabemos que dezenas de·
les sofreram u pena de banimento do País e, por isso, tiveram os seus proccs·
so paralisados~ O que quer dizer, cm outras palavras, que os banidos serão
anistiados, enquanto os que ficaram presos, foram processados c coOdena·
dos pela prAtica dos mesmos atas de\ituosos não gozarão do beneficio du
anistia.
Pura dirimir u questão o Governo, através dos seus porta-vozes, acenou
com u idéia do I"'Ju/10, como forma de amparar u situação dos que licurem
foru do projeto de unistiu. Oru, nesse purticular, hl1 um verdudciro contru·

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com muita honra,

nobre Senador Mauro Bcnevidcs.
O Sr. Mouor Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Humberto Lu-

cena, antes de mais nada, minhas congratulações a V, Ex• por esse mugnílico
pronunciamento cm torno do projeto governamental, submetido a esta
Casa, e pertinente à anistiu. V. Ex•, ainda ontem, trocava idéias com alguns companheiros de bancada a rCspeito daquelas alterações que, no seu
entender, se tornavam indispensáveis pura dur ao projeto aquela fciçiio niais
ampla c mais abrangente, desejado por todos os seguimentos da opinião
pública brasileira, No que se rcluciona com o retorno c a reversão, V. Ex• faz
muito bem, autcir que é de uma emenda, de modificar o texto original paru
retirar a exigência de apresentação de requerimento- profundamente constrangedora pura aqueles que seriam beneficiados pela anistia. Também cu,
nobre Senador, pretendo uprcscntar uma emenda a este dispositivo, cvidcn·
temente desejando que prevaleça a alteração de V. Ex• que é bem mais
abrangente, rctir:mdo U exigência do requerimento paru o retorno c rcversllo
duqucles que forum bcneficiudos pela anistiu. A minha cmcndu se circunscreve à situação dos professores de todos os gruus, que esturiam dispensados do
requerimento pura o retorno ou u rcvcrsilo aos cargos anteriormente ocupados. Se prevalecer, porém, a sua emenda, nobre Senador, obviumcntc que u
minha estará prejudicada, c cu muito muis satisfeito, porque V. Ex• deu cstu
conotuçilo mais justa c mais elústica à ulteruçUo que se pretende introduzir
nu rcdu~w·i'io originul.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PO)- Muito grato P'la
opor\una intcrvcnçllo de V. Ex•, que, no seu aparte, explicita o caso específi·
co dos professores que tiveram nu sua pessoa um intransigente advogado dos
seus direitos, neste projeto de:: unistia.
O que importa é nossa prc::ocupução em uperfeiço>1r o projeto do Gover·
no, para que, se um:mhi1 ele não vir t1 ser aquela proposição que nós do
MDB almejávamos, no sentido de uma ani.Hia ampla, geral t' irre.uritu, pelo
menos, tcnhu alguns aspectos negutivos revistos utravés dos Srs. Congressistas.
Sr. Presidente c: Srs. Senadores, as emendas que apresentei ao projeto
são alternativas. Tanto propomos, por exemplo, a supressão do parágrafo 2Y
do art. I', visando dur maior amplitude à anistia, como o acréscimo àquele
dispositivo de algumas expressões que procuram delinir o que se entende por
tnrori.mw. Pois, na nossa legislação penal, nada existe a esse respeito.
Ainda mais, se persistir o curáter restritivo da proposição, sugerimos
adicionar algumas expressões ao linal do parúgrafo I'" do art. )9, de tal sorte
que não se possa considerar, como crimes conexos, as torturas e sevícias praticadas contra presos políticos, uma vez que, nesses casos, estamos diante de
i·,ediondos crimes comuns. Preconizamos também, nessa hipótese, a inclusão
de mt~is um parúgrafo ao art. )\\no sentido de se abrir caminho para a comprovação através da Justiça Militar dessas violações de direitos humanos, casos em que tiS suas vítimas seriam alcançadas pela anistia.
Neste último caso, o dispositivo que procuro introduzir no projeto tem
o seguinte texto:
"Acrescente-se, no artigo )9, o seguinte parágrt~fo:
"Parágr.afo 3'- Os condenados por crimes delinidos no parágrafo anterior poderão ser beneficiados pela anistia se comprovarem que foram submetidos a tratamento cruel ou degradante durante o tempo cm que estiveram presos, como forma de:: punição,
ato de vingança pessoal ou método de obter informação mediante
uçào dcclaratória cm que se assegure ampla e imediata publicidade
a todos os atas processuais, a ser instaurada, instruída c julgada cm
primeira instância pelo Superior Tribunal Militar, que poderú. regulamentar a tramitação das açàes com fundamento neste dispositivo sem prejuízo "de sua vigência imediata."
Acho, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores que só a anistia ampla, geral c irrestrita pode conduzir-nos a verdadeira reconciliação nacional, serenando os espíritos, na hora cm que o próprio Governo, atendendo aos reclamos populares, não só anuncia os seus propósitos de abertura, como toma
aigumas iniciativas há tempos reclamadas pela Oposição, a exemplo da revogação dos Decretos-leis 228 e 477 que mereceu o apoio de toda a Nação.
Enttlo, porque insistir na concessão de uma anistia parcial c restrita,
marginalizando mais de uma centena de brasileiros, justamente os mais jovens dos que se envolveram no processo de contestação violenta do regime,
sob a inspiração do mais puro idealismo?
Não é demais relembrar a propósito, que o General Antonio Carlos
Murici, então Chefe do Estado-Maior do Exército, cm entrevista à imprensa,
cm 1970, alirmou categoricamente que a maioria dos que se lcvuntarum contra a ordem política vigente, nos idos de 1968 c I969,justamcnte à época dos
movimentos mais ostensivos de ruas, dos assaltos a bancos e dos seqUestros,
crn constituída de jovens de 2J'anos cm média, portanto numa faixa etária de
plena imaturidade. Que o Governo, entUo, reexamine a questão, estendendo
a.:i11istiu, sem distinçilo nenhuma, a todos os brasileiros que, di reta ou indiretamente, se envolveram nu prútica de crimes políticos c conexos, sem recorrer 11 cxceção que só amesquinha u sabedoria políticn du anistin, cuja alta linulir1ude i: pacilicar inteiramente a f:amfliu brusileiru.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora mesmo, lendo·se u entrevista que o
Sc11udor Teotónio Vilelu concedeu à imprensa, a propósito de suas visitus
uo, presos politicas, sente-se pelo tom das conversus mantidas com os encurccrudos, o real objetivo das ações em que tomarum purtc, o quul não era outro seniio o de lu tu rem pela rcstauruçào das liberdudcs perdidas, num regime
que o próprio Governo reconheceu, como autoritúrio c de cxceção c que a
Oposiçiio sempre considerou ditatorial.
Se, cntretunto, o Governo persistir nos seus propósitos restritivos, temo,
Sr. Presidente, que não alcançaremos uquele umbiente de puz sociul tão ncccssilrio i1 llrduu turefu de reconstruçi\o de nossas instituições politicus. Sim,
porque os que perderem u csperunçu, os que forem murginalizudos du unis·
tin tenderi'lo a radiculizur posições, perturbando, com a exuccrbaçllo de suas
puixões, a novu caminhudu pura u plenitude democrlatica. E, entiio, a rcspon·
subilidudc ser!1 do próprio Governo, que não tcr!1 visualizado us conseqUêncius que podcri\o ser funcstus puru todos nós, sobretudo quundo nos depurn·
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mos com tantus diliculdades cconômicus, decorrentes da teimosia do Governo cm manter o utual modelo c, bem assim, cm grande parte, da crise energétic;l que eclodiu, a partir de 1973, com o posicionamento dos países da
OPEP, que pas.~aram a comandar os preços do petróleo e dos seus derivados,
a nível mundial.
Concedo aparte ao nobre Senador Itamar Franco,
O Sr. flamar Franco (MDB- MG)- Senador Humberto Lucona, é
muito importuntc destacur a falu de V, Ex• nesta tarde, principalmente nesse
:1specto, quando V. Ex• fala da sabedoria da anistia que visa à pacilicaçUo
d<t família brasileira, o esquecimento e o perdão, essa conciliação que a
Nação esperu. Conciliação c perdão que a Nação já conheceu também no
passudo, e, uinda outro dia, aqui lembrava cu a anistia concedida pelo ilustre
c grande Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira. V. Ex• se referiu aos
presos políticos, Tive oportunidade, designado na Subcomissão, pelo Presidente Teotónio Vilela, de visitar os presos políticos, do Rio de Janeiro. Con·
versei com aqueles jovens que lá estão presos. O importante, Senador Hum·
bcrto Lucena, ê o destaque que V, Ex• faz com muita propriedade, desse aspecto, que muito senti de perto no domingo, quando conversei com aqueles
jovens, conscientes de que, realmente, numa fase da Nação, agiam dentro
d<tquilo que imaginavam deveriam fazer. Mais ainda, Senador Humberto
Lucena, estão conscientes neste momento de que querem voltar ao convívio
da sociedade, de que querem viver livremente c ajudar o desenvolvimento
deste Pais. Neste instante, quando a anistia não é: aquela que todos nós queremos para o Brasil, a fala de V, Ex•, por certo, há de despertar, por parte
do Governo, já que não somos apenas o poder homologatório da anistia que
o Executivo enviou ao Congresso Nacional, a esperança de que realmente o
Congresso possa umpliar o projeto do Executivo. Meus parabéns a V. Ex'
O SR. HUMBERTO Lt:CENA (MDB - PB)- Agradeço a contri·
buição de V, Ex• ao meu pronunciamento, o importante, neste momento,
não são as palavras que estou proferindo, mas, sim, a causa de anistia, o que
da significa na vida nacional. E o Congresso Nacional é o poder político por
excelência a quem incumbe, afinal de contas, caracterizar essa anistia, dclini·
la cm todo o seu alcance. Portanto, cabe ao Governo, depois de haver proposto a sua iniciativa, acolher com modéstia, com humildade a colaboraçUo
dos legisladores brasileiros, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
muito dela o resultado de reivindicações dos vários segmentos da sociedade
brasileira e que rcnctcm, sem dúvida nenhuma, esse estado de espírito a que
V. Ex• se referiu. no sentido da concessão de uma anistia a mais abrangente
posslvcl, geral c ir restrita, porque somente ela poderá, na verdade, desarmar
todos os espíritos e reconciliar a Nação.
Assim, julgo o depoimento de V. Ex• em torno do assunto da maior va.
Iidade, sobretudo quando V, Ex• acompanhou o Senador Teotônio Vilela na
sua peregrinação pela penitenciárias, nu sua visita aos presos polític:os.
Ainda hoje, nobre Senador Itamar Franco, a imprensa divulgou uma rc·
lução fornecida pelo Superior Tribunal Militar, dos que não.scrào beneliciados pela anistia; cerca de 400 pessoas, até agora, ficarão fora, pelos critérios
de levantamento adotados pelo Superior Tribunal Militar:.
Convém acentuar as contradições gritantes que há, se nós compararmos
caso a caso, porque muitos que praticaram os mesmos delitos terão tratamento diferente. Uns, porque foram banidos c os seus processos foram paralisados, serão anistiados; outros, que foram processados, mas não chegarum
u ser condenados senão cm primeira instância, também serão anistiados;
mas, os que foram condenados cm sentença definitiva, esses estarão irrcme·
diavctmentc foru da anistia.
Veja V, Ex' que é um projeto, como cu disse no início do meu pronun·
ciamento, cheio de contradições c de incoerências, ·
O Sr. humor Frunco (MDB- MG) -lo por isso, Senador Humberto
Lucenu, que se espera umu açi\o do Congresso Nacional, que o problema da
unistiu seja colocado acima dos partidos politicas. t isso que nós esperamos
que se passe na Comissão Mista c, sobretudo, que o Plenário do Congresso
Nucional, ncimu dos partidos politicas, ucima dos problemas de ARENA c
MDB, resolva: que possu realmente dar essa anistia a que V. Ex• se refere,
umu nnistia umplu, geral e irrcstrita,
O SR. HUMDERTO LUCENA (MDB- PB)- E foi pena, nobre Se·,
nadar ltumur Franco, que a Comissi\o Mista encarregada do estudo de ti\o
importante matérin, nu sua reunii\o de ontem, ni\o tivesse aprovado o rcque·
rimento do nobre Senador Nelson Curneiro, no sentido de que fossem ouvidos os represent110tes du OA 8, du CN DO c de outras entidades rcpresentati·
vns du sociedude brusileiru, que bem poderium trazer as suus luzes para um
debute muis um pio cm torno deste assunto que interessa a todos os brasileiros.
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Teme-se tamhl:m 'lUC, pc.:l;t composiçiio Ja combsiio, pelo!~ dcmcnhlil
ortodoxus que fanam indicados pelo partido governista pura integrá-lu, as
proposiçl1cs, de um modo geral, sejam rcjeitadus no sdo daquele órg;'lo técni·
co, :1 começar pdo ,\'llhJtiiWii'O que estia sendo cuidadosumcntc clabomdo
pelo Movimento Dcmocrútico Brasileiro c do qual, hojc,j{l dí11igeiru notícia
ot imprensa do País, o qual será objeto de pronunciamento de outros compu·
nheiros do nosso partido, no plenário do Scnudo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A lógica indica que, para enfrentarmos uma situação cconômica adver·
sa como est:t que atravessamos, com a in nação ultrapass:tndo índices men·
sais de 4%, Cfundamental que haja, pelo menos, um certo grau de cstabilidudc politica, que, sem dúvida alguma, alcançan:mos com o retorno ao livre.:
fundonamc.:nto das instituições democrátic:ts, sobretudo se contarmos com a
particip:u;iio. num esrorço nacional, de todos os segmentos de nossa socicda·
de. harmoniutdos pcl<t concessno de uma anistia realmente ampla, geral e irrestrita.
Era o que eu tinh:t a dizer. (Muito beml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobro
Sc.:nador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o soguinto discur·
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não desejava, pelo menos por esta semana, ocupar a tribuna. Mas, infe·
lizmcntc, recebi, na manhã de hoje, vários teleronemas e tdegramas do meu
EstJdO que, p:Ha surpresa minha. me deixaram deveras preocupado com o
Governo,
O Governo, ontem. através do Banco Cc:ntral e do Banco do Brasil. sustou todos os empréstimos para a infra-estrutura na Região Nordeste,
Sr. Prcsidcnh:, Srs. Senadores, há 90 dias, o Senhor Presidente da Rc·
pública, em companhia dos Ministros Andreazza e Delfim Nctto, esteve cm
Pernambuco, na SU DEN E, e assegurou ao povo do Nordeste todo o crédito
m.-cessário para ser feita a infra-estruturu e dar oportunidade assegurada i1
mão-de-obra ociosa pela seca terrível.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a palavra do Presidente da Rc·
pública e dos seus Ministros foi empenhada numa reunião da SUDENE;
toda a grande imprensu nacional deu conhecimento dessa realidade.

O Sr. Mauro Benevldc< (M DB - CE)- Permite V. Ex• um aparto'!
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com o maior praw, nobre
Senador Mauro Benevides,
O Sr. Mauro Bcnevldes (M DB- CE)- Nobre Senador Agcnor Maria,
coincidentemente, ;a esta reunião estive cu presente, na condição de rc.:prcsen·
wntc d<L Comissão de Assuntos Regionais do Senudo, O Senhor Presidente
da República, o Sr. Ministro da Fazenda, Karlos Rischbietcr, e o Sr. Miniil·
tro do Interior, Múrio David Andre~zza, pronunciar<~m discursos numa lin);U<Igcm vcrdudcir~mente patética e significativa, e prometeram, sobretudo.
uma nov;a oric:ntaç~o do Governo para tratamento prioritário às reivindicaçi'Jcs nordestinas. Confesso a V. Ex• que fiquei, nuturulmentc, s:1tisfcito
com aqueles discur!iOS que ouvia, embora, em oportunidades anteriores, Presidentes eM inistros outros já houvessem feito pronunciamentos de repercu~·
srw assemclhuda. O Nordeste, todo, mergulhou numa euforia nuquelc mo·
menta cm que vivia, como vive ainda, momentos de apreensão, de angústia c
lle sofrimento, diante du diversidade climátic<~ desse uno de 1979. Ainda em
julho, V, Ex• viu o que ocorreu: o Conselho de Desenvolvimento Econõmi~.:o, no di:t 18 daqut:lc mí;s, resolvia dcsutivur a planificaçüo de cmcrg~nci;1
cm 35 munícipios totalmente, e, em 119 dclt:s, parcialmente, Em menos de 20
dius, dcpois da·reuniiiD da SUDENE, oCDE-com o conhecimento do Se·
nhor Presidente da República- adotava um comrortamcnto surprccnden·
te, e!ilr;mho, estarreccdor, em relação ao atendimento do Nordeste hr:tsild·
ro. E V, Ex• nos traz esta informação que cu pretendia, igualmente, como
rrctcndo, comentar desta tribuna, utendcndo a comunicaçi'to que recehi,
;1gora, de cntidudcs empresariais do meu Estudo, fHint que minhu voz rudes·
se scjuntar l1 df.• V, Ex• ncste protc.~to indignado que faz diuntc dessu dccisi\0,
im!iltcutivclmcntc insõlita c Jcspropositudu du dircçito do Bunco do Brailil.
O SU. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, Sonudor
M:ILiro Bcncvidell·.
M<~s o que me deixa reulmcntc pat&tico C que foi empcnhudu u palavra
de Sua bclênciu o !'residente da República, foram feitos pelos ugricu\torcll
do NlHdcs\f.' Ult projctos pi!TII, atruvê.~ deles, ser cquacion:tdo o prohlcma du
infra·cqrutum daquela reltiitu, c o Guvcrno, de umu hora puru outra. jllltil

tod;~ uqucla gente ii sarjeta do sofrimento e da dor, como se nudutivcsse anrmado, como se nada tivesse garantido.
Tomei :1 liberdade de, hoje, pela manhit, solicitar de um Senador d:t
ARENA que se comunicasse com o Banco Central pura saber os motivos de
tamanha aberração. Feito a ligac;iio com o BltnCO Central, a rcsposw do Di·
rctor do Banco foi a de que a medida havia sido tomada p;ua evitar a in·
llaçi1o. Pelo amor dc Deus! Será que creditar o agricultor, no sentido de o
mesmo fo1zer a sua infra-estrutura, é innacionur? E o que é mais grave, o Governo autorizou que, a fundo perdido, seria pago o agricultor que trabulhasHC nos serviços de emergência. Esse trabalho vinha sendo pago, semanalmen·
te, pelo Governo. Pois bem. desde julho, desde a primeira semana de julho, o
Governo não pagou mais nenhum centavo a ninguém. O operário que trabalha nos serviços de t:mcrgCncia vem sem receber, há seis semanas, o dinheiro
dói sua diária, o dinheiro que representu a sua mingunda alimentação. Entrei
em entendimentos com a Supcrintedênciu du SUDENE. A rcspostu do Dr.
Salmito, Diretor da SUDENE foi: Senador Agenor Maria, nós temos <~qui,
na SUDENE. a melhor boa vontade, mas o dinheiro não está em nossas
mrws, ;1s autoridades fazendárias não nos transferem o dinheiro necessário
p<~ra pagar uo opcr:"trio dcssa região.

Sr. Presidente c Srs, Senadores, será esta :J rnodulidiide que o Governo
cst[l encontrando pura se popularizar? Serr1o estes os caminhos que vem dando essu notõria popularidade a Sua Excelência o Senhor Presidente d01 Re·
pública? Ser~ este o caminho mais válido? Não, Sr. Presidente c Srs. Senado·
res, este não é o caminho. E o mais grave é que não temos pura quem apelar.
Desde ontem que busco uma oportunidade de conversar, pelo telefone, com
autoridade do Ministério do Interior. J!J. que não posso conversar com o Mi·
nistro, jã que não posso conversar com o seu auxiliar imediato, conversaria
com qualquer pessoa do Ministério. Não me foi possível. ·'
Nt1o me foi passivei porque esta Casa, que representa as a!iPimçõt:.~ c o
sofrimento daquel<~ gente que, trabalhando, faz tudo por este!:· País, já não
pode contar mais com os seus representantes. A nossa presença, nesta Casa,
parece mnis uma presença de números, porque, na realidade·, nós não estamos tendo a oportunidade de defender com o interesse e o partriotismo que a
nossa obrigaç~o determin01, os principias maiores da represenwção popular,
na css~ncia dó! pa\avm.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pagar ao operário que trabalha, ne·
gar o crédito para fa;!er u infra-estrutura d<~ agricultura nordestina é negar u
toda aquela gente, mais de trinta e cinco milh~cs de pessoóls, o direito, o c:le·
mentur direito de poder pelo menos vegetar. Isto é o que acontece no Nordeste nos dias aluais.
Em Mato Grosso do Sul, a agricultura de um dos maiores município!~
daquela região parou csw seman:t por faltu de óleo diesel. Não foi tomadól
nenhuma providência.
Os jornais eHtào chdios de uma f<~luda anistia, o mundo politico se preocupa com ideologias, mas com as coisas mais comczinhl!S, mais importantes,
que.: l: u barriga vazia do trabalhador, que é o seu salúrio misc:r!lvcl, que i; ii
fl1me que carnpda nos lares daqueles que trabalham, que produzem, isto nr1o
tem import:inci<~ nenhuma. Negar o crédito ntto tem importimciu nenhuma;
não pagar ao trabalhador nr1o tem importúncia nenhum:t; f<~ltar com :1 palavr:a cmpcnhuda, nr10 tem importüncia nenhumu, mas os j~rnais estão cheios
da cCicbrc anistia, como se :mistia fosse encher a h:trriga de <~lguém.
Ora, pelo amor de Deus, i; preciso que se diga: o povo cansa, o povo desespcra.
Sr. Presidcnt~:, Srs. Senadores, :t situuçào do nordestino, negado este
crCdito, a situução do trabalhador negado o seu pag<~mcnto, não sei como
vil i licm, porque ninguCm naquela úrcu tem dinheiro. Já disse desta tribuna.
o pequeno c mCdio proprietário do Nordeste proletarizou-se, a classe médi:1
nordcstin:1 aslixiou-sc, endividou-se, e o assaluriudo está morrendo de fome.
bta é realidade de toda uquela área.
É de ile perguntar então: o que vai ser de toda aquela gente'! Nós estu·
mos no mês de agosto, nõs temos ainda setembro, outubro, novembro, dcJcmbro, janeiro c fcvert:iro: SI! us chuvas cheg<~rem cm março, nOs ainda te·
11\0lt seis meses de verão, Como vi'to viver m<~is de dez milhões de pessous que
lutam no campo, !~Cm crCdito, sem alimento, ~cm trabalho, scp1 espemn~·a'.'
Será que a cspcmnça é Brilolla que vem ar! Ser li que a cspcmnçu i; J ulilto que
chl!~a'! Scrl1 que :1 cspcnulÇll é Arrnis que vui chcgur'! C preciso que o Govcr·
no acorde pura cStól rcalidl!dc: u esperançu d;1quclcs desgrucudos scrú qual·
quer coisa que, no horit.ontc, possil prometer alguma coba. Meu Dcuil, i~Cdl
que ê a dcmagogiu'! Ser ii que é o mnu pntriotbmo'! Serú4uc é o oportuni!.nHI,
que mais uma vct. vai cngahelar o 5ofrirncnto maior de um P\JVO tt1u sul'ridl)
c H1o jo~ado 11 SlUI própria sorte'!
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Sr. Presidente e Srs. Senadores,~ importante que o egofsmo que bitolu
us criuturus, dê condições de haver um pouco de sensibilidude, pura que,
através desta scnsibilidude, possamos acordar para uma realidade muior.
Neste: País que não tem problemu de racismo, que não tem problema
ideológico, o problema maior~ o das distorções sociais, O problema maior í:
o da corrurção, é o do abandono cm que vivem aqueles mais pobres, sofri·
dos que vivem jogados à sarjeta do sofrimento, do abandono c da dor.
Dui a minha presença na tribuna, Sr. Presidente c Srs. Senadores, para
apelar, mais uma vez, para a sensibilidade, se existe, do Governo, para que
fuça com que o Banco do Brasil cumpra com as determinações desse: próprio
Governo e mantenha aberto o crédito para financiar os trabalhos de infra·
estrutura do Nordeste. Para que o Governo mande pagar imediatamente a
mais de lO milhões de operários nordestinos, que, trabalhando nas obrus de
emergência, estão, desde a primeira semana de julho, sem receber um centavo, comprando nas mercearias c nos armazéns, sendo explorados, c por quê?
Porque o Governo não paga aquilo que lhes deve,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este apelo cu faço mais uma vez ao Go·
vcrno c posso dizer que se ele não atentar para esta realidade, muitos brasileiros que não eram brizolistas, c que não eram por Arrais, quem sabe, eles
se tornem, amanhã, brisolistas c por Arrais,
Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Porque eles estão cansados de
esperar. Eles podem trazer- c é lógico que vão trazer- novas esperanças,
mas, é preciso que se diga que as esperanças dos homens que sofrem na mi·
nha região, no Nordeste, podem se transformar em desesperança.
Desde que aqui cheguei, cm 1975, não tem sido outra a minha prcocu·
pação senão de fazer ver ao Governo que, acima do interesse partidário,
deve pairar o interesse da Pátria, que, acima dos interesse menores, deve pai·
rar os interesses da Nação.
t dentro desses princrpios que tenho procurado representar o povo da
minha terra.
Sr. Prcsidcnlc c Srs. Senadores, a hora é de dificuldades. Mas quem
soma a este rosário de dificuldades maiores dificuldades? ~justamente a in·
competência do Governo! ~justamente a incompreensão do Governo! ln·
compreensão que criou esta situação que af cstã. Uma situação quase que irrcvcrsfvel.

O Sr. Glhu Rodla (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Apôs concluir o meu ra·
ciocínio, nobre Senador Gilvan Rocha.
O éxodo rural cresce assustadoramente cm nosso Pafs. O campo
esvazia-se c as cidades incham-se c explodem. Será que o caminho de conter
o êxodo rural é o de negar o crédito c o pagamento ao homem do campo?
Niio, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o caminho é cumprir com a palavra
empenhada, correspondendo às aspirações de quem vive do campo.
Com o maior prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- Mais uma vez, nobre Senador, V.
E.x• representa a voz do Nordeste cm unanimidade c cstâ coberto de raziio,
principalmente quando V. Ex• frisa a incompetência governamental cm rc·
solver os problemas daquela rcgiilo. Tanto é verdade que cu desafio o Go.
vcrno, que consulte qualquer famflia da classe nédia ou menos abastada, ou
uma ramllia popular do Nordeste c lhe pergunte, se nesses meses de Governo
incompetente que cstã ai alguém dessa ramllia de classe média ou de classe
mais pobre já sentiu, cm alguma coisa prãticu, a presença do Governo. E isto
numa região prodigalizada por riquezas indiscutfvcis. Tanto isso é verdade
que, se meu Sergipe fosse um Pafs independente, ccrtnmcntc seria, naquela
pequenez, uma das potências mundiais cm renda ptr capila. Sergipe que,
como o Estado de V. Ex•, contribui para o Pafs com riquezas, há muitos
unos, Sergipe que, por exemplo, contribui com quase 70 mil barris dillrios de
petróleo c que vive numa pobreza crõnica. Não venham nos dizer que a rc·
giào é invillvel, niio venham culpar a sccu, porque ela existe desde que a terra
é terra; mas isto sim, a incompetência, a gritante incompetência deste Governo que se repete nos mesmos figurões, Está V. Ex• coberto de razüo c seus
companheiros daquela região acompanharão até a exaustão nu defesa da·
qucla rcgiilo, sorrida, csbulhada pelo arbllrio c principalmcnlc pela incompetência impatri6tica desse Ministério.
O SR.AGENORMARIA (MDB- RN)- NobrcScnadorGilvan Ro·
chu, os nordestinos, que hoje à noite ouvirão uma s(ntcsc deste pronunciamento, suberl'lo ag_radcccr a sua palavra, niio só de protesto, mas a palavra de
defesa dos interesses daquela gente. E V. Ex• diz muito bem, se o Nordeste,
não é sb Sergipe, se o Nordeste fosse um Pais independente, nós cstar(umos
nu OPEP: produzimos petróleo muito ucimu do que consumimos; nós pro·
duzimos tungsténio, c sb aquela úrca o produz; nós produzimos algodlao
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fibroso, c só aquela Area produz esse tipo de ulgodüo; o nosso teor de óleo de
m:1monu é o melhor do Brasil. Enfim, o Nordeste exporta riquezas para outros p:dses, m;~s, nestu hora, o nordestino fica passando fome, jogado à sarjetil do sofrimento, abandonado e o Governo, que hipotecou a sua palavra, em
l1ernumbuco, hApouco mais de 90 dias, deixa-se levar pelo interesse do capital, m:ga o crédito que prometeu, nega, para a desgraça não só da nossa rc·
giào, nega pura a desgraça daqueles que estão procurando acalmar os nor·
destinos, dar esperança aos nordestinos, dar confiança aos nordestinos.
Eu posso afirmar a V, Ex•, Senador Gilvan Rocha, que os técnicos da
EMATER, que fizeram mais de 2.000 projetas, para a minha região, no Rio
Grande do Norte, não sabem o que dizer hoje ao agricultor que confiou, ao
agricultor que gastou o dinheiro para elaborar o projeto c que se vê impedi·
do, de uma hora para outra, de consumar a sua infra-estrutura, porque o
Governo que prometeu, hoje, nega o crédito prometido,
E doloroso, porque aqueles homens confiaram c acreditaram c é doloro·
so, porque esses técnicos, perdendo a confiança no Governo, vão se transformar cm pessimistas c vão levar também o pessimismo hqucles que já não
acreditam quase que em ninguém.
O que será do operário? Do diarista, que trabalha cm busca daquela
diária c o Governo- que tudo pode- não lhe vem pagando? Esse dinheiro
era pago a cada semana. Pois bem, Senador Gilvan Rocha, desde a primeira
semana de julho, nào pagaram mais ao operário.
A ARENA está aqui. Por que não me apartcia para defender o Governo? Por que é que a ARENA não me apartcia para defender o Governo? O
Governo que prometeu e não cumpriu! O Governo que foi a Pernambuco !cViU a sua palavra de confiança e não corresponde. A ARENA, infelizmente,
sabe que estou dizendo a verdade, a ARENA sabe que ocupo a tribuna para
truzcr a realidade dos fatos, porque sempre tenho dito nesta tribuna, Sr. Presidente c Srs. Senadores, acima do meu Partido, estão interesse do meu Pafs;
acima do meu Partido, está o interesse do meu povo c de minha Nação.
Acredito, posso afirmar ainda, no Governo, mas a minha crença cstã diminuindo, a cada dia que se passa, cstà diminuindo, porque ele não está cor·
respondendo à expectativa desta Nação. Não venham os jornais a afirmar
que a popularidade dele está crescendo, porque a popul~uidadc de nenhum
governo cresce, crescendo a innação; nenhuma popularidade de nenhum governo cresce, crescendo a mistificação; nenhuma popularidade de nenhum
governo cresce, crescendo a desconfiança. A desconfiança cresce quando ele
falta com a palavra. A innaçào cresce a cada mês que se passa. No mês passado, para o sctor de alimento, foi 10%. Sim, 10%.
A inflaçllo atingiu, nesses 12 meses, quase 50% ejl ~o pr6prioGovcrno
que assegura que eslc ano scrà mais de SO%.
Nilo podemos acreditar, Sr. Presidente e Sn. Senadores, que o Governo
possa crescer no conceito dos brasileiros, crcscc:ndo a inOaçlo c crescendo,
no seio da Naçi'lo, a desconfiança.
O Sr. Paulo Bro111rd (MDB- RS)- Foi de 30,4%, nos sete primeiros
meses deste ano, a taxa inOaeionllria. Em sete mcacs, mais de 30%,

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo Brouard,
se cm sele meses passou de 30%, nos 12 ~ 16aico que talvcz'alcanccmos uma
cirra superior a S0%.1: de se perguntar, cntllo: Depois de IS anos do arrocho
salarial, depois de IS anos de um rcsimc de cxccçllo, aonde o povo nllotem a
liberdade de escolher os seus governantes, o que se ve 6 a infiaçlo aalopante,
o que se vê é a agricultura esvaziada, o que 10 ve !lo cidades como Slo Pau·
lo, Rio, Rccirc c Salvador, estrangulando-H cm tudo: rede de saneamento,
rede escolar, rede hospitalar, crescendo a pobreza c a prostltuiçlo. A in10au·
rança cresce cm Sho Paulo, cresce no Rio, a inscaurança cracc aqui, cm
Brasflia. Anteontem, hrl dois dias passados, um pai de famfiia folauauinado
pelo simples fato de nilo ler dinheiro. Sim; os ladrões o ameaçaram e na hora
cm que ele revelou que nilo tinha dinheiro foi assassinado porque nllo tinha
dinheiro.
Aqui na Capital da Rcp6blica medra a inscaurança, hà inscaurança cm
Silo Paulo, hâ insegurança no Rio de Janeiro. Esvaziada a nossa aaricultura,
qual é o plano que temos? Qual o caminho que scauimos? Politicamente fa·
Jando é como se nilo tivéssemos partido, ~como se nllo tlvbocmos Pltria. A
cada dia que se passa, vai acabar ou nilo vai acabar? Gerando uma instablll·
dadc cm cada um de n6s, inslabilidadc que gera uma lnslabilidadc de ordem
emocional.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Esta é a grande prcocupaçllo do
Governo, a absorvente preocupação do Governo; parece que nllo hú problc·
mas neste Pafs,
O SR. AGENOR MARIA (MOO- RN) -Multo obrigado Senador
Paulo Brossnrd, mas posso ufirmar: cu que nllo aou um poUtico na acepçho
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da pal;tvm, qui.' ~.:stnu aqui quase qui! pm um acidente, sinto nu carne o
pr~1hkma da in~tahi!idadc, calcule ll políticn~ Cttkule o pulhico hrur,ilciro,
que nÜll sahc ~c n!> partidos v:to ac<thm hoje ou amanhà, se vlo ~,;riar ou ni\o
nwis de dois partidqs, tenhn a impn:ssào de que irei embora pura casa. Ni\o
li~.:n lltl l';trtido Comunista port.jU\..' tenho a wrsilo no Partido Comunista; nr'to
li..:\1 no Parth.ln Jn Go\·crno, o qual, cnqLta.nto a inOaçà.o crcst:c c mata o nos·
so llpcritrio de fome, constrói um prédio dLI magniliciência do Banco Ccn~
tr;tl, lu.xLtosu, m;tgnifico, como se e'ltivê:ssc:mos nadundo cm dinheiro. N:JU!
Não tenho condições de ficar com o Governo ~uc se c:.squl.'ce do sofrimento
dü povo c nr10 tenho condi~úes, peht minha rormuçi\o cristã, religiosa, de fi·
cm com os comunistas. Entüo, vou licar com quem'! Vou ficar npcnas com u
minha f•1mília, com as minhas desilusões, com as minhas desesperanças, com
os meus Ucsc:ncuntos: desencantos e Ucst.:sperança, por que, Sr. Prl!.'iidentc c
Srs. St:nadorco;~ Porque nrto nos dito os caminhos que buscamos, que são os
c<Jminhos de poder servir a nossa Pátria e ao nosso povo.
O ·sr. F.'l'clásiu Vicirll (M DB- SC)- Permite um Uf!artc, nobre Sena·
dor~

O SR. AGENOR MARIA (MDD- RN) -Com muito pww, nobre
Scn:Jdor Evdásio Vit:im.
O Sr. E>elásio Vieira (MDB- SC)- Veja V. Ex•, enquanto os problc·
mas económicos crescem, os sociais se proliferam, as greves se sucedem, o
Presidente da Rcpúhlica se prepara pura receber Salomé.
O SR. AGF.NOR MARIA (MDB- RN)- Mas ele já confessou, aliás
que de sapato alto não d[! para entrar no palácio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, convivi com a pobreza, com aquela
pobrcz;1 qui..' :ti moça e não sabe se irá jantar: convivi com a pobreza que não
sabe o dia de amanhã, pt.:lu insegurança, m<\S cssi! pobreza tem fé cm Deus,
essa pohrcza tem f<tmilia! Pois bem. Es.o;;cs valores- famflia c fl:- e!ltào de·
saparccc:ndo; es~es vak,rc:s, fé c i:~míli.-., estão diminuindo c posso afirmar, o
respaldo maior de nossa sociedade est:i nestt~. ramllia, está nt:st;s fc, est!l nesta
rcligirw.
Mas a mh;êria, o desencanto, o matc:rialismo e:. tá ct:irando, cst[t mat;mdo c:ss~:s v<:~lorc~. E deve-se perguntar: mortos esses valores pelo consumi:,mo
desenfre<1do, mortos esses v:ilorc:s pelo egoísmo que bitola as criaturas, quem
é que vai conter o estômago vazio dessa gente? Porque para conter as barrigas vazi>ls, sü o credo maior em um valor sobrenatural que i: Deu:, n.:a sua
onipoti:ncia: que é a família no seu resgumdo, nos seus sentimentos mais puros. Acabada a pureza de sentimento rumiliar, desaparecidos os princípios
da fé, ninguém irá segurar esta gente que passa fome. Não tem baioneta que:
u segure: não tem força estribada na violência que u contenha. Exemplifico
com o caso da França.
Já disflc várias vezes desta tribuna, vamos, pelo amor de Deus, olhar
com seriedade os problemas de quem trnbalhn c de quem produz. Vamos
modificar a filosofia que cstà aí, uma filosofia criminosa, aonde o financeiro
sobrepõe-se ao económico, de uma tal maneira que no Brasil quem não tem
dinheiro, não tem capitt~l de giro, trabalhando com o dinheiro alheio, estã
passando pelo dissabor de, trabalhando, perder o que tem. Por quê? Porque
a rentabilidade do financeiro é maior, muito maior do que a rentabilidade do
económico. Não tem indústria c não tem agricultura, não tem comércio que
possa dar a renda que estão dando as cadernetas de poupança, Não tem renda maior do que a renda do open market, do merendo uberto, enriquecendo,
a cada dia, os ricos, dobrando a cada dia fortunas, c relegando à sua própria
sorte aqueles que trabalham c aqueles que produzem.
Modilicaram no campo económico essa lilosofia'? Não, não modifica·
rum. Modilicaram no campo económico os tributos'? Não modificaram. Mo·
di ficaram alguma coisa da politica económica do Governo? Não, não modi·
licaram nada. Se não modificam a filosofia, como é, meu Deus, que vão mo·
dilicar a sociedade'?
~este o apelo que faço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que chc·
guci ao Senado, mostrando, exemplificando, apelando, pedindo c imploran·
do, quase chorando, porque o que é que se cspern? Que pegue fogo? Que
tudo vú abaixo? Nua é posslvcll Quando cheguei aqui em 1975, fui procura·
do por algumas pessoas da esquerdo c cu disse a eles o seguinte: cu tenho hor·
ror no comunismo. Acredito cm Deus acima de tudo c não ficarei num sistc·
ma politico que renegue a Deus e a família. Disse a eles o seguinte: não sou a
favor de uma revolução no Brasil, c continuo dizendo, não sou. E por que
Agcnor Mnrin nüo é n favor de umn rcvoluçl'to no Brasil'? Explico. Este Pu1s
poderll ser, se houver sentimento de vergonha, uma dus grundcs ou maiores
r-otêncit\s do mundo nesses próximos 50 unos, E, por isso, se houver uma rc·
voluçim, poderemos ter nqui um 5cgundo Victnà, o umcricuno ujudundo por
el:~,

um
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ru)l)lll pM outro, c a gerH~.: n10rrcndo :t duis por três sem sahcr o

h11:1u, <1.~~111\ sendo, por que uma rcvoluç:ul'! V;1mos cvttilf il revol1u;;H1.
L nmw cvit[t-la'! Dandn Direito. o sa~r;1do direito jqudt:s que, trabalhando,

querem apcn:ts n clemenltlr direito de, trahalhando, viver ias próprias t.:ustus.
hsu ni~tl cstú acontecendo, c ni1o ;tcontecc: por quê:'! Por conta da filosolia capitalista que ai está: quem tem dinheiro tem tudo, quem n~o o IC:IT\ nr1o tem
rlilik O dinheiro rerncsentatudo, mas este cstú nas mitos de pouros, mais de
9M 1·'·;1 Ja popul:tçiao de~te Pnís nlio tem dinheiro. Estfa aí ;a situuçrto do Brasil.
O rico brasileiro 'JUC não se ligou às multinucionuis, que nlto está no mcrca.
do !in;ancciro, descapitalizou-se, tem putrimónlo mas nito tem dinheiro.
A classe média brasileira, mai!> de 801fr, está asfixiuda. Sim, o c;arro é d.a
tinan~cira, u CliSa é do BNH; muis de 80% d:1 nossa clas!lc média estia uslixiadu, endividada. E o nosso operária? O nosso operário está jogado i1 sarjeta
do sofrimento, o que ele ganha não dá para comer duas vezes por dia. O
salúrio mínimo no m~u Est:ado, o Rio Grande do Norte, é mil, seiscentos c
qu:trcnta c quatro cruzeiros. Se o cidadão de maior, no seu emprego, com c>t·
derneta assinada, não casou-se ainda, vai morrer solteiro feito burro-mulo,
porque o que clt: ganha não dá para casar. Esta é a realidade grit;~.nte, triste c
pavoro..;a do meu Est:ado. Se ele é casado, de vi: a filha prevuricando c niao
pode fazer nada, porque ele não pode comprar roupa para a lilha. Ele perde
>I autorid;1dc dentro dt: sua casu, porque o homem só tem autoridade dentro
do st:u lur enquanto ele pode: mantt:r a sua casa. Na hora em que ele não
pode manter a sua casa, de começa a perder a autoridade dentro dela. E a
realidade soda! de nos.'iu Pútria: o rico descapitaliz>ado, a classe médb endi·
\IÍd.ada. c: o operariado passando rume, jogudo li sua própria sorte.
E a situaçi1o pública~ Se a situação SClcial é esta, a situação pública é
hoa'! Como vão os municípios~ Os municípios não podem pagar a ninguém.
Eu conheço funcionúrio municipal ganhando quinhentos cruzeiros por mês.
Sim. c o prefeito não pode pagar mais do que isto. E os Estados, como andam os Estados'! Deixamos de ser uma Federação, somos um Estado unit[ario, r~tro o dia em que não há quatro ou cinco governadores cm Brasília de:
chapéu na mão implorando do Governo um pouco de ajuda. Os Estados cmpohreceram c endividaram-se, os municípios estão empobrecidos, O!l Estados
estjo endividados, mas o Brasil, conto vai~ O povo morrendo de fome, os
municípios cmpohrecidos, os Estados endividados. E o Brasil, como vai?
O Sr. ltamnr

~·ranco

(MDB - MG)- Permite V. Ex• um apnrte1

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pior do que todos, porque
está devendo ao exterior 40 bilhõe:, de dólares. Os encargos da divida externa
nos arrancam a própria independência; a independência de uma nação se
mede pelas suas responsabilidades, a indcpcndéncin de um pais se mede pclos seus compromissos.
Quais são as responsabilidades e os compromissos do Brasil?
Estão acima de suas. possibilidades.
Este uno não vamos poder pngar os nossos encargos de juros e pctrblco.
Sim, não vamos poder pagar. Será que vamos poder comprar alguma coisa?
Estamos importando uisquc, importando uma série de produtos dos qunit;
temos similares no Pais. E toda essa genta cstâ, decerto, à espera de um
prodígio, de um milagre que venha a salvar a Nação.
Nobre Senador Itamar Franco, concedo, com o maior prnzcr c orgulho,
o aparte a V. Ex•.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador Agenor Maria,
há poucos dias V. Ex• dizia, da tribuna, que jll cstâ perdendo a sua crença,
Dizia eu, hú pouco, ao nobre Senador Gilvan Rocha que V, Ex• é um homem de fé, e como homem de fé nua poderia perder a sua crença. E ai estú
provado. V, Ex• , há muitos c muitos anos, sobretudo dc$de que chegou ao
Senado Federal, vem tentando despertar o Governo para os problemas sociais deste Pais. V, Ex• referiu-se, hã pouco, u.o problema dos munic(pios
brasileiros. Ainda ontem, num debate de que participei com o nobre Senndor
Mauro Bcncvidcs, tanto ele como cu provamos, nesta Casa, evidentemente,
que, quando V. Ex• diz que a ARENA não aparteia é porque a ARENA nilo
pode responder a certas verdndcs, a certas usscrtivas como essa que V. Ex•
faz nesse instante. Com relação aos municlpios brasileiros, Senador Agcnor
Maria, c:lcs vivem praticamente de receitas federais transferidas. O modelCl
que nl cstú, centralizador, empobreceu os Estados brnsilciro c oS'municlpios.
Esta u razão por que a crença de V. Ell• na o pode tcrminnr~ a suu fé hú de
continuar, na ccrtczn de que realmente, como homem do Nordeste, naquela
esperunçu de que o Governo um diu possa ser scnslvcl às palavrus de V. Ex•.
O Sll, AGENOR MAR I.\ (MDB- RN)- Muito obrigado, Senador
Frant:o.
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O SR. I'RESIIJENTE (Gabriel Hermes. Fuz soar u campainha.)- A
l•rcsidi:ncia lembra u V. Ex• que dispõe de apenas 5 minutos pura concluir
seu discurso, pois ainda há vários oradores inscritos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Agradeço.
Senador Itamar Franco, não posso perder a esperança porque se perdê·
la vão perdi:-la, tambi:m,junto comigo, todos aqueles que cm mim votaram.
Ni1o posso, não devo perder us esperanças, mas o que devo dizer, dessa tri·
huna, ao Governo, é que tudo tem um limite: é o limite da paciência, e canse·
gui, neste meu pronunciamento. lembrar-me de que a~ forças maiores du puciência brasileira estão na família, estão na religião, A religião c a famflia estão caindo cm nosso P<1fs, caindo porque a miséria é a porta aberta para toda
espécie de prostituiçUo, E a miséria está sendo gerada pelo egoísmo desenfreado que bitola o capitalismo malsão, o capitalismo não digo aventureiro,
mas o capitalismo materialista, que tudo quer para si, aquele capitalismo do
"Navio Negreiro" que acorrentava o homem e o vendia. I! contra ele que
quero alcrtú-los. O que posso dizer, nesta hora, é que nilo sou contra o capiwlista, mas sou contra o capitalismo desenfreado. Advogo um modus vil't•ndi
entre o capital e o trabalho. Advogo um modo de viver entre o capital e o
trabalho, porque não tem sentido só o capital ter direito a tudo, c o trabalho
ni1o ter direito a nada. ~importante que cheguemos a essa conciliação, para
que todos possam viver: o pobre, o médio e o rico, não o que cst6 ai. Nilo va·
mos resumir apenas cm três classes: o rico que governa, o subserviente ao
rico c o miserúvcl. N6s estamos alcançando aquela filosofia de Platão, que
almejava uma sociedade dividida em castas; o homem do poder seria uma
casta, com a virtude da inteligência c de sabedoria, os auxiliares dos homens
do poder também seriam uma casta, com a virtude da tenacidade, - no caso, talvez quem sabe, os militares, E os demais? S<1be Senador Itamar Franco, qual era a virtude para os demais de Platão? A temperança. Sabe Senador Itr~mar Franco o que é temperança? E passar fome. Platão queria e advogava essa lilosofia dos três classes. A primeira, vou repetir, com a virtude da
sabedoria e da inteligência, seriam os homens do poder. Os auxiliares, com a
virtude da tenacidade e da disciplina, também seria uma classe. E os demais,
o povão, com a virtude da temperança,
A temperança é esta, é o povo da minha terra trabalhando c tendo de viver com CrS 1.644,00" por mi:s!
Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: a classe média brasileira nUa é a nossa pobreza, não, A classe média brasileira está com cadeado no
telefone. Mas os Di retores da TELEBRÃS estão percebendo num ano o que
um operúrio do meu Estudo precisa trabalhar oitenta anos para perceber a
mesma coisa!
Então, pergunto: que regime desgraçado é este, cm que o operário da
minha terra precisa trabalhar oitenta anos para ganhar o que ganha um Di·
reter da TELEBRÃS em um ano? Ele passaram a ganhar agora CrS
1.560.000,00 por ano. Então multipliquem Cr$ 1.644,0000, que é quanto ga·
nha um operúrio do meu Estado, o Rio Grande do Norte, que encontrarão
oilenta anos para alcançar o Cri 1.560.000,00", que os dirctores da TE·
LEBRÍ\S ganham cm um ano.
De quem é a TELEBRÃS'? ~ nossa, é do povo que sofre fome! Quem
mandu pagar esta soma astronõmica é o Governo que está se popularizando,
Que diabo de popularidade é esta que provoca esta distorção que anige, que
maltrata, que fere e que nos deixa assombrados?
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Por ccssllo do nobre Sena·
dor Pedro Simon, concedo u palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a pala·
vru pura umu breve comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senudor Lomanto Júnior, para uma breve comunicaçl'lo.
O SR. LOMANTO J(JNIOR (ARENA- BA. Para uma breve eomunicaçil.o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Meu Lldcr, Senador Jurbus Passarinho, recebeu o seguinte telegrama do
Govcrnudor do Estudo de Minus Geruis, Francelina Pereira dos Santos:
Comunico Vossn Excelência que as 0400 honas dia 05 corrente
foram detidos, cstuçào rodori(lria Juiz de Foru, Ccsio Salvador de
Souza c t.lois compnnhciros, por pcrturbuç1\o du ordem, sendo con·
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duzidos posto triagem policial daquela rodoriária,, naquele local
ocorreu um atrito entre detido e soldado PM Geraldo Rabelo, do 2
Batalhão da Policia Militar, com ocorrcnciu de disparo de arma
atingindo Cesio Salvador que veio a falecer no Hospital João Fclicio daquela cidade. Posteriormente verificou-se que a vitima era estudante do curso tccnico da U niversidadc Federal de Juiz de Fora.
O soldado Causador do disparo foi autuado cm flagrante c recolhido preso a sua unidade, a disposição da Justiça Militar do Estado
paru onde foram enviados os autos. Sds
Francelina Pereira dos Santos
Governador Estado Minas Gerais

O SR. PRF-~IDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro,
O SR. NtLSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lé oscguintediscurso.)Sr, Presidente, srs. Senadores:
No dia 24 de março de 1976, apresentei à consideração do Senado o
Projeto de Lei nt 46 que, depois de examinado pelas Comissões Técnicas
competentes, foi rejeitada pela Maioria desta Casa, que desprezou, inclusive,
o parecer c o substitutivo do nobre Senador Jarbas Passarinho.
Pelo noticiúrio de imprensa se conhece estar o Governo próximo de en·
via r ao Congresso Nacional projeto de Jc:i estabelecendo a revisão semestral
de salúrios, ou seja, transformando cm lei aquele projeto de nossa autoria, c
aqui rejeitado.
Antecipando-se ainda às anunciadas providências governamentais, os
cmpregudores e empregados na construção civil do Estado do Rio de Janei·
ro, ontem, em audiência na Delegacia Regional do Trabalho, resolveram
aplicar os reajustes semestrais de salários, tornando assim efetivas as providências que em 1976, propúnhamos para amenizar os problemas innacio·
núrios c do custo de vida sobre os salários dos trabalhadores,
Ao registrar estes fatos, desejo nesta oportunidade lamentar que o Senado Federal haja rejeitado projeto tão justo, que acaba de ter inclusive sua
:1plicação, ao mesmo tempo que felicito o Governo por ter encampado aquela iniciativa c louvo os que desde ontem já a utilizaram no Estado do Rio de
Janeiro.
Não é só, Sr. Presidente. Leio que o Senhor Presidente da República
enviou mensagem ao Congresso Nacional propondo rossem os ministros das
confissões religiosas e membros das respectivas congregações equiparados,
na Previdência Social, aos trabalhadores autónomos, Por duas vezes, apresentei projeto com esse objctivo, O de n9 65, de 1974, foi rejeitado, O de
n"' 198, de 1977, acabou arquivado, Não tenho dúvida de que· agora ajusta
aspiração dos ministros e membros de congregações religiosas scrú atendida,
M~u destino, já o disse desta tribuna, é semear, para um dia possam ser colhidos os frutos,
O Sr. Jarbas Pusarlnho (ARENA - PA) - Permite-me V. Ex• um
aparte, meu nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NEL'lON CARNEIRO (MDB- RJ) - Com J11Uila honra.
O Sr. Jarbu PaiSirlnho (ARENA- PA)- Ouço essa sua breve c elegante comunicaçUo e quero associar-me aos seus sentimentos, até porque, na
ocasião, fomos derrotados juntos: V. Ex• como autor do projeto c cu como
autor do substitutivo ao seu projeto. Mas, tenho a impressão de que nada
diminui o mérito de V. Ex• haver, naquela altura, o Senado da República n:·
jeitado o seu projeto, porque o que ficará nos Anais, claramente indicado, é
que V. Ex• foi o prccurssor de uma idéia que se transforma agora, por consenso dentro do próprio Governo, num fato que atende a uma circunstância,
tulvez, apenas, hoje, mais nltida do que ontem. Então, V. Ex• teve a iniciativa de propor, quando os dados talvez niio fossem tU o claros que chegassem a
cegar a vista daqueles que não acreditam na prbpria realidade.
O SR. NEL'lON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço as palavras
de V. Ex•, generosas como sempre. Quero referir que o projeto não teria
tido curso se nu Comissão de Legislação Social V. Ex• não tivesse sido seu
relator. O seu trabalho é realmente notâvcl e roi pena que naquele tempo o
Senudo não o tivesse aprovcitudo. Mas sempre é diu pura se fazer uma boa
lei. (Mui to bem! Pulmus.)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Bencvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Pronuncia o seguinte dis·
curso,) - Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Nuturdc de hoje, dois eminentes Senadores do Nordeste, os nobres colcgus Ahnir l•into e Agcnor Muriu se reporturam lls dificuldudes enfrentudns
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pela no~sa regi:io, noloidOmlcnh: t:m wâ'to da ndvcr.'iidade clim[ltica que ali
passou :1 imperar neste ano de 1979.
Relembro, Sr. Presidente, que no dia Jv de <~gosto, quundo eram reaher·
to~ os tr:1h:llhos des\;.1 etupu lt:sislutiva, enfoquci a dcsativuçiiO da progmmaç:io de emergência c rt:damci do Senhor Prc.:sidcntc du República e do Mi·
nistr~l do lntcrior o cumprimento duquclas promessas que tinham sido tor·
nadus púhlicas, cspccialmcntl..' na rl..'união da SU DEN E !~:v ada u ~:feito no dia
~9 dc junho. Comcntei protcstando, de forma veemente, as resoluções :u.loHI·
d:1s relo Conselho de Desenvolvimento Econômico, segundo as quais cm 35
munidpios ocorrcri:~ umu desativ<lçào total nu ajuda u fundo perdido, enquanto cm 119 deles u dcsatÍVóiçiio seria apenas parcial.
Em r:lliiO do protesto rormalizado pelas lideranças rolíticas, emprcsariuis e comunitárias c graças :'1 intermediação do Sr. Ministro do Interior, a
decisão do Conselho de Desenvolvimento Econõmico foi proteladO!, assumindo o Governo o compromisso de levar a cabo a programação, st:m qual·
quer r.cstriçào, até o dia 31 dt: agosto,
Ainda recentemcntt:, Sr. Presidente, uma comissão da Assembléia Legislativa do Ceará, integrada por seis parlamentares, acompanhou o Governador Virgílio Távora numa audiência especial concedida pelo Senhor Presi·
dente da República, c 01quelcs lideres políticos ouviram do Chefe da Nação a
promessa, t: mais do que a promessa, o compromisso, de que não ocorreria
quulqut:r tipo de desativação na programação de emergência estabelecida
paru o Nordeste.
Mostrava-se o General João Figueiredo sensível à dura realidade en·
frent:tda pela nossa região c anunciava a sua decisão lirmt: c inabalável de
não permitir que se concretizasse aquela deliberação do COE, que era ufron·
tosa à angústia c sofrimento dos nordestinos.
Ocorre, Sr. Presidt:nte, que, apesar desta palavra, c mais do que a palavra, desst: compromisso do Primeiro Mandat6.rio do Pais, desde ontem che·
gou às ugências do Banco do Brasil, no Nordeste, uma determinação do seu
Presidente, o Sr. Oswaldo Colin, no sentido de suprimir todas as transaçõcs
dt: linanciamcnto que estavam sendo levadas a efeito dentro da linha especial
de crédito subsidiado, E, na manhã de hoje a imprensa de Fortaleza registra
o fato, com o maior destaque, trazendo inclusive declarações peremptórias c
incisivas de presidentes de entidades de classe, de deputados estaduais- de·
clarações que consubstanciavam o protesto indignado do Ceará diante dessa
deliberação, sem dúvida alguma insólita c despropositada, adotada pelo
principal estabelecimento de crédito do País.

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo prazer.
nobre Senador Agenor Maria. E concedo o aparte a V. Ex• que, há poucos
instantes, brindou esta Casa com um pronunciamento dos mais brilhantes,
marcado, sobretudo, por aquela nota de apelo c de reclamação ao Governo,
para que não permitisse se consumasse essa decisão que atenta contra a
sobrevivência dos nossos irmãos nordestinos.
O Sr. Aaenor Maria (M DB - RN)- Senador Mauro Benevides. fico
deveras emocionado c satisfeito com o discurso de V. Ex•, porque seu pronunciamento prova que o problema nüo se prende só ao Rio Grande do
Nortt:. O Ceará c, tenho certeza, a Paratba, estão vivendo cm conjunto o
mesmo, drama. Um drama que alcança toda a população daquela área, por·
que o Rio Grande do Norte, a Paraíba c o Ceará, dependem, cm mais de 60%
da sua economia, da agricultura. Na hora cm que essa agricultura é prcjudi~
cada, toda essa comunidade sofre com isso, De forma que aceite, Senador
Mauro Bcncvides, as minhas congratulações c a certeza de que o nosso grito
rt:prcsenta o grito de milhões de pessoas que precisam ser atendidas de qualquer maneir:t. Muito obrigado a V. Ex•
O SR., MAURO BENEVIDES (M DB - CE)- Muito grato a V. Ex•
nobre Senador Agcnor Maria, pela solidariedade que empresta a este meu
pronunciamento.
Veja V, Ex• que i: profundamente estranho que, no dia 1' deste mês,
aliás no dia 2 deste mês, para ser ainda mais preciso, quando o Senhor Presi~
dente da República afirmava categoricamente ao Governador, c a seis Depu~
tados Estaduais, que nüo permitiria nenhuma restrição no atendimento ao
Norde~te sofrido c angustiado, de maneira surpreendente, a Dircçào do Bnn~
co do Brasil recomendo às suas agências no Nordeste, que nüo efetuem aquelus transuçi)es de linanciamcnto utilizando us linhas cspcciai'i de crédito subsidiado.
O Sr. Almlr Plnlo (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE)- Com todo o prazer.
nobre Scnudor Almir Pinto.

O Sr. t\lmir Pinto (t\ RENA- CE)- Nobre Senador Mauro Ucncvi·
nrlll me causa qu<~lqucr surprt:sa essa atitude do Banco do Bmsil, porque
V. Ex•, rw wrde de h{1jc, teve oportunidade de apartcm esse seu velho cum·
panhciw dll Cemf1, quando cu fuzia aqui uma aprcscntaçfiO clura do que, na
verd;ldl..', vem w.:ontccendo com o Banco do Brasil cm rehu;ào uo Nordeste,
princiralmcntc o Ceará, qunndo a Fedcraçào das Associuções do Comércio,
Indústria c Agropccuflriu do Ceará reclamavam do Dr. Oswuldo Colina asi·
li;r.:u;oiu dos numerários ncCI.-ssúrios uo andamento das frentes de serviço, e ni1o só
isso, nws do repasse :'1 agência do Banco do Brasil em Fortuleza, para fn·
1er face: i1quclas dcspcs:~s com a emergência. Hú 8 dins, tive oportunidade de
fazer um pronu ncimnt:nto sobre aquilo que vi c assisti no interior do Cear!!.
Cheguei :1 dizer mesmo que talvez tenha sido a vez mais acertada cm que se
deu uma assistência ao flagelo, sem se tirar o homem da sua propriedade,
dando aquela assistência no seu verdadeiro habitat. E disse a S. Ex•, o Sr.
Ministro Mário Andreauu, que essa assistência dada ao Nordeste não deveria ser só na hora da calamidade, mas permanente, porque nós temos direito
à mesma.
de~.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Perfeitamente. nobre
Scnndor.
O Sr. Almir Plntn (ARENA- CE)- Temos esse direito. pois somos
brasileiros como todos os outros do Norte, do Sul c do Centro. Citei, no meu
pronunciamento, até o Municfpio de lpaumirim, onde vi aqueles pequenos
proprietários dt: 20, 100 hectõlrcs, destacando as suas terras, razcndo os cacimbôes, as barragens, procurando, assim, dar uma infra-estrutura ~s suas
pt:quenas propriedades, para o dia de amanhil. Na verdade, nobre Senador,
fui apanhado de surpresa, como V, Ex•, porque jamais esperava que o Con~
sclho de Desenvolvimento Económico tomasse uma atitude dessas, quase de
surpres<t, pum com o Nordeste, quando este merece muito melhor tratamento.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V. Ex•.
nobre: Senador Almir Pinto, por sua brilhante intcrvcnçi'lo, trazendo prccio~
sas informações cm torno da realidade vivida pelos nossos irmãos do Ceará.
t profundamt:nlc lamentável que tudo isso ocorra, nobre Senador, de~
pois de tantas c tão significativas manifestações, partidas nào apenas de Mi~
nistros de E.'itado, mas do próprio Presidente João Baptista Figueiredo que
se mostrou sensivellls dificuldades vividas pelo Nordeste c se comprometeu
a não pc::rmitir qualquer restrição na programaçrto de emergência que ali vinha sendo cumprida.
O Sr. DlnartcMarlz (ARENA- RN)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE) - Concedo o aparte a
V. Ex•, nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dlnorlc Mariz (ARENA- RN)- Lamento que o nobre Sena·
dor José Lins de Albuquerque nilo esteja aqui presente para ouvir o discurso
de V. Ex•. c as reclamações que partem de todas as autoridades nordestinas,
representadas nesta C01sa. Há cerca de cinco dias, chegava eu do Nordeste c
dava um depoimento da tribuna desta Casa.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Foi exatamente na quarta.feira.
f:az oito dias hoje, V. Ex• falou antes de mim.
O Sr. Dlnarle Mariz (ARENA- RN)- Dava um depoimento do que
via c fazia um apelo para que as autoridades do sctor procurassem ampliar,
jamais reduzir, as medidas corretas que tinham sido determinadas no começo da crise, pois o que cu tinha encontrado era uma crise multiplicada.
O SR. MAURO RENF.VIDES (MDB - CE) - Relembro perfeita·
mente, nobre Senador, porque tive o prazer de ouvir o seu pronunciamento,
O Sr. Dlnorte Mariz (ARENA- RN)- Entilo, ouvi do nosso nobre
coleg:l José Lins que as ~edidas tinham sido tomadas, que cu podia
tranqUilizar-me, tranqUilizando o Rio Grande do Norte,, pois que todas as
medidas tinham sido já determinadas c que o serviço seria ampliado - arirmacno de S. EK' feita du tribuna. Tive alegria 1ntima, mas disse ao nobre Representante do Ceur{l que uinda pairava em mim uma dúvida, eis que as coisus do Nordeste andavam sempre devagar, S. Ex• asseverou que nrto, c deu
até o número cxuto dn verba que tinha sido jl\ uutorizada pu'ru atender uo
Nordestt:. Nho só me detl'lc nesse argumento, nesse depoimento ou, por outru, ncssu denúncia, como tumbém fulel sobre o nosso principal produto, o
algodão. Eu subiu que cstuvu sendo discutido o uumento do preço mtnimo
desse produto, Nào me enganei, não me iludi. Realmente, suiu o aumento do
rrcço mfnimu, mus p:1ru o Ccntro~Sul do Pufs.
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J{epUhJiça, cm pessoa, prcsillia a rcunii10 do CDE, foi intt:iramcntc 'ien~ível11
do Ministro do Interior, e determinou, naquele instante, provi·
Uências acautclatúrias- ntHJ ucautelutórias de um Governo cm bancarrota,
O Sr. Jllnnrll' 1\lariz (t\RENA- RN)- EntDo, estamos !.:olhendo, ~.:onw disse, com o exagero verbal pertinente ao nosso querido çolc;ga pelo
agor11, o nosso algod;"1o com preço 70% inferior àquele que estú sendo dado,
1\mawnas, o nobre Senador Evandro Cílrreim; não pertinentes a um Gover~
pam a próxima safra, ao Centro-Sul do P>IÍ!!. Estamos condcn;1dos " vendt:r o no que cstú falid(l, como também disse também o no!'lso querido reprc!'lent:lnOI)SSn produto, Ni1o creio que se venda, rorque, n<~turalmentc, o preço se
tc do Am;azonas -.mas, ao contr:írio, de um Governo que sabe que aquela
elevar[\ no mercado. Da parte do Ministério dn Agricultura não ramos ai· m:í:<ima de Milton C:1mpos é absolutamente verdadeira, - "é um pcno~o
c:mç:1dos, nt1o ramos hcncliciados. Todos nós devíamos formar uma cadeiu privilégio governar-se num país subdesenvolvido." É este Pais !i~Ubdcsenvol
na dcrcsu dos interesses do Nordeste. para e.xig:ir das autoridades que te· vido que tem de fazer prioridade. E numu terra como o Nordeste, como a
nham, ao menos, a ddic:ldt:la de nos dizer por que nüo cst:~mos sendo aten- Amazónia. como o Centro-Oeste, como as manchas mais subdesenvolvidas du
didos. í: verdade que o Nordeste representa, nesta hora, talvez a população áreu do Norte de Minas Gerais, do Espirita Santo c outras mais, essu priorimais pacaw deste País. Até agora as greves, as reclam:1ções públicas não se dade para o Governo seria sempre prioridade n~" I. V. Ex' sabe que o Goverti:m feito sentir. Elas têm sido ventiladas através das rt:prcsentaçàcs no Con· no determinou uma esterilização inicial de 40 bilhões de cruzeiros, seguida
grcsso Nacional. realmente as rcprcsenwçôcs genuínas, as indicadas parare- de outra determinação igual. São 80 bilhões de cruzeiros que devem ser estecl:lmar os interesses do povo que representamos. Então, estamos dando :1 rilizados, na esperança de conter um processo innacionllrio cm curso. No cn·
este Pais a maior demonstração de democracia que: um povo civilizado pode tanto, a Oposição- e, neste caso, não me refiro pessoalmente a V. Ex•dar, sorrendo, humilhado. c apelando do lugar competente, que é uquc\e a quer tudo sempre cm todos os campos. Ela quer que os salários excedam.
que o povo nos mandou para defender os seus interesses pura o Governo.
muito acima, ao custo de vida, porque é justo, mas não quer que a innação
O SR. MAURO RENEVIDES (MDB- CE)- A colocação de V, Ex•, seja correspondente a um processo dessa natureza, Ela quer que as prioridanobre Senador Dinartc Mariz, é indiscutivc:hncnte precisa, porque o nosso des sejam mantidas, num Pais que deve conter o seu orçamento a nível de
posicionamento nesta Casa tem sido, tradicionalmente, este: reclamar, pe- cquilibrio. De maneira que, tirante os enx.crtos- Que V. Ex•. elegantemente,
dir. implorar até, ao Governo da República um atendimento prioritário para apenas cm silêncio aceitou - dou-lhe uma palavra, que espero por ela ser
uma região sofrida e angustiada. Estou disposto a integrar essa rrente que V, responsável cm seguida. O Ministro do Interior me assegura qui: o PresidenEx• se propõe constituir, porquanto vemos que, quando se trata de interesse te da R~:pública, tomando conhecimento das medidas, com c\ as ni1o concordo Nordeste, há uma conjugação i.lc esrorços, há uma união de vistas, há dou c mandou intcrpc:lar a autoridade própria - com a qual não pude ter
pela premi:ncia do tempo, o segundo telefonema c o segundo encontro um:~ harmonia de sentimentos, porque o sorrimcnto c a angústia nos tornam,
para que as medidas relacionadas com o Nordeste sejam mantidas na priorirealmente, verdadeiros irmãos- os cearenscs, os potiguarcs, os pcrnambu·
dude que anteriormente lhes roi dada. Era o esclarecimento que queria dar,
canos, os paraibanos, os piauienscs - na dcresa de uma área incontestavelcm homenagem a V. Ex• c ao Nordeste brasileiro.
mente sorrida c sacri~cada do Território brasileiro.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Não há dúvida, nobre
O Sr. f.v:mdro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex.• um aparte~
Senador, que é auspiciosa a notícia que V. Ex.• traz ao conhecimento da Casa
O SR. MAURO BENEVIDES(MDB- CE) -Concedo o aportca V, e, por via de conseqUência, à opinião pública nordestina. Veja V. Ex', po·
rém, que cm 29 de junho o Senhor Presidente da República assegurava esse
Ex•
tratamento prioritário, 20 dias depois o Conselho de Desenvolvimento Ecoo Sr. Evandro Canelra (M DB- AM)- Nobre Senador Mauro Benc· nômico, numa decisão csdrUxula e cstarrccedora, desativava a programação
vides, a inrormação que V. Ex.• traz ao Plenário, cm consonância com a in· de emergência, em carátcr total, no que diz respeito a 35 municípios e parformação trazida também pelo Senador Agcnor Maria, e que igualmente en· ci:~lmentc cm 119 deles. Houve a rcaçli.o veemente c incisiva das lideranças
contra respaldo cm representantes da ARENA do Nordeste, é o testemunho políticas. empresariais c comunitârias do Nordeste c graças, também, Uobs·
eloqUente da bancarrota do Governo: quando o Governo deix.a de atender a ti nada intermediação do Ministro do Interior conseguiu-se, naquele momenlinhas de créditos prioritários do Nordeste, é porque estamos diuntc do caos to, adiar até J I de agosto o cumprimento dessa programação de c:mcrgéncia.
absoluto.
Apenas isto se obteve naquela ocasião. Posteriormente, o Senhor Presidente
Epreciso que a Nação se acautele, é preciso que a Nação se conscicntize da República, ouvindo uma ex.planação do Governador c: de seis Deputados
de que estamos cm crise mesmo, de que é bancarrota. O Governo está falido, Estaduais, comprometeu-se a interferir pessoalmente para que não houvesse
não tem condições de atender à área mais sofrida do ccúmeno brasileiro- o qualquer restrição nos cronogramas de desembolso- como dizem os econo· •
Nordeste, a área que mais necessita de seus créditos prioritários. Isto é o ~m. mistas - dos recursos destinados ao Nordeste.
Uma semana depois- ilustre Lider -,e a imprensa noticiou este fato
ilustre Senador.
com o maior destaque, o Banco Central recusou-se a orcreccr o numerário
O SR. MAURO BENEVIDES(MDB- CE)- Veja V. Ex•, nobre Se- necessário para imediato repasse ao Banco do Brasil, que o utilizaria nessas
nador Evundro Carreira, que isso ocorre uma semana após a audiéncia con- linhas de crédito subsidiário.
·
cedida pelo Senhor Presidente da República ao Governador do Ceará cu seis
O
Sr.
Jarbas
Pwarlnho
(ARENAPA)V.
Ex•
me permitiria uma
deputados estaduais. Justiça sCja reita 110 Cherc da Nação, Sua Excelência asbreve
interrupção?
(Assentimento
do
orador.)
Primeiro,
com
o resto do rcca·
segurou que nào permitiria que os créditos destinados ao Nordeste sorrcsscm
qualquer tipo de restrição, Uma semana depois, chega às Agências do do que eu esqueci e que me parece muito importante. Dizia·me o Ministro
Banco do Brasil essa determinação, que é insblita, que é despropositada, que Mário Andrcazza, na mesma hora, que cu jâ poderia asseverar h ilustre rcé absurda, rcrindo dirctamcntc os interesses du Região c, além disso, pondo presentuçào do Nordeste, nesta Casa, que ele estava acabando de liberar
uma verba de 1 bilhão c 200 milhões para o Nordeste, Pela pressa que cu tinha
cm cheque a própria palavra do Primeiro-Mandatário do Pais.
de trazer a not(cia c impedir que o Governo fosse aqui sacrificado, desde JoO Sr. Jarbas Puurlnho (ARENA- PA)- V. Ex• me concede um go, com outros adjetivos nilo airosos, pela pressa que cu tinha de: impedir
aparte?
que a rrcntc proposta pelo meu querido Senador Dinartc Mariz crescesse
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE) - Concedo o aparte uo numa rrentc ampla c que é uma palavra um pouco duvidosa ...
nobre Udcr Jurbas Passarinho.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- V. Ex• não queria que
O Sr. JarbasPassarlnho(ARENA- PA)- Nobre Senador Mauro Bc- rossc ela geral c irrcstrita, a rrcnte? ...
O Sr. Jarbu Puurlnho (ARENA- PA)- Essa irrestrita sempre me
nevides, nào sb pelo apreço pessoal a V. Ex.• como igualmente pela considcruçito que n Liderunça deve dar a um assunto destu natureza, quando tomei leva u uma concdo desvantajosa. Quando, por exemplo, até mesmo cu sou
conhecimento do inicio do seu discurso, desloquei-me pura o meu gabinete c objcto de: certas demonstrações de apreço, quando me dizem: "sou seu um i·
pedi uma liguçào imediata com o Ministro do Interior. S. Ex.• acuba de n1c go incondicional, ou sou seu admirador incondicionul", esse incondicional e
dizer- e me autorizou u trazer no Plenário du Cusu esta inrormuçào- que irrcstrito metem-me medo. Eu prefiro uma udmiruçiío condicional. Ela é
uindu hoje nu rcunii\o do COE, ele, em pessoa, fez sentir o clamor gcr:tl de condicionudn ao meu procedimento, condicionada no que cu sou. Se uma·
'Iuc se huviu tomudo o Nordeste brusilciro c os nordestinos diante dcssu noti- nhã vuriur, jll nilo haverl1 mais um tipo de apoio. Assim como irrcstrito. 1:
cia dudu, publicada c utribuldu u umu dirctriz do Banco do Brasil. O Minis· melhor que as restrições sejam, u cadu momento histórico, trutudas de per si,
trll Múrio Andrcuuu ulirmou·mc - c, insisto, uutorizou-mc a transmitir que se acaba chegando ao que: deve ser, realmente, amplo c não devidamente
nào sú u V. Ex• como 11 toduu Uancudu do Nordeste- que o Presidente du uu indevidumcnte uo irrcstrito. Mus cu queriulouvur também essa unidade
O SH. ~IALIIIO IIE:-;E\'IIlES (MI)IJ- C!: I - Rccordo·mc P"fcitamcntc dc!'lsa p;1rte dn discurso de V. Ex•

~nlncaçi1n

dr.: [lrocr.:dimr.:nto do Nordeste. Eu, como homem da Amazônia, flediri:l ;w
meu querido colc::ga da rc::giUo, valente: e bravo Senador Evandro C:1rreim.
que: reservasse uma [lnrte dessu suu energiu, que é estuunte, pum t:1mbém to·
murmos esta liçUo, nós, homens da Amazóniu. Quando acontece alguma coiSOl com o Nordeste os Senadores Dinarte Muriz, Marcos Freire, Mauro Be·
nevides, Agenor Maria, José Lins e Aderbul Jurema, todos esquecem as suus
divergências partidárias para lutarem cm favor da sua árcu, E tenho a im·
[lrcssão de que (isto, completando u minha intervenção), i.: muito sintomático
o qur.: V, Ex• estú citando. O Presidente da República toma uma decisiio c
dez ou vinte dias depois há uma surpresa numa'área executiva. Isto me faz
lembrar, quando diziu com um pouco de humor amargo, o Ministro Delfim
Nelto, ao tempo que éramos companheiros de ministério, de que "cu estou
convencido de que quem comanda os ministérios é o quarto escalão", por·
que os ministros dão uma decisão c quando chega no quarto escamo esta de·
cisão nem sempre é executada c, ao contrário, às vezes é executada ao reverso. Mas prosseguirei no meu entendimento, como Líder, não só com o Ministro do .Interior, como, também, nu área do Ministério da Fazenda c, se necessário, com o próprio Presidente da República para transmitir, em definitivo, a palavra do Governo.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato por mais
esta intervenção, nobre Senador Jarbas Passarinho, que traz tranqUilidade Íl
angustiada famflia nordestina, que ficou realmente sobressaltada diuntc dcs·
ta decisão que considerei insólita c descabida.
O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V. Ex• permite um upartc'!
O SR; MAURO BENEVIDES (M DB - CE) - Ouço o upt~rte do
nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo trazer. em nome da Pa·
ruíba, u minha soliduricd1de ao discurso de V, Ex• que é: dos mais oportunos
cm rclução aos interesses do Nordeste, dentro do contexto do atual Gover·
no. Lembro-me de que na semana passuda o nobre Senador Dinarte Mariz,
recém-chegudo do seu Estado, proferiu uma breve alocução neste plenário, c:
na ocasião foi aparteado pelos nobres Senadores Bernardino Viana e José
Lins, umbos trazendo subsídios, cm nome do Governo, no sentido de tranqUilizar, não só a S. Ex•, como a todos aqueles que compõem a Bancada do
Nordeste, nesta Casa, acima de Partidos. E, agora, entretanto, V, Ex• volta
ao assunto com um cnfoque bem mais real, porque traz novidades .. ,
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE) - Porque é de ontem a
dccisUo,
O Sr. Humberlo Lucena (M DB- PB) - ... V. Ex• se refere ü decisão
de ontem c recebe o aparte do nobre Lidcr, Senador Jarbas Passarinho. Nós
esperamos que S. Ex•. com sua autoridade, com seu prestígio junto aos altos
poderes da República possa, realmente, interferir no sentido de que essas
providências que foram anu1;1ciadas pela Imprensa nUa sejam concretizadas
para que possamos prosseguir na execução dos planos de emergência que fcrum traçados, pelo Governo, naquela região por ocasião da eclosão du estiagem que se prolongou, este ano, c que desorganizou inteiramente a economia
agrícola da região.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Expresso a V, Ex•,
nobre Senador Humberto Lucena, meus agradecimentos pela sua solidariedade, a solidariedade, portanto, do glorioso Estado da Paru!bu que demonstra, realmente, essa unidade de ação c de comportamento dos representantes
do Nordeste, nesta Casa.
Queira Deus, Sr. Presidente, que não sofram mais restrições as ajudas
encaminhadas ao Nordeste nesse período de emergência climática.
Que o nobre Líder Jarbas Passarinho consiga, efctivumcnte, dos órgãos
que manipulam os recursos governamentais, o atendimento de todas as nos·
sas postuluçàes que são, indiscutivelmente, justas c que são inquestionavelmente legítimas,
Era o que tinha a dizer (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavru ao
nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÀO MlJLLER (ARENA - MT. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lamentei, sinceramente, Sr. Presidente, Srs. Senudores, u noticia divulgado pelo jornal O Globo, intitulada "Destino Certo" que abaixo trunscrevemos,
Muis umu vez os udversários de Brusfliu, englobudos no DNER, vence·
rum u parada, pois aquele órgão importuntfssimo do Governo Fedcrnl ficu
no Rin, cupillll do Estudo do Rio de Junc::iro,

Aliús, é púhlico c notório, sempre se ouviu fui ar que o DNER, num:1 háhil m:mubro.1, de re~istência passiv:1 nu demora da construçt10 de seu prédio
~c:dc, vinhu procmstinando a sua mud;mçu para a CapilUl, conforme determi nu a Lei. ou seja, tr:msfcrir-se para Brasília, tt1o, repito, imporWntíssimo
úrgàn.
Eis o que diz a notíciu do O Globo:
DESTINO CERTO

''Já se encontrou destino para o prédio construído cm Brusília
p<Ha abrig;u o DNER,
-Como o DNER, segundo ncou decidido, não será tromsferi·
do para a Capital durante o Governo Figueiredo, o prédio passará
a agrupar us representações em Brasília de todos os órgãos da árcu,
como SUNAMAM, GEIPOT, Rede Ferroviáriu Federul, etc .• que,
até: segunda ordem, funcionarão ali unificados.
- Espaço é o que nUa falta: seus quatro andares compreendem uma f1rea útil de 48 mil metros quadrados," (0 Globo)
Acho, dafa \'t'llia, que o Sr. Presidente João Figueiredo, foi "lcvudo na
conversa", como se diz na gfria, e permitiu essa aberração, ou seja, a manutenção da sede do DNER, no Rio, por mais tempo. Aliás, será que: o Brasil
não tem como um dos fatores da innação possuir duas Capitais'?
O Senhor Presidente Figueiredo que mande fazer um levantamento de
qunnto se gasta por mê.~, com passagens aéreas, pelos Ministérios, Autarquias
c outros órgãos estatais que ainda permanecem com sua sede fora de Brasília
c, tenho certeza, vai ficar estarrecido, pois gasta-se uma fortuna, diante dessa
situação anómala de ter-se duas Capitais. O Brasil, acho eu, nt1o pode dur-se
ao luxo de munter essa situação, O Esradu de S. Pau/o, de 4 de m<lrço de
1979, traz um:.1 reportagem intitulndu: "Bmsil, Capital Brusília. Ou Rio de
Janeiro'!
Eis o que diz a reportagem de uutoria dujornalista Magda de: Almeida:
Domingo, 4 de março de 1979
BRASIL, CAPITAL BRASILIA.
OU RIO DE JANEIRO?
Magda de A/meida
Da sucursal do
Rio

Contam aqueles que conhecem os bastidores da política na·
cional que Brasília já era umu realidade quando o então presidente
Juscelino 1\ ubitschck ouviu de um governador as queixas de que a
transferência de todos os órgãos públicos c seus apêndices para a
nova Capital Federal acabari:1 por esvaziar política c culturalmente o Rio, o que "seria um desastre para o Pais inteiro", E ao prcsi·
dente foi suplicado que deixasse alguns no Rio, ainda que isso sig·
nificassc prejuízo para os cofres públicos, Kubitschek entendeu c
tranqUilizou o govi:rnudor, garantindo que seus sucessores teriam
igual preocUpação.
Verdadeira ou nào a história, o fato é: que o Rio de Janeiro
continua sendo sede de algumas das mais importantes empresas
estatais do País e quase todos os Ministérios ainda mantém na excapital a administração central de alguns de seus órgãos, ubrangcndo tudo isso uma população de funcionários ligados dircta c
indirctamcntc ao poder público de 15 mil pessoas. Há empresas
que jamais irão paru Brasllia, como é o caso da PETROBRÁS, da
ELETROBRÍ\S, du SUNAMAN, e do IBGE, apenas pnru citar
algumas, As demais, irão a médio c longo prazos c as razões para
tllo lenta transferência se devem a tri:s fatores forçosamente fun·
damcntais: a falta de alojamento cm Braslliu, que já tem dificulda·
des até pura abrigar os que lá estão; u preferência dos agentes internacionais pura ugircm no eilto Rio-Siío Paulo c as facilidades
de comunicução que este oferece, Hú quem acrescente a esses fato·
rcs mais um, tão ou mais importante que os outros: a resistênciu
do primeiro escali\o de ulgumus das mais importantes empresas estatais cm mudar-se pura Bras!liu, "cidade sem bar, sem pruiu, e
sem csquina",ulgo tão fundamental nu vida de um carioca como o
próprio ur.
Mus quanto custuriu aos cofres du Nuçiío tumunha cOmplucência'! E inculculltvcl o preço c nem constu sequer do orçnmcnto
geral do governo. fJaru se ter umu idéiu, bastu dizer quanto custuu
um órgt1o estatul, como u NUCLEBRÀS, por cltemplo, muntcr-sc.
cm um prédio ulugudo no ponto hoje muis vulorizudo do Rio, uin·
da tJUC 11 administrnçl1o tenhau oferecer dezcnus de s11lus dc'iuCu·

lliAIIIO IHl CO:'\(dH.SSO :'\,\CI0~,\1, ( Sl·tiw ll1

Jc outro~ l1rgüu,, para Bra~ília. A cmc:o;l!.:uç;-ul Ua pulític:t uuclc01r hra~i!wa vai
r"~<q!;tr (llltlda.~-: em :thril), :L t\cademia Bra~i!cira di.! l.ctra:-.
Cr$ J.t)hfl nHI pclu alu,l!th.:lli.: 10 :mUare~ Uo préJiu nnvo da ABI.,
tlfHie t.:ada '"tdil!' t.:Uiõtará .10~ ~.:nfrc~ d;t 1\i;u;~l) CrS .l% miL Siu1
mai•, de 1 milhü::.> de dólarc~ nnr ano (CrS 47 milhllCSJ,
-". Pre~tdênda Uu República, Ctll B'rusilia, garante que n~ got~·
to~ Ctllll m freqUentes (p:.~ra al~un" niw trto freqUente~) dcslm::t·
mcntus da ~úpula admini .. trativa dessas emprcs;~,, para Brasilia
~ilt: bem menu .. do que u prim:ipio se podcriu :>upor, o~ mini:-.tros
pada, i.:om ;1

rrc.'l,t

tran,fcrén~ia

rc~pon~úvcl p~:la

viajam cm aviões da FAB, os IIS,~,;~pcdalmcntc rmLntido~ p<.~rJ
;:~;~ ..~ linaliJmJc. U :.cgundo r.: tcn:ciro csc~dõc~ viJ.jam c.:m .:tviõc~ dc.:
carrci:-u, a preços c:;peciais. Es~:ts dcspe~u·. cslito sempre induiJa~
nn nr.:;:1nogrum:1 í11-.ual d:i~ empresas c :;ignificariam wmbérn pou·
Cll,

O~ H. PETHODR;\s e NUCLEIIR;\S mantém sedes sunruosas;

no MEC só funcionam órgiios culturais

SeGUNDO ESCALÃO PREFERE O LITORAL
A Secretaria do Plunej:.1mento tem qum;c todo~ os scus órg;tO~

jú devidamente montudos cm Brasília, restando no Rio us ch:un<ldas "cntidudcs vin~.:ul:tdas": o BNDE, o JNPES (Instituto de Pc.\qulsas), o fOGE e,, vúscrvatório !'\:u.:ional, t:stc~ dob últimos intran~fcrívcis t:m ruzão du própri<J pcculiaridaJ~.: de ~cu funciona·
mcnh.J. Sú o JBGE é um autêntico ~1stema. po~suindo uma grúti~.:u
considcruda das maiores do continente c cuja transferência. ulém
da diticil cxc;;uçãu. é suficientemente onerosa pum dc:.~animar até
o~ mais otimbtas. Sua mfra-cstrutura lisica c humanajú estú de tal
fnrrna mo11taJ;.t que o órgão correria um sério risco c;1so a tr:msfcrên~.:ia st: efctivasse realmente.
O Instituto de Pesquisas deverá ir p:1ra a Capital Fcdcrul na
gc.:st<io Figudredo, o mesmo o,.;orrendo com o BNDE c :.t FINEP.
No ..:aso dn BNDE, a mudançu t:.nnbém é uma problemática. porque, apesar de j!i dispor de um pr~dio de 14 andares onde atualmcn.
te se alo1am outros órgãos d01 Secretaria de Plunejumcnto, está
construiÓdo, no Rio, uo lado dos edifícios da PETROBRÃS c
UNH, um monumental edifício. O IPEA, por exemplo. funcionu lo"~.
Jú tran!l.fcrir paru Brasília o Observatório Nacional é algo que até
ugora não passou pela cubeça de ningu~m. Ele ficará mesmo no
Rio.
Ministfrlo da Educação
E um Ministério cujos órgãos mais importantes dificilmente
deixarão a Rio. Pelo menos foi a que garantiu o futuro ministro
Eduardo Portc:llu, que insiste em manter as entidades tipicamente
culturais no que ele ainda considera "o pólo cultural da Pais". Talvez por esta razüo o Departamento de Assuntos Culturais até hoje
tc:nhu sido propositadamente mantido distante da Capital Federal.
Ainda que em Brastlia a prédio do Ministério da EducaçUo seja beneficiado com a construçiio de mais dois anexos, já em fase final de
conclusão, ele certamente não abrigará o Conselho Nacional de
Desportos, o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacio·
nal (IPHAN), a Fundação Centro Brasileiro TV-Educativa, o
MOBRAL, a FUNARTE, a FENAME, a EMBRAFILME, o
PRONTEL (Programo Nacional de Tclcducação), o PREMEM
(Programa de Expansão c Melhoria de Ensino) c o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), Esses, pela vontude do futu·
ro ministro, jamais sairão do Rio, alguns uté devido hs suas carac·
teristicas especiais, como é o caso do Conselho Nacional de Desportos.
O caso dn FENAME também é tipico. Trata-se de um órgão
com um parque gr!llico de dimensões extraordinárias, cuju mudunça seria problemático c onerosa. Permanecerá, portanto, no subúrbio de Maria das Graças, onde ocupa quase dois quarteirões.
Muitos perguntarão por que o Instituto Nacional do Livro se truns·
feriu puru Brnsllia se ele tnmbém integra n nla cultural dos órgãos
do MEC. Segundo fonte do Ministério, cm Brasilia, isso foi um dos
erros du udministraçào Pnssnrinho, ngora de dincil soluçi\o, embo·
r:1 huju quem defenda o seu retorno pura o Rio.
A FUNARTE permuncccrú fora de Brusilia porque é no eixo
Rio-Silo Puulo que circulu o meio urtlstico do Pai.'\ e a pcrmunCnciu do 6rgi1o nessus imcdiuçl1cs facilita os cantutos c estimulu outros.

Minbtérlo du!t Comunicuçôc!l!
J.i cstfl pratic:;uncntl..' cm Brasília. 1\iZio flD'>.'IUi ma1.~ ncnhurr: 1,1!··
t:ito no Rlll, it cxccç~o da EM BRA l EL, ljUC ni1u chega ;1 'ICr nc-..e,sariamentc um lHj!~O, ma~ uma "entidade vinculad:t", com co...trutura c autontJntia própn:ts. Est:J j:tmai'i ">c r~ transfenda par;1 Hra .. í!t;t,
nüo \Íl pela posiç;1o ~cugrúli~:a que ocupa (está quase a 70 quilómctrl)s dJ l.'\t:tçào ra.~trc:Jdora de s:.tt~litcs, cm Tangu[t), como pclu
fato de que seus gr.mdcs investimentos localizam-se nc~s;.t rcgii111 du
Pah.
O Mini~tério das Comunicações é ti.Jivc/. o único que nem se·
quer m:.tntém mai~ no Rio o escritório de rcprcscntação, fcch:tdo
cm 1974 pelo atuul ministro, Quandt de Oliveira, que transferiu
para a DENTEL a função de intermediária entre a cúpulu e os intt:·
ressados, um sistema que funciona em todo o País. Em cada unidudc da Fcdcraçüo h:í uma diretoria da DENTEL.
Ministério da Indústria e do Comércio
Mantém no Rio alguns de seus mais importante.~ órgão:-., como
o Conselho de Oc!l.envolvimento lndu~trial, o Conselho de Dcscn·
volvimcntn Comercial, a Comissão Executiva do S;.d, o Instituto
Nacional de Pesos e Medidas, o Instituto Níicionul de Tecnologia.
o IBC, o Institultl Nacional de Propriedade industrial (lN PI), a Su·
perintendência da Borracha, a SUSEP. a EMBRATUR, a CompJ·
nhii.l Nacional de Álcalis, o Instituto de Resseguros do Bra .. il e a
Companhia S1dcrúrgici.l Nacional.
A mudança do CD! para Brasília nUa dever;'! demorar muitü
tempo, um:t vcz que o próprio futuro ministro Camilo Pcnna já
m;mifestou e•ita intení,:i1o cm conversa reservada com alguns de ~cus
auxiliare!~., O :nua I ministro, Calmon de Sá, só não a cxecutou porque entrou no Ministério numi.l ~itu:tção de cmerg.t:nciu, vendo-se
lo~o ãs voltas com tema~ mais importuntes. Já a CDC irj este ano.
brgi1o pequeno, sua transferência não tem grande complexidade c
!'ierá c.~truturado Ht mesmo na Capital Federal. A Comi'isào Executiva do Sal está para ser cxlinw..
O JNPM. o lN PI e o INT deverão mudar 1ambi:m nu gestão
Figueiredo, que chegou a dcli::nder publici.lmcnte a translt:rL·ncia.
Nlio é das mais fáceis, uma vez que se trata dc órgãos já cslruturados no Rio cm funcào do número de funcionários e, :lli:m disso,
1\:m, cada um. centros de pesquisas próprios, com arquivos que tornam a mudança não só problemática, como perigosa para a preser·
vação do acervo.
A transferência do IBC para Brasília já é considerada dentro
do Ministério da Indústria e do Comércio como algo muito dificil a
curto e mesmo a médio prazas. Além de possuir uma quantidade
razoávcl de funcionários (perto de mil, só no Rio) possui li.Jboratórios complicadíssimos que problematizam ainda mais 11 transfe·
réncia. E mais: praticamente todas as grandes empresas exportadoras de cafi: estão no Rio.
A mesma dificuldade não deverá ter a Superintendência da
Borracha, onde trabalham apenas I 50 pessoas. -Deverá ir em mea·
dos de 1989. O IRO c a Superintendência de Seguros Privados talvez deixem a tutela do MIC c sejam transferidos para o Ministério
da Fazenda. A EMBRATUR deverá ir para uma sede própria, cuja
inauguração está prevista para a prbximo ano.
·
O IAA será partido ao meio. O seu centro de pesquisas conti·
nuará no Rio, a cúpula irá para Brasilia n partir de 1981. Quanto à
Companhia Nacional de Álcalis, permanecerá no Estado do Rio,
onde cstú instalada a sua fábrica de bprrilha (Cabo Frio).

Ministério do Interior
Deste Ministério só há no Rio dois órgãos importantes: o
BNH c o DNOS (Departamento Nucionul de Obras c Saneamento). O restante jú foi transferido. A ida do BN H pura a Capital Fcdera é problemática c hú quem garant11 no próprio Ministério, cm
Brasília, que ela jamais se concretizurá.
A idéia dentro do próprio BNH é a de que, como se truta de
um órgão nacional, pode funcionar em qualquer lugar, "mais está
melhor mesmo na Rio".
O ministro Rangel Reis pensou cm transferir o DNOS puru
BrusUiu, em 1976. Chegou a fulur com o Presidente Geisel sobre o
ussunto, mus este, nu época, evitava u criuçào de novas empresas
públicas, o que prejudicou os plunos de mudançu desta uutarquiu,
que deixou de scr Dcpnrtumcnto, galgou .~lal!Lf mais alto, pleiteou
sun trunsferênclu e niio conseguiu. Segundo fontes do Ministério do
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Interior, o general Figueiredo tem idéias próprias sobre ela c uma
delas é u sua mudança definitiva para a Capital Federal, uma turefu
nilo muito dincil porque não se trata de uma organização de grande
porte. Tem hoje cerca de :!.00 funcionários c um pequeno escritório
de representação cm Brasília.
Ministério da Justiça
Jú cstà quase todo cm Brasília. No Rio, funcionam apenas o
Arquivo Nacional, intrunsfcrfvcl a curto c n médio prazos; o Con·
sclho Administrativo de Defesa Económica c uma parte da lmpren·
sa Nacional (maquinaria, principalmente). Ao todo, este Ministério possui cerca de 300 funcionârios, todos trabalhando no antigo
prédio da rua México, também parcialmente ocupado por cntida·
dcs da Previdência Social. O CADE deverá ir para Brasília cm
1980.

Ministério das Minas e Eaerala
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Como o Ministério da Educaçllo, tem alguns de seus mais im·
portantes órgãos no Rio, com perspectivas remotas de mudanças.
Sllo eles: a Comissilo Nacional de Energia Nuclear; a PE·
TROBRÁS c todas suas seis subsidiArias dirctas (BRASPETRO,
INTERBRÁS, PETROQUISA, PETROQUIMICA, PETRO·
FERTIL, PETROBRÁS Distribuidora); a Companhia Vale do Rio
Doce; a ELETROBRÃS c suas duas subsidiArias (CBEE c FUR·
NAS); a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a NU·
CLEBRÁS c suas cinco subsidiãrias (NUCLEP, NUCLEN, NU·
CLEMON, NUCLEI, NUCLAM, c ltaipu.
Com seis mil c 600 funcionãrios trabalhando só no prédio da
avenida Chile, a PETROBRÁS é aquilo que um de seus mais dcs·
tacadas funcionàrios classificou: .. irremov(vel". E por vllrias ra~
zões: uma infra-estrutura material c humana de dillciltransfcrência
c já muito bem montada; um sofisticado sistema de comunicações
que resolve qualquer problema no mais curto espaço de tempo c a
proximidade do eixo Rio-São Paulo dos mais importantes centros
de produçllo de petróleo. Só no Rio a empresa dispõe de 7.200 ter·
minais tclcfônicos c 1.435 canais de voz que a colocam cm contato
com a mais profunda das sondas,
Conta·se na casa que os baianos chegaram a reivindicar para si
a primazia da sede da PETROBRÁS.Isso ocorreu na época cm que.
o Governo acreditava estarem na Bahia os melhores poços de pe·
trólco. A transferência desse entusiasmo para a bacia de Campos
desanimou o governo, que preferiu manter a sede de sua mais im~
portante empresa no Rio, onde os con'tatos internacionais sio mais
lãccis c onde a proximidade com a produção do petróleo facilita as
comunicações.
Teoricamente, a NUCLEBRÁS poderia mudar-se para
Brasllia,jã que nllo tem ainda sede própria no Rio. Mas, a exemplo
do que alega a PETROBRÁS, ela também precisa estar mais perto
de seus fornecedores c de seus pblos nucleares. Afinal, no Estado
do Rio de Janeiro cstllo sendo construldas as usinas atõmicas (An·
grados Reis), além de uma fAbrica de equipamento pesado. Porque
a empresa nilo construiu até hoje uma sede própria, é persunta nllo
respondida, cm Brasma ou no Rio. E nllo foi sem dificuldade que se
conseguiu saber o quanto serâ pago de aluguel pela ocupação de lO
andares de um dos mais luxuosos cdillcios do Centro da Cidade, o
recém-inaugurado centro cultural da Academia Brasileira de Lc·
tras, que s6 ocuparlt cinco andares, deixando o restante para cm~
presas públicas c particulares. Nllo fosse o prcatlsio da empresa c o
nome do governo por tr6s dela, a NUCLEBRÁS pasaria mesmo os
Cr$ 750 mil mensais por cada andar, preço cobrado a qualquer
mortal. Como alugou lO andares c por se tratar de quem se trata, a
ECISA (empresa que administra c construiu o prédio) fez um abati·
monto, deixando tudo por quase Cri 4 milhões mensais.
ELETROBRÁS NÀO SAl
A ELETROBRÁS também jamais dcvcrll ir para Brasllia. O
mesmo ocorre com FURNAS, que tem prédio próprio cm Botafo·
go, onde ocupa um conjunto de três luxuosos cdlllcios, dois de 16
andares c I de oito. Tanto para esta quanto para a ELE·
TROBRÁS, as razões de nilo transferência se fundamentam no
fato de que o eixo Rio-Silo Paulo é melhor para negócios. Uma
outra razilo forte: as duas têm, juntas, quase 16 mil funcionllrios,
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uma razão mais do que sulicicntc pura pensar duas vezes antes de
lev!a-los !'lllnl umu cidade nova com velhos problemas habitacio·
mais.
A Vale do Rio Doce também continuaria com sua sede no Rio,
obedecendo ao mesmo esquema das demais, acrcsccntando·sc a
esta mais uma razão fundamental, tendo cm vista as caractcrfsticas
da empresa: o Rio é porto c, como tu!, facilita todo o trabalho da
Companhia, que estaria no seu habitat.
ltnipu tem caracterrsticas especiais, a começar que é uma cm~
presa de curta vida. Ni\o tem sequer funcionfirios próprios. Seu
pessoal é requisitado da ELETROBRÁS c de FURNAS c se con·
centra cm Assunção c cm Brasrlia, onde a empresa tem suas peque·
nas sedes, Ela acabará quando tcrminur a obra, por isso sua di~
rcçào achou mais conveniente alugar salas cm diversos prédios no
Rio, ainda que por um único pague mais de Cr$ 300 mil s6 cm alu·
gucl.
Pre•ldêncla Social
~o mais peculiar de todos os Minist~rios. Funciona quase in·
teiramcntc no Rio. Em Brasrlia, fala·sc que a decisão sobre a trans·
fcrência estâ com o próximo Ministro, Jair Soares, mas nem este cs·
conde sua prcocupaçilo pela falta de acomodações suficientes para
tanta gente na Capital Federal. O Ministério da Previdência Social
tem hoje cerca de 60 mil funcionãrios. Só a recente Dataprcv, cnti·
dadc a ele vinculada, incorpora 3.500 empregados, Para transferir
os 63 dirigentes que hoje estão cm BrasOia "(oi um autantico sufo·
co", como conta um categorizado assessor do ministro Nascimento
c Silva, em Brasllia.
A vantagem deste Ministério, que mantém no Rio todas as se~
des de todos os seus Institutos, é que nilo paga aluguel.

Mlnlstfrlo dos Transportes
EstA praticamente todo ele cm Brasflia. A Rede Fcrroviãria
Federal, a SUNAMAN, o DNER c a Rede Ferrovillria de Arma·
zéns Gerais, ainda que vinculados ao Ministério, tem estrutura pr6·
pria.
A Rede Ferroviária Federal enfrenta sérios problemas finan·
cciros que dificultam sua mudança para Brasflia, considerando um
luxo ainda desnecessário. A SUNAMAM possui um terreno pró·
prio cm Brasnia, onde deverá construir sua sede, ao lado da sede da
PORTOBRÁS, mas sua transferência scrA feita a lonso prazo.
O prédio da sede do DNER, cm Brasnia, dcvcril ficar pronto até
o final deste ano. Tem oito andares c a idéia do soverno é transferi·
lo para a Capital Federal já com sua nova estrutura. O DNER scrA
transformado numa superintendência de transportes rodoviãrios,
concentrando as decisões sobre as rodovias de todo o Pais. No Rio,
funciona cm sede própria na avenida Presidente Varsas, onde tem
quase 800 empregados. A mudança da Rede Fcrrovillria de Arma·
zéns Gerais não cstll prevista ainda. Como cstà dirctamcnte vincu~
lada à RFF, o governo achou por bem resolver preliminarmente o
problema desta.
Mlnlstfrlo da Sddo
Até agora, o maior problema que o Ministério da Saúde vem
enfrentando para a sua transferência definitiva é a acomodaçilo de
seu pessoal. A exemplo do que ocorre com ':lutros Ministérios, o da
Suúde também constrói os seus anexos, na esperança de que ele
possa acomodar os quase quatro mil funcionll~os que mantém no
Rio. Algun• órgilos importantes, como a Dlvisllo Nacional de Tu·
berculosc, a Divisão Nacional de Hansenhasc, a Divisao Nacional
de Dcrmatolosia c o Departamento de Pessoal, jll estao cm
Bru.odliu. Este processo de transrcrencia, entretanto, entrou num es·
túsio de paralisação a partir de 1974, quando uma comi11ilo govcr·
na mental analisou o problema relacionado com o espaço frsico cm
Brasllia c opinou pela suspensilo da mudança, pelo menos até que o
anexll do Ministério estivesse pronto, o que s6 dcvcrll ocorrer por
voltu de 1981.
Mlulstt'rlo do Trabalho
Este Ministério jj estA quase todo cm Brasnla, funcionando no
Rio npi!nns o Conselho Federal dos Assistentes Sociais, o Centro
de Documcntuçao c lnformútica c o Serviço Especial de Bolsas de
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Estudo, Tmnsfcrir para Brasília o Centro de Docmentaçào é tarefa
que o próprio Ministério, cm Brasflia, classifica de "proh\emUtica c
perigosa", O que não impede que já tenha sido providenciado um
esquema de microfilmagem, iniciativa que poderá facilitar o pro·
cesso de mudança, algo já idealizado, mas de diffcil execução a médio prazo, Apesar disso, o Ministério do Trabalho tem mals funcio·
nários no Rio do que cm Brasflia, onde há apenas uma direção su·
pcrior- o gabinete- c as chefias de coordenação, Aqui, só o SCI
tem mais de 500 funcionários.
Mlnlslérlo das Relaçõn Exlerlores
O Ministério das Relações Exteriores está todo em Brasflia.
Fnço um apelo ao Senhor Presidente João Figueiredo, no sentido de
reagir contra essa mú vontade injustificável contra Brasília, pois, quer queiram, quer nào, ela é de fato c de direito a Capital do Brasil.
A túticu dos antibrasilia, ugorU: é da resistência passiva, das justificati·
vas inc;tbiveis, c por que não dizer impatrióticas.
Solicito ao Presidente João Figueiredo, a partir para uma nova arranca·
da mudancísta, cujo e}l.emplo já foi dado pelo atual Comandante da Escola
Superior de Gucrru,
A imprensa de Brasília deve ter uma açào enérgica, alertando o Sr. Pre·
!ii dente, paru esse trubalho malévolo que se pratica, sorrateiramente, contra
o Brasil.
Em o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptisla) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montara,

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa divulgou amplamente a notícia de que o Ministério das Mi·
nas e Energia vai propor a proibição de reemplacamento de veículos com
muis de 10 anos de uso, como medida capaz de reduzir o consumo de combustível.
Entendemos a noticia como um "balão de ensaio", destinado a receber
o apoio ou as criticas dos setores interessados c da opinião pública.
Apressamo-nos. por isto, a denunciar que está em andamento mais
umu manobra das multinacionais, visando a prejudicar o consumidor brasileiro.
Reportagens publicadas hoje na Folha dt• S. Paulo, comprovam que, se
aplicada, a medida provocaria uma queda de cerca de 20% no valor dos carros us:1dos, prejudicando, sobretudo, o trabalhador da classe média- aquc·
le que u~;l seu automóvel para ganhar a vida, sem pensar em ostentação.
Só cm São Paulo, os carros com mais de to anos representam cerca de
10% d:l frota de centro da cidade, 15%, na periferia c, mais de 20% no interior do Estado.
O próprio DETRAN paulista admite que, se todos os veículos com mais
de 10 anos de fabricotção não puderem mais ser licenciados, como anunciou
o Ministério dtts Minas e Energia, muis de 900 mil carros terão de ser vendi·
dos pura o ferro \'dho. E mais: entre esses carros estão os modelos mais eco·
nómicos ainda cm drcul:1ção no Pais,
Por que o Conselho Nucional do Petróleo não proíbe as viagens de iates
de recreio, vohando-se exatamente contra os veiculas mais baratos, que só
servem u empregados c famílias de menor poder aquisitivo·~ E oportuno
lembrar, ainda, que isto ufeturia diretumente certos selares du população,
como os feirantes que, cm sua grande muioria, trabalhum com caminhões ve·
lhos.
Fuzemos, por isso, uma udvcrténcin uo Ministério dus Minas e Ent:rgi:.t
c !1s dem:IÍs autoridades governamentais, quanto às graves conseqUéncius da
proibiçi1o dt: emplacamento.
i: preciso :lbttndonar dclinitivumente essu medidn que, se udotnda, viria
prejudicar principalmente os trnbulhadorcs de menor poder aquisitivo.
(Muito hem!)
O SR.I'RESIDENTE(Gubriel Hermes)- Concedo u palavra no nobre
Senador Lourivnl Ruptista.
O SR. LOURIVAL DAI"''ISTA (ARENA- SE, Ló o seguinte discur·
so.) - Sr. President~:, Srs. Senmlores:
O Simpósio sobre a SUDENE, reuli1.udo pela Comissão do Interior d;t
Citmmu dos Deputudos, que tem na suu Presidi:nciu o ilustre Deputado Mtt·
m1el Novuis, teve enccrrumento o m:1is fcli1. no dia 2!\ de junho, com o com·
purccirncnto do Ministro do Interior, Mitrio Andr(!:tzza, que rez excelente
cxp\anaçiw sobre :t SUDENC eu problemfttica do Nord~stc.
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O Ministro acentuou u importância de muitus das sugestões upresenta·
das no Simpósio, enumerando vltrias delas, no prenúncio de bom relaciona·
menta entre Executivo c Legisla.tivo no tocante à SUDENE, c, assim, ao de·
:-.envolvimento do Nordeste,
Disse o Ministro Mário Andrenzza, com absoluto acerto, que "não há
como cogitar de desenvolvimento do Nordeste sem a SUDENE. Como on·
tem, ela continuurU, hoje, a simbolizar uma nova era, uma nova mentalidade.
O que se busca é o rcvigoramento da já tradicional agéncia de desenvolvi·
menta, a fim de que ela possa cumprir, cm toda a sua plenitude, u missão
comandar o processo de desenvolvimento. regional".
Acentuou que os meios para fortalecimento da SUDENE estão,
mentalmente, na dotação de maiores somas de recursos para o Nordeste,
forma estável c permanente, tais como revisão do sistema de incentivos:
formulação da estruturu fundiltria; ampliação de programas já em curso;
corrí:ncia a outras fontes, além do FINOR, para o financimento de grundes
complexos integrudos: maior integração física intra-regional: dcscentrali·
zação industrial: restituição aos Estados de maior autonomia; aplicação sele·
tiv:t dos recursos do FINO R; revitalização das indústrias tradicionais; me·
lhoria das condições de vida urbana c fortalecimento das pesquisas agrope.
cuárias. Anunciou algumas mudanças que o Governo pretende adotar a partir
do próximo ano, como a redução dos incentivos destinados ao PIN c
PROTERRA, encargos a serem paulatinamente transferidos para o orça·
menta da União.
O Simpósio realizou trabalho notável, a ele comparecendo Ministros.
Governadores dos Estados da área da SUDENE, técnicos, tendo
zado num clima saudável de entendimento entre Executivo c Le!tisill:ivo,
talvez, o Ministro do Interior e parlamentares terem, ao final, a mesma
do problema, da importante tarefa de modernização e fortalecimento da
DENE.
Animadora essa coincidência de visão, pois nunca como atualmente
impõe ação coordenada de todos para nova arrancada de progresso do
deste, visundo a solução de seus inúmeros problemas. O Ministro Andr<:az;za
assegurou o empenho do Presidente da República no socrguimcnto da
nomia regional c no fortalecimento da SUDENE, na antecipação de
melhores para esta.
Devo destacar, ainda, o comparecimento perante o Simpósio,
do pela Comissão do Interior da Câmara dos Deputados, do Go,vetcnadotr de
Sergipe, Augusto Franco, ali apresentando magnifica exposição·
DENE e o desenvolvimento nordestino, especialmente do meu
monstrando estur afinado com os pontos de vista do atu ai Ministro do
rio r, cm cujo espírito dinâmico muito confiamos, ucostumado que está
frcntar desafios e superar obstáculos na concretização de uma admi
brilhante e segundo o interesse maior do Brasil.
H:'t muito conhecemos e estimamos o Ministro Mário Andreazza. de
traordinária cupacidadt: de rea\izaçito. Nele conliumos plenamente e í:
satisf:~ção que constatamos que o povo nordestino tem grundes esp1enmça>
na atual administração do Ministério do Interior. Sem dúvida o
Múrio AndreaZla é a pessoa mais indicada para ocupar o cargo, cm
to de ta mas dificuldades. Seu idealismo e seu espírito dinâmico muito
ao Nordeste e ao Brasil. Sua presença no Ministério do Interior é tranq
z:.tdoru, pois saberá contornur dificuldades, empreender mudanças, tudo
prccndendo pura que as dificuldades do momento não venham a
·
pretexto p:tra erros de conseqUências imprevisíveis, sobretudo numa
problema como é o Nordeste, Mais nos anima, ainda, a firmeza com
eminente Presidente João Baptista Figueiredo tem assegurado
precndcr pelo Nordeste e a SU DENE, cujo dcscnvàlvimento vê como
sário à preservação da paz interna c da integração nacional. (Muito bem!

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao
Senador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL. Lê o seguinte
- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
Como membro d:1 Comissão de Minus c Energia do Senndo
que tenho a honru de presidir, n:cebi com muita satisfuçito o convite
verno d;t Alemanha Ocidental par:1 visitur us instalações nuclcurcs
O convite, extensivo aos Deputados Fedcrnis da Comissito de
d:t Citmar:~, de que é Presidente o nobre Deputudo Jorge Vurgus, deu
tunidade a hrusileiros responsí1veis de tomarem conhecimento da real i
gernuinica no c:1mpo da energia nuc\eur.
As noticias que aqui corriurn. sobretudo depois do urtigo du revista
Spil'}:l'l, ni"to erum de molde a sermos otimiMus em reluçlto à cupucidudc
deu r dn Akmunh:a, tunto que logu constituímos, por iniciutivu Uo nobre
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nndor ltumar Frnnco, uma Comissão destinada a examinar o trntado que
com os ulemtu:s lirmamos em junho do ano passado.
A imprcssl1o causada nos visitantes foi excelente, como tem comprovudo o digno Senador Dirceu Curdoso com os seus brilhantes discursos nest:.1
tribuna.
Fui, todos sabem, dos membros desta Casa <~quele que mais se bateu hú
vúrios :anos no sentido de que a Nação tomasse consciência da importilncia
da energia nuclear rmra lins pacíficos, e é com grande alegria que hoje vejo os
nossos dirigentes empregados pela mesma cnuSa,
·
Havemos de ter cm vista, entretanto, que o Brasil não pode deixur de
considerm us ulternativas que uqui existem.
HoJ'c:, estive com o Sr. Ministro das Minas c Energia, o Senador César
Cais, de quem ouvi que, além da energia nuclear, cuida o Governo de desenvolver também a energia solar e a energia da cana-de-uçúcar,quc não são po·
luidorcs e custam, sobretudo a energia solar, muito pouco, pois, País tropical
que somos, o Sol para nós é gratuito e abundante.
Quanto à cana-de-açúcar, ilustres Srs. Senadores, sou de um Estado
onde o açúcar é capital social, porque domina cerca de 65% da nossa economia.
Num dos encontros que tive com o ex-Presidente Ernesto Gcist:l, como
integrante de uma Comissão de Parlamentares nordestinos, disse-lhe que,
utilizando o álcool-motor, resolveríamos dois graves problemas: o da super·
produção cm que cst~mos, com o açúcar não valendo nada no mercado in·
tcrnucional, e o de combustível, mas álcool não se faz com facilidade, porque
precisamos de destilarias, c estas levam dois ar.os para serem construídas.
Respondeu-me o cx .. Prcsidcntc Ernesto Gciscl que cm tais condições
não nos livrarí:1mos da innaciio, porque é necessário, para serem construídas
as destilarias, que haja linanciamcnto; e dizer financiamento do Governo, no
Brnsil, é dizer innação.
Depois, entretanto, tal problema desapareceu, atentando-se cm que a
verba de nnanciamcnto seria bem menor que a compra de óleo, o que, ade·
mais, sacrilicaria a nossa própria soberania, visto como o fornecedor escolhe
a quem vende a sua produção.
Sou, portanto, partidário de que estudemos as alternativas para a so·
luçào do problema dos combustíveis. A energia nuclear é uma dessas alter·
nativas. E a energia solar, do carvão, do xisto betuminoso, das águas, dos
ventos, da terra, enfim, que serviram ao mundo antes da era do petróleo, que
se iniciou no século XX? (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Lei n' 5.108, de 21 dcsetembro de 1966 (Cbdigo Nacional deTrilnsito), ten·
do
PARECERES, sob n's 342 c 343, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Jusliça, pela constitucionalidade c juridicidudc c,
no mérito, f;lvor:ivcl, nos termos de substitutivo que apresenta; c
- de Transportes, Comunicações e Obras Públltl!l, contr!irio ao projeto
c ao substitutivo da CCJ.

-3Votaçt1o, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n"' 159, de 1976·
Complcmcntur, do Scnudor Nelson Carneiro, que introduz modilicaçàcs na
Lei Complementar n"' 26, de li de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n's 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc, nos
termos de substitutivo que apresenta;
-de Leglsl1çio Soc:l11, favorável ao projeto na rorma do substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, votando vencido, cm separudo, o Se·
nador Jutaby Magalhões.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento n"' 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n"' 83,
de 1978, do Senador Mauro Bcncvides, que ''estabelece a ohrigatoricdudc de
revisão semestral dos níveis de sa\:irio mínimo, e dá outras providências".

-5Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo n"' 247, de
1977, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 256 a 258, de 1979, das Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidude,
com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves e Osires Teixeira;
-de Economia, favorável; c
- de Finanças, favorável.

-6Votação, em primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n"' 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro. que modifica a redução
do artigo 2"' da Lei ""' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
família do trabalhador, tendo
PARECER, sob n' 223, de 1979, da Comissão:
-de Constitulçio e Justlç1, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está encerrada a scssõo.
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(Levanra-.n• a sessiio ãs /8 horas e '17 minutos. J
PROJETO DE LEI DO SENADO N•

~.

DE 1976

(Em regime de urgência- art. J71, c, do Regimento Interno)
Discussão cm primeiro turno, da Projeta de Lei do Senado n9 248, de
1976, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe a pesca da baleia no mar ter·
rilorial brasileiro, tendo
PARECERES, sob n•s 403 a 406, de 1979, das Comissões:
- de ConsUtuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc,
com voto vencido, em separado, do Senador lta\ívio Coelho e voto vencido
dos Senudorcs l-lclvídio Nunes, Wilson Gonçalves e Osires Teixeira:
-de Agricultura- 1"' pronunciamento (preliminar): solicitando uudiên·
da do Ministério da Agricultura; 2"' pronunciamento (preliminar)- ouvido o
Ministério du Agricultura- solicitando audiénciu do Ministério das Re·
lações Exteriores, com voto vencido, cm separado, do Senador Evclilsio Vici·
m, c voto em scparudo do Senador Roberto Saturnino; J9 pronunciamento:
favorúvcl ao projeto, nos termos de substitutivo que upresentu, com voto
vencido do Senudor Evelúsio Vieira,
Dependendo de pureccr da ComissUo de Constituição c Justiçu sobre o
Substitutivo du Comissüo de Agricultura.

-2Votaçt10, cm turno único, do Projeto de Lei da Ci1muru nY 123, de 1978
(nY 1.230/75, na Cusu de origem), que ultcru u reduçi!O do§ 2"' do urt. 72, du
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÀSIO VlEI·
RA N.4 SESSÃO DE 6·8·79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (M DB - SC. Pronuncia o seguinte discur·
so)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
A maneira como tem sido enfrentada, pelo nosso Pais, a atuul c dirícil
situuçr1o do suprimento energético, especialmente o petróleo, é de causar cspunto.
Um grande tumulto acompanhu sempre cuda nova elevação dos preços
intcrnacionuis dos combustlvcis importudos. Inúmeras providências siio
avc:nt:.ldas, aliquotas de tributos sabem de um lado c se reduzem de outro, c:
alinul muito pouco rcstu em termos práticos, pois se o consumo de gasolina
cresceu ultimamente num ritmo menos ucclerudo, o mesmo ni\o é possível
udiuntur quanto a outros derivados de petróleo, como o dit•st•l c o óleo combustlvel.
Por fim, c cnlim, a dcpcndénciu quanto às fontes externus de suprimcn·
to energético hoje é b~:m maior do que num passado niio muito distuntc.
Em termos financeiros, 11 importuçUo de pt:tr6Jco c dcrivudos fÕi du ordem de 680 milhões de dólurcs, cm 1973, pura uma cxportuçiio totul de
6.197,9 milhões de dólurcs. Pcrccntuulmente, os gustos com petróleo c dcri·
vudos utingirum no uno cm questiio a I I por cento do vulor totul dus impor·
tuções.
Cinco unos depois, ou seju, cm 1978, u situução é bem muis gruve. Os
gustos com us importuçi.\cs mcncionadus atingiram u 4 bilhões, 221 milhões
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c.lc c.lólarcs, enquanto as exportações br:tsilcirus somarum, cm c.lólarcs, I~ bilhões, 651 milhões,
Quer c.lizer, :1 rcl:~çrw que era de li por cento sultou paru 33 por cento, o
que ainda é pouco diante du gruvic.ladc assumidu pelo problema neste uno de
1979, quando possivelmente~ despesa com a compra externa de petróleo c
deriv:tdos exigirú uma parcela cm torno de 50 por cento do valor total d:1s divisas pelo fla[s com as exportações.
Sr. Presidente,
O comportamento das autoridades cxecutivus brasileiras deixa a dese·
jar, e niio é de hoje.
Mais de dez :1nos estão situados entre as primeiras advertências dos países úrubes produtores de petróleo, de usar o produto como arma polrtica, é u
realidade tltual dos preços desse combustível.
De 196M a 1972, os preços do petróleo tiveram um aumento de 50%. Em
1973, registrou-se a grande explosüo dos preços do petróleo,
No entunto, entre nós permaneceu inalterado o modelo de dependência
externa quunto ao suprimento energético, eu sua reproduçüo internu, na formude incentivos ao setor industrial, resistiu a tudo, de forma di reta, ou velada.

Daí a gravidade que hoje assume o problema. E a aí também a dificuldade de ser encontrada uma solução que atenda aos reais interesses d;.~ Nação
brasileira.
A composição da denominada Comissão Nacional de Energia oferece,
sem dúvida alguma, uma grande margem de insegurança quanto aos objetivos delinidos na etapa atual da matéria, pois que é sumamente impossível superar o impasse sem medidas claras c destinadas a produzir efeitos.
E- diga-se- esta comissüo já deveria estar em funcionamento, de há
muito tempo.
Os principais efeitos esperados estão vivos na consciência de parcela
ponderável da nossa população, Cabe nüo só reduzir a importaçüo de petróleo c derivados, como também assegurar o desenvolvimento de fontes alternativas de energia capazes de continuidade no tempo, o que, por sua vez,
coloca inúmeros outros problemas, especialmente relacionados à nova tecnologia dai derivada.
·
Temos demorado demais na exploração dessas alternativas c bem sube·
mos que os obstáculos antepostos à senda aberta são muitos e variados, ainda quanto sutis. No entanto, somos levados a acreditar que nunca estivemos
tão perto de construir um modelo de desenvolvimento a purtir dos recursos
humanos e naturais que nos são próprios.
Se ati: entüo o nosso Pais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, careceu de um
programa energético global, ê porque as soluções neste campo vinham propostas na tecnologia importada. No momento ocorre o contrário, pois a tecnologia <.1 ser desenvolvida inclui a necessidade de crescer sobre uma base
energética de origem interna. E esta, não temos dúvida, signilicu muito, só
que ainda não despertamos de todo para o problema c muitas silo as pressões
para que o sono permaneça sem alterações de monta.
Erramos muito até agora no que respeita à delinição dos nossos recursos energéticos. Iniciamos programas de vulto sem uma clareza maior sobre
a matí:ria. Ao lado disso, uma grande parte do potencial hidrelêtrico brasileiro deixou de ser utilizado da forma mais conveniente. A solução representada pelas mini-hidrelêtricas não mereceu atê o momento a necessária
atenção, persistindo o argumento de que é demasiado caro o transporte de
energia elétrica a longas distâncias, quando sabemos que o aproveitamento
das pequenas quedas visa a cxatamente afastar essa dilici.tldadc,
A eletrilicaçào das ferrovias, a abertura de hidrovias, o transporte coletive nos grandes centros com trolebus, são soluções que tardam.
Enquanto isso, udotamos providências de pouco alcance, como esta
agora de fechamento dos postos de abastecimento de derivados de petróleo
aos sábados, esquecidos de que muitas atividadcs econômicas alcançam até
os lins de semana. São inúmeros, por toda n vastidão brasileira, os representantes comerciais que se deslocam aos sltbndos e domingos, havendo até empresários que preferem estes dias para manter esse tipo de cantata.
Assim, Sr. Presidente, partimos para soluções supcrliciais, periféricus,
enquanto processos inovadores, como a gaseificação do carvão pura aproveitamento siderúrgico ou o transporte deste insumo entre Estados brasileiros licum no limbo du indcliniçào.
O Rio Grande do Sul c Santa Catarina são detentores de grandes reservus de carvilo mineral.
A crise energética utuultem tornado estas reservas de carvão uprovcitú·
veis economicumente, estando cm estudou sua trunsferênciu pura São Paulo,
um grande Estudo consumidor. No entunto, cstú cm cogituções umu formu
de trunsportr. para o produto que não é u mnis rucionul, pois sujei tu u inúme-
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ras baldeações, entre as modalidades marítim:~ e ferroviária, encarecendo:~~
sim u produto pam o seu comprador linal. Além disso, a aquisiçno du
matérin-prima cm Sunta Caturin:t e Rio Grande do Sul para o seu processamento cm SUo Paulo retira ao5 dois primeiros umu etap:~ de produção im·
portuntc, qual seja u da gemção do gás, concentrando tambí:m aindu mais a
utivic.ladc industrial.
Daí defendermos u soluçüo que é, tunto política quanto económica, a de
m<liores Vilntagcns, niw só regional como pura o País.
O Sr. l..omunto .Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. F.VF.I.ÍISIO VIF.IRA (M DB - SC) - Pois não.
O Sr.l.nmunto.Júninr (ARENA- BA)- Como sempre o faço, acom·
panho com muita ;ttcnçUo os rronunciamcntos de V. Ex•, nesta Casa.
O SR. F.Vr.I.;\SIO VIF.IRA (M DB - SC) - Muito obrigado.
O Sr. I.omuntn Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• é um homem da Oposição mus, sem dúvida alguma, analisa, objctivamentc os problemas nacio·
nais, visando colaborar para u sua solução, Eo que V. Ex• faz nesta tarde,
Apen<.~s, queria dizer rapidamente a V, Ex• que o esforço do Governo não
pode deixar de ser proclamado c reconhecido, no que tange ao aumento do
potencial hidroelétrico o esforço que se vem fazendo para a construção de
ltaipu, de Tucurui, de Sobradinho, u ampliação de Paulo Afonso, e tantos
outros. O Governo vem realizando um esforço louvúvcl no sentido de
aproveitar o potencial hidroclétrico do Pais. O atual Ministro das Minas c
Energia planeja o aproveitamento, a que V, Ex• aludiu com muita oportuni·
dade, dos pequenos potenciais hidroelétricos, no sentido de evitar o grande
gasto com o transporte dessa energia para longas distâncias. Mas, sabe V.
Ex•. que no setor energético realiza-se um grande esforço. E V. Ex• não há de
negar, porque, realmente, está analisando o problema com a maior seriedade,
como aliás sempre procede quundo V, Ex• critica, trazendo uma parcela de
contribuição ao esforço extraordinário que o Governo vem fazendo, neste
seta r.
O SR. F.VELÍISIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Lomanto Jünior,
reconheço que o Governo vem implantando algumas grandes hidrelêtricas: ltai·
pu, Tucuruí, Sobradinho e outras grandes. A minha crítica é pelo não aproveitamento das miniqucdas, na conSiruçào de pequenas c médias hidrelêtricas cm
nosso Pais. Sabe V. Ex• melhor do que eu que o valor da geração energética é
inferior, geralmente, ao valor, ao custo das linhas de tran~missão. Ora, na
hora em que nós, num Estado, estivermos construindo três, quatro pequenas
hidrclétrict~s, estaremos alcançando uma energia a preços menores. Onde rc·
side a nossa critica cm relação à política energética no setor hidrelétrico, é de
não estarmos construindo as pequenas c médias hidrclétricas cm nosso Pais,
aproveitando um grande potencial nesse aspecto, que vem sendo desprezado
ao longo dos anos.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Estou de plenu acordo com
o assunto abordado por V. Ex•, a respeito do aproveitamento das minique·
das, dos potenciais menores de energia hidráulica. E acredito. que esta criti·
cu construtiva de V, Ex• vai ser recebida, como incentivo c como estrmulo
por parte do Ministro César Cais, nosso colega de parlamento porque ele
também está empenhado, está interessado em realizar um programa voltado
para o aproveitamento dessas miniquedas. V. Ex• tem inteira razão, a condução da .:ncrgia elétrica e os preços exorbitantes das linhas de transmissno
encarecem, profundamente, os custos do quiUowatt. Esta é uma critica, que
considero construtiva, de V. Ex•, e não tenho dúvida, assim serà recebida
pelo Governo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- DC)- M·uilo obrigado a V, Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A construção de um gasoduto ligundo os Estados mais ao sul- Santa
Catarina c Rio Grande do Sul, detentores de grandes reservas de carvão- a
São Paulo signilica evitar o transbordo dn matéria-prima bruta, sem maiores
processamentos industriais, de um ponto a outro, bem assim permitir a
ocorrência desta primeira etnpa no Rio Grande do Sul c Suntn Catarina,
com os desdobramentos dai decorrentes. Ademais, a construção de um guso·
duto é uma soluçiio economicamente viàvel. O investimento nu construção
do gasoduto do Sul a São Puulo tem um retorno dentro de dois unos, o que
evidencia a necessidade da construção desse gasoduto.
Nho é de hoje u nossa prcocupaçilo com o problema energético. Di ver·
sas vezes trouxemos ao conhecimento da Casa, dados c opiniões a respeito.
Especiulmente temos acompanhado ntentnmcnte o desenvolvimento do Pro·
grama Nacional do Álcool, PROÃLCOOL, desde o seu lançamento, em
novembro de 1975.

: j

i. "•

,\·•

I;!' f •

i

I

!

l

i
:·
!

,\.&Hh

Quintu·r~·iru 9

UI;\IUO llO ('Ot'iGUESSO :"'M'IO~A I. (S~·~:Un li I

O PRO;\LCOOL chegou atrusado, pois dois unos ;.mtcs tinh~tm C.'<:plo·
dido os preços intcrnacion:tis do petróleo, scndo qucjú cmm antigas as ud·
vcnéncias úrubcs sohn: :~s ncccssidudcs de reajuste de preços c :tcc\cmçào do
dcscnvolvimt:nto d:ts nações detentoras das maiores reservas mundiuis do
produto.

E incgitvcl :t poh:ncialidadc do álcool como combustfvcl c também
nHtléria·primu industriu\, mio só o obtido da cana-de-açúc:tr, como o dcrivotdo d:t mandioca, b:tbaçu, ou sorgo.
No cnwnto, se cm setembro de \977, neste' Plenário, observávamos cs·

wr o PRO;\LCOOL "marchando com uma inibição extraordinária", no
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més seguinte voltúv:1mos a tratar do ussunto,já agora sob o cnfoquc de 4uc,
devido a "um momcntimco saldo comercial com o c:rtterior, u preocupação
de reduzir a dcpcndêncin externa de petróleo passou para um apagado se·
gundo plano".
São palavras que nós produzimos nesta Casa cm 77, chamando a
atenção rlo Governo par>l .:1 nccessid;!dc de se dar um grande desenvoJ··!men·
to ao PROÁLCOOL.
C que cm 1977, depois de anos seguidos de déficits, a balança comercial
ti:chou com um saldo de 97 milhões de dólnrcs, insuficiente, na verdade, para
um Pu is cuja divida externa, já entD.o, atingia a 32 bilhões de dólares, aprox.i·
mudamente .

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muita alegria, ouço
novamente V, Ex•
O Sr. l.omanlu Júnior (ARENA- BA)- Peço desculpas de estar importunnndo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nào, lenho grande intc·
rcs.o;c nesse diálogo.
O Sr. l.omanlu Júnior (ARENA- BA)- V.Ex• é, sem dúvida alguma,
uma das figuras, nesta Casa, que tem prazer, que sente realmente entusiasmo
pelo diálogo. Confesso, e presto-lhe esta uma homenagem, que para mim é
motivo de satisfação debater com V. Ex•, sobretudo porque as suas colo·
caçõcs são dentro de uma seriedade que nós, que temos a responsabilidade
de conduzir a política do Governo, nesta Casa, prestamo-lhe especial
atenção.
O SR, EVELÍ\SIO VIEIRA (MDB- SC)- Obrigado.

·r

O Sr. Lomnnlo.lúnlnr (ARENA- BA)- Sabe V, Ex• que ainda na semana passada lemos, e V. Ex• deve tê·lo feito, uma entrevista do Vice·
Presidente da Repúblicu, Aurcli;mo Chaves, que é hoje quem preside a Co·
missr1o N:1cional de Energia, onde ele afiança que u tecnologia universal, ain~
da nào encontrou efc:tivamcntc uma alternativa que substitua integralmente
o petróleo. Nós felizmente temos algumas alternativas viáveis. No Brasil, te·
mos o álcool, temos o problema do carvão, temos os óleos vegetais, mas efe·
tivamcnte uma alternativa que possa substituir, na plenitude, o petróleo a
tecnologia universal :linda não encontrou; o mundo inteiro está realmente se
debatendo com esta terrível crise de combustível, Planeja, e acredito que seja
esse o ohjetivo do Governo, que dentro do menor prazo possível o nosso
consumo atual, que é de mais de 1 milhão de barris, o Governo pretende su·
prir através do PROÃLCOOL c outras fontes com cerca de400 mil barris. A
produção interna de petróleo poderá alcançar 500.000 barris, perfazendo um
totul de 900 mil barris. l! evidente que o crescimento vegetativo c o próprio
desenvolvimento nacional enscjnrào um aumento no consumo de petróleo,
calculundo·se cm I milhão c quntrocentos mil barris. Mas se as previsões se
concretizurcm, c esperamos que se concretizem, pois as dificuldadc.o; de re·
cursos já estD.o sendo superadas, paru o programa do PROÁLCOOL c alter·
nativus outras entre as quais se inclui a do carvão defendida por V, Ex•, e
defende com mui tu autoridndc, porque Santa Catarina c Rio Grande do Sul
têm, realmente, reservas consideráveis de carvão. Acreditamos que, se chc·
gmmos 11 esses 900 mil bnrris de produção interna entre o úlcool, o cnrvüo c o
petróleo extraídos do nosso solo, teremos atenuada a nossa crise, porque ire·
mos importur upenns 500 a 600 mil burris, o que com o aumento das expor·
taçõcs brusilciras, espcciulmcntc com o crescimento du nossa produç~o agrl·
cohl. Assim, poderemos suir dcssól crise que não é no!lsa, pois a recebemos de
foru, c que é um impucto terrível na nossu economia, mas que nós hcvcre·
11105 de vcn~:cr ~:om o nos.~o esforço, com essa vontade férren de: que nós, bru·
silciros, estamos imbuídos cm supcmr cstn crise. Nno quero muis intcrrom·
per o discurso de V. Ex•, mas rcceha este ilpurtc como uma coltlbor<lçno, us·
sim como estou recebendo o &.curso de V. Ex• como urna contribuição de
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um homem d:1 Oposi~,-·,1o >lO Governo, num prnhlcma de transcendental im·
portúncia p:1ra a economia hrasileira.

O SR. EVEJ.;\SIO VIEIRA (M DB- SC)- Nobre Senador Lomanto
Júnior, nrto tcnhil V. Ex• o menor constrangimento cm participar, tantus ve·
zcs quanlól.'i julgar nccessúrio, nos nossos pronunciamentos, mesmo porque
temos o alto interesse, nr1o apenns de uprescntar :t nossa verdade, mas de co·
nhcccr a verdade dos homens do Governo, pura est.1be!ccer o cotejo, o con·
fronte, c vcrilicarmos se estamos certos ou não, porque í: possível que, nas
nossas boas inlcnçõc.:s, po:iSilmos UI~ cstur incorrendo cm erros, cm falhas. E
nf1o qucrcmos,jamais, pmticur qualquer erro cm rel<~çào uo Governo que lhe
possa pcrturhilr o seu bom trabalho. Pelo contrário, queremos í: oferecer
subsídios Pilr:l que o somatório de esforços de sua açào, possa lograr o succs·
so desejado c cspcwdo por todos o mais breve possível.
O Sr. l.nmnnlo Júnior (ARENA- BA)- ~por isso que me agrada
muito o debate com V. Ex•
O SR. EVEL,ÍSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas veja, V, Ex• frisa que
no mundo todo não se encontrou >~indu os substitutos para a gasolina, para o
óleo combustível, para o óleo diesel, etc, mas nós, no Brasil, temos condições
de ir rcdulindo o consumo da gasolina com o uso do álcool; reduzindo o
óleo combustível com o uso do gás do carvão-vapor c reduzindo outros scto·
rcs com outros produtos nossos, que poderemos produzir perfeitamente no
Brasil.
Conhecemos as intenções do Governo: as intenções são boas, mas o
que lhe está f:~ltando é, cfctivamentc, um plano de açào, uma politica global.
Veja V. Ex•: o Governo lançou o PROÁLCOOL. Várias empresas se prepararam e se c:~ndidataram, entregando ao Ministério da Indústria e do Co~
mércio os seus projcto.'i,
Depois de demorados estudos - essa demora não tem justi!icativa mus após longo tempo, muitos projetas rorum aprovados c, no entanto, a li·
bcração dos recur.~os nD.o tem ocorrido. Projetas aprovados há mais de um
ano não tiveram ainda os recursos liberados- esse é um aspecto. V. Ex•
quer ver o outro? Vou para a área do Nordeste: não é só o Governo aprovar
o projeto de uma destilaria para produzir álcool da cana-de-açúcar ou doba·
baçu ou do sorgo ou da mandioca. 1:. preciso, simultaneamente, aprovar o
projeto, deferir os recursos c também, simultaneamente, dar recursos aos
produtores rurais para eles ampliarem a produção cana vieira ou da mandio·
ca ou outros, c isso não tem ocorrido.
Vejn V. Ex• que o Governo João Baptista Figueiredo anunciou, nos pri·
meiros dias, que a agricultura seria a prioridade número um do seu Governo.
Mas veja V. Ex• que os ruralistas da Bahia, como de todo o Brasil, reclamam
pela carência de financiamentos para o setor de investimentos. Como pode·
remos aumentnr a nossa produção canavieira, a produção de mandioca, se
os rumlistas não l!stào recebendo os financiamentos para investimentos? O
próprio Dirctor do Banco. Central, o Dirctor de Crédito Agrícola do Banco
do Brasil têm dito que há uma car~ncia de 50% para atender às necessidades
no seta r de investimentos da área agrícola.,
Então, é preciso aprovar os projetas, dererir os recursos, e ao mesmo
tempo, instrumentar o agricultor p:~ra que ele possu aumentar a produção
dessa matéria-prima, porque, do contrário, vamos ter as destilarias implan·
wdas c não vamos ter u matéria-prima. E temos exemplo disso. Em Curve! o,
tl PETROBRÁS instalou uma destilaria que estA operando como uma gran·
de c<lpacidade ociosu, cxatamente porque faltou matéria-prima. Fizeram a
destilaria e se esqueceram de plantar a mandioca. Isto é que não pode ocor·
rcr, porque isto depõe contra o Governo, isso tira o estimulo dos produtores
hmsilciros, isso cria um estudo de espírito deprimido que contraria os intc·
resses de desenvolvimento de produtividade em todos os setores brnsilciros.
O Sr, ,\luyslo Chnvos (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. F.VEI.ÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Escuto com muita alegria
o nobre Senador Aloysio Chnves.
O Sr. Aluy~u Chnvos (ARENA- PA)- Eminente Senador Evel6sio
Vicim, o problema que V. Ex• tem exposto uo Senado cm vârios pronunciu·
mentes í: extremamente complexo. Mas desses pronunciamentos sempre ex·
traio umtl conclusão, não sei se equivocada, qual seJa a de se imputar no Go·
vcrno a responsabilidade total por todas us fulhns vcrificadus no ;~etor cner·
gí:tico, no Rrusil. Em outrus paluvrus, pela crise com u qual se debute o Pais
no setor t:ncrg,·tico. A 2H c .:!9 de junho, reuli:wu-sc cm Tóquio uma confe·
ri:ncia cconômic01 de cúpulil de 7 pa\scs industriulizudos que têm grande consumo de petróleo, cm seguimento :1 outras conferêncius dessa natureza reuli·
tudas anteriormente, cm Rumbouillet, Porto Rico, Londres, Bonn. A rc:spci·
ltJ dessa conferência de c(1pula, cm Tóquio, o então Sccret{lrio do Tesouro
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dos Estudos Unidos da América do Norte, Sr. Michael Blumenthul, fez um
n:latório à Comissão Econõmica conjunta do Congresso norte-americano,
em que há análise sucinta do problema energético mundial c, sobretudo, da
orientação adotadu cm Tóquio.
Essa exposição nilo é tão longa mas, evidentemente, que não poderia
resumi-la nu disponibilidade do tempo do aparte que V. Ex• generosamente
me concede. Mns destaco us seguintes partes: O problema urgente enfrenta·
do cm Tóquio foi o energético. E dentro desse problema, foi definida a meta
.1 que cada um dcsst:s palscs deveria se propor no perlodo de 1979 até 1985. O
objctivo norte-americano para 1985 ficou igual ao de 1979 c 1980: 8,5 milhões de barris por dia. A França, n Alemanha, a Itália c o Reino Unido
comprometeram-se u limitar as importações de petrblco de !985 aos nfvcis
de 1978. O Canadá prometeu reduzir o seu índice anual de aumento de consumo
de petróleo em 1% c reduzir as importações do produto cm 50 mil barris
diários até 1985. O Japão, pelas condições peculiares deste Pnls que não possui potencial hidrelt:trico, nem carvão abundante, ou outras fontes alterna ti·
vas de energia, liceu com um tratamento favorecido, porque adotou como
meta, pura 19MS, um índice de importação de petróleo de 6.3 a 6.9 milhões do
barris por dia, um índic~ substancialmente mais elevado do que o fndice de
importação dc 5 milhões de barris por dia cm t 978. E. acertaram, ainda, que
para atingir esses objctivos, c beneficiar-se deles no futuro - estou citando
textualmente o trecho dessa exposição- será também necessário um esforço
maciço destinado a aumentar a oferta de recursos energéticos sucedâneos,
para utilização dc fontes sucedâneas de energia. principalmente o carvão, c
desenvolvimento de: novas técnicas. Adiante se acrescenta que isso exigirá
um esforço total para aumentar o uso de outras fontes existentes de energia:
carvão, energia nuclear, gás natural, bem como desenvolvimento de novas
tecnologias. A politica traçada exigirá um esforço sem precedentes de todos
esses países. Ora, aduso agora a V. Ex•: o Presidente norte~americano, o Prc·
sidente Cartcr, há poucos dias, declarava no interior dos Estados Unidos
que, com relação ao carvão, esse país era uma espécie de Arábia Saudita, tão
abundantes - não direi inexnurfveis, porque, um dia, elas se esgotarão são reservas de carvão, que os Estados Unidos podem se libertar totalmente
dessa servidão que a importação de petróleo do Oriente estã impondo à
nação norte-americana. Então, indago cu a V. Ex' e mais do que a V. Ex• a
mim mesmo: Por que que os norte-americanos não investiram maciçamente
ncstc carvito, c por que basearam produção de energia sobretudo no pc·
tróh:o? Porque o aproveitamento do carvão com esta finalidade exigiu desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nova c complexa, investimentos
tão elevados que o preço não justilicaria. Como o petróleo se encontrava
com um preço relativamente baixo, cm relação ao carvão para este mesmo
fim, a preferência nos Estados Unidos, como no Brasil, c cm outras áreas do
mundo, foi para continuar a consumir o petróleo.
O Sr. Ja~on Rarreto(MDB- SC)-Isto não justifica a lcnlidilo, se me
permite, Ex•
O Sr. Aloyslo Cha"' (ARENA - PA)- Isto ocorreu na França, na
Inglaterra, em todos os países do mundo, c todos agora estão fazendo esta
revisão. , .
O Sr. Jalson Barreto (M DB- SC) -Isso não justifica as omissões do
Governo.
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- ... para ir saindo para uma
nova politica energética, como esta que V, Ex• esta a analisar neste momento. Mas da( a imputar-se essa responsabilidade no Governo, importa tam·.
bém cm dizer que todos os outros palses do mundo teriam incidido nomes·
mo erro.
O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vou lcnlar respondera V.
Ex• : Japão c Brasil, Brasil c pulses induslriuliZlldos. Eles csli!o preocupados
cm buscar outras alternativas. O Brasil tamb~m: s6 que o nosso problema é
muito maior c a soluçi'io tem que ser imediata. Por quê? Porque o Japão tem
possibilidades de transferir os ânus da importação do pctr61co para os pro·
dutos industrializados; é um pais que detém uma alia tecnologia industrial.
Quer dizer, o prejuízo que ele terA com o aumento do preço do petróleo, ele
trunsferc pura os produtos elaborados que exporta para outros poises. O
mesmo ocorre cm relação aos Estudos Unidos, h Alemanha c a outros pulses,
que têm outros caminhos a buscar para compensar seus prejulzos com os aumentos do preço do pctrbleo ...
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Este fato é inqucstionAvcl,
porém, a qucstilo é outra.
O SR. EVELÍ\SIO VIEIRA (MDD-SC)-,,. o que niloocorrccom
u nosso Drasil.
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O Sr. Aloyslo Chav011 (ARENA- PA)- Não contesto V, Ex• nesta
parte.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Japão, como V. Ex•
;tcentuou, não dispõe de grande área territorial, por exemplo, pura dcscnvol·
ver um grande projeto de álcool carburante, mas, assim mesmo o Japão está
trubalhando para produzir, dentro de 2 anos, o álcool extraído da batatadoce. E é um pa!s que praticamente não dispõe de área agricultável que é
muito reduzida. Quem sabe utê para o Japão seria melhor investir na espan·
são industrial c continuar comprando petróleo mesmo a preços elevados? t
possível, lá há condições para isso. Ele tem outras fontes geradoras de riquc·
zas para compensar os altos preços do petróleo, o que não ocorre·conosco.
Mas, nós não; nós temos carvão mineral cm abundância, de onde poderemos
fazer a gaseificação para diminuirmos o consumo de óleo combustível. Devemos acelerar.
O aprovcitamento hidrelétrico, aproveitando também a energia solar, o
carvão vegetal.
Veja V. Ex• , os preços do petróleo estouraram em 1973 e somente agora
é que o IBDF está agindo com maior rapidez no sctor da política do renorcstamento para aumentar a produção de lenha. Temos alternativas, graças a
Deus o Brasil tem! O que tem ocorrido é que o Governo Federal não tem
acreditado nessas possibilidades, não tem apostado nessas potencialidades
que temos, dai estarmos pagando um preço cada vez mais alto.
O Sr Jaison Barrelo (M DB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço, com prazer, o Se·
nadar Jaison Barreto.
O Sr.Jaison Barreto (MDB- SC)- Tem razão V, Ex•, c n6s discorda·
mos do posicionamento do Senador Aloysio Chaves porque lá não ocorreu o
que ocorre aqui com o nosso Governo. Não fosse a omissão, a incompctên·
cia desse Governo, o problema do PROÃLCOOL já estaria cm pleno anda·
menta, já estaria realizado; perderam-se cinco anos de maneira a permitir o
agravamento dessa dependência energética. Agora mesmo, por falta de decisilo do Governo central, o Pais corre o risco de ver protelado um encami·
nhado de soluções razoáveis para o problema da crise energética. Amanhã a
S!DERBRÃS vai definir sobre a possibilidade de um projeto cm Santa Cala·
ri na, da SIDERSUL, da maior importância para o Pais, não no que diz res·
peito à produção de aço não laminado, mas o fundamental é o aproveita·
menta racional do carvão nacional. Está lá um projeto bem elaborado, aprovada a sua viabilidade cconõmica e apenas um Governo insensível poderá
permitir que interesses outros, que não os interesses maiores da Nação, obs·
taculizem um projeto que decididamente serve aos interesses maiores do
Pais, não ao nosso Estado. Não se trata de possuir mais uma siderúrgica,
mas de provar que, de maneira racional, se pode inovar tecnologia no apro·
veitamento do carvão nacional, diminuir as importações de óleo combustível
e conseguir, de maneira palpáYcl, aquilo que foi um sonho antigo, mas que
agora se transformou numa excelente realidade: gaseificação do carvão fu·
gindo a essa dependência, cada vez maior, de combustíveis ·estrangeiros. De
modo que amanhã a SIDERBRÃS pode dar o testemunho, e todos nós
uplaudir:,.mos- a coletividade catarinense- c os setores IC.cidos da Nação
aplaudirão essa providência do Governo no senlido de que a SIDERBRÃS
referente à implantação dnqucla nossa SIDERSUL cm Santa Catarina c, o
que é fundamental para o País, dentro da matéria que V, Ex• está abordan·
do, a procura de fontes alternativas, que existem, desde que o Governo tome
consciência disso c que não se deixe impressionar, por exemplo, por manifes·
taçàes do Ministro du Indústria c do Comércio, Sr. Camilo Pcnna, que, des·
lumbrado, perdido da realidade nacional, alega que' o projeto não interessa
ao Governo, porque o Governo defende a privatização da siderurgia nacio·
na!. Ora, ninguém está discutindo esse problema, que é pequeno, num momento de crise de energia; que nüo prevaleça a opinião do Ministro da lndús·
tria c do Comércio, c sim o interesse maior da Nação que diz que cada Estado, com ou sem iniciativa privada, procure soluções para a crise de energia
no Pais.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC) -Ainda complementando a
intervenção do Senador Jaison Barreto. Este projeto da SIDERSUL, csluda·
do com todo o cuidado, com toda a seriedade, pelos t~cnicos mais credencia·
dos, foi oferecido ao Governo Federal. O Governador de Santa Catarina,
que ni!o é do MDB, é da ARENA, mas queesiA merecendo ncslc empreendi·
menta, nesta luta, todo o apoio do Movimento Democrático Brasileiro, da
lmprensu, de todus us forças vivus cntarincnscs, vive, coitado, batendo nos
vários 6rgll.os do Governo Federal, nos vários Ministérios. Quundo esse pro·
jcto dcvcriu ser ucolhido de imediato, receber uma resposta positiva, de ime·
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di:Jto, vive n robrc do Govl!'rnaJor, 1\Comranhado ror pml:tmcntarcs dl)S
dois Partidos, reln imprensO!, por outras ligurns expressivas de Santa Catarin;.t, <1 mendi~ar. a implorar, :1 impedir, u suplicar, p:~ra que o Governo aprove, auxilie, colahorc com um projclo que diz mais ao interesse nacional do
que :to prúprio interesse Jc Santa Catarina.
O Sr•• lnison Burrctn (MDB- SC)- Veja, nobre Senador Evcl!isio
Vieira, (jUc posicionamento pode ter o Governo num momento de dclinicào
como este? Haverá de prevalecer n opinião do Grupo Gcrdau, o qual está in·
tcress:tdo cm manter o monopólio da producilo do aço no sul do Estado?
Haver[! de prevalecer a tese negativista de que a privatização é uma meta
prioritária do Governo Federal? Ou o Governo assume a responsabilidade:
d:t construçrto d1.1 usina com recursos próprios, se a iniciativa privada participm. c pt:rmite o aproveitamento do carvão, que é a salda razo!ivel paru esta
crist: qllc estamos cnfrcntundo? t a pergunta que falemos.

O SR. F.VEÜSIO VIEIRA (MDB- SC)- E pode prevalecer o inle·
r(.'SSI." da grupo Gcrdau porque, Jinda recentemente, o Ministro das Minas e
Energia nito qucri:t, acertadamente, que fosse localizada no Estado do Rio a
V ALESUL c esse Ministro qu<1se caiu porq uc estava contrariando aos inte·
resses de uma multinacional!
O Sr. Lumanlo Júnior (ARENA- BA) -V. Ex.• permite um aparte,
ntpidamcntc:'

O SR. F.VF.I.;ISIO VIEIRA (MDB- SC)- Ele pode ser demorado.
O Sr. l.omantu Jtínlor (ARENA- BA)- Queria apenas dizer a V. E.x•
o seguinte: o Governo que dirige os dcstinos da Nação está imbuído do~
mainrcs sentimentos patrióticos c o que ir!! rreva\cccr- V, Ex• pode licar
certo, como homem de San tu Catarin<t, como representante daquele Estado,
como homem que ana\isu com seriedade os problemas nacionais- será o interesse n<.~ciomtl acima de tudo. V. Ex• pode ter a certeza, estou dando a se.
gurança Ue minha pal:.tvr<t, que não é a minha palavra pessoal, é a palavra do
Governo de que, i!Cima de tudo, repito, prevalecerá o interesse nacional.
O SR. F.VF.LÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Senador Lo manto J~.
nior :tssumc um compromisso muito sério, pelo mt:nos, com Santa Catarina.
Acredito na palavra de V. Ex• que não fala apenas como Senador, a essa ai·
tur:l, mas como Lidt:r do Governo nesta Casa, tu\ a maneira enfática com
que: diz que: os interesses do Brasil irão prcvulecer; e prevalecendo os interes·
st:ioo do Drasil, Santa Catarina será contemplada par.1 auxiliar ainda mais o
desenvolvimento nncional.
O Sr•. loaison Hurreto (MDD- SC)- Permite, Senador Evelúsio Viei·
r.1? (/\~sentimento do orador.) Gostaria, cm nome do orador, Sen:ldor Evc.
lúsio Vieira c tenho certeza, da Bancada catarinensc no Senado- vejo ai, o
nobre Scn:tdor Lcnoir V;.ugas- de toda a colt:tividadc de Santa Catarina,
f:1zcr um convite a V, Ex•: amanhã nós estaremos com o Govc:rnador, da
ARENA, de Santa Catarin:t, Jorge Bornhuusen, no gabinete do Senhor
Vice-Presidente d:1 República, t\urcliano Chaves, exatamcnte discutindo o
Projeto SIDERSUL; depois, em almoço com :t imprensa do Pais, no Clube
dLl Cnngre.~so, c.\ottamentc, para não permitir que outros interesses obstaculilenl ••quilo que sei !ler do próprio interesse do Governo da Nacrto. Nós estaremos, se Deus quiscr,já na qu<~.rt<l·fciw. aplaudindo o gesto lúcido, indc·
rendcnte c nacionalist:t deste Governo se aprovar, amanhã, o projeto
SiDERSUL na SIDERBRÍIS.
O Sr. I.om:mtn .hinlur (ARENA- B/\)- Fico muito feliz quundn vejo
l.Juc Santa C:ttarina se une, >Jfastando as poss[vcis divergências políticas, na

hnr:t cm que rrcvalccc o alto intcrcsse du cconomi:1 do seu E.~wdo. Pos!'lo
ulirmar a V. Ex• com a responsabilidade de um antigo servidor da vida
rúblicu, dt: que quando ulirmci aqui- c afirmei como Vice-Líder do Governo- com a rcsponsahiliduJc de representante do Governo, nesta C:tsa. de
qur: hú de prcvnlcccr :~cima lle tudo n interesse nacional, porque este i: o com·
prnmis!'lu du aluai Governo chcfi.:tdo pelo General Joüo Baptista Figueircdu.
1: digo :t V. Ex•: nn dia crn que cu positivar que o interesse nacional nlto prc·
v;.tlcl.:eu, ncMc dia nfHl serei mui~ Vicc-Lidcr do Governo ncsti\ Cu.\a,

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC)- Com todo o respeito, Scn:\Uor, :tcredito (lUC ~.:nmccc a prevalecer. de hoje para frente, por4uc nem
\cmrre tem prcv:tlccido. Ainda hoje, culcga Uc V. Ex•. Senador Aloysio Cita·
vcs, cnnw na llltima semana, na sexta-feira, um Líder do Governo nestn Cas:t, ScnadlH Jarhas Passurinhu, rcclamumm de ter sido dccit.lidu a l01.:ali1açiio
da VAI.ESllL no Est;tdo dn Rio, contrariando os interesse-; superiores do
P:tís, para atender mais ii'' interesse de uma ctnprcsa multinacion:tl associat!u
a umil empresa c.-;tatal nadnnal.
Ouço n Senador Alnysin Chaves.
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O Sr. ,\lcty'ilo Chnn·~ (t\RENA- PA)- Desejo rctificar, J!rn parte, :t
ohscrv<lçào Je V. Ex', par:t dizer que, tanto cu como o thlbrc Senador Jar·
has Pa."sarinho, abordumos :~qui a proposta du ALCO,\·t\LCOMINAS ao
Ministtrio das to. I in:ts c Energia, para cunstruçào de uma f~hri~u de alumínio
cm Recife, utilil.1ndo energia indisponível de Sobradinho c aluminu Uo Pará.
O Sr. Guhricll-lcrmc:o~ (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. EVEI.ÃSIO VIEIRA (M DB - SC) -Ouço u nobre Senador
Gubricl Hcrmc:a;,
O Sr. Gubrlel flcrmcs (ARENA- PA)- Nobre Senador, acubo de
chegar da Alemanha. Fui vcrincar o andamento do Acordo Nuclear BrasiiAiernõ~nha. Percorri, com baslimte satisfação, grande parte da Alemanha.
Dentro du programuçilo, o que me ~a usou satisfaçüo- dai n razão de eu dar
o upartc u V. Ex• - foi ver u att:nçl\o que: a Alemanha dá presentemente ao
seu carvl\o, que é ubundante, quando somente ogura estamos rculmentc
dando atenção u esse problema. Veri~quci que em 1957- V. Ex• veja que
dois <mos na nossa frente- a Alemanha tinha a previsão do que está ocontc·
ccndo agora c deliberava dar priorid:lde rara a solução do problema energé·
tico d:tquclc país iiltamentc industrializado, altnmentc povoado - sno 60
milhões de habitantes num território pouco menor do que o Estado de São
Paulo. A Alemanha vohou.se inteiramente para o problema do carvilo. Tão
grande é a importáncia disso, que incluirom nas nossas visitas ver zonas de
carvão daquele país, o uproveitumento que estão dondo, chcgando ao ponto
de nos mostrar o que lilefi.lm no período da guerra para que o carvão pudesse sustentar a gucrrn, inclu"ive tirando do carvão a gasolina, o gtls, o que o
petróleo não dú. Acho que V. Ex• C!õtfl absolutamente certo, cum seus com·
panhc:iros de todo o Estudo de Santa Catarina. Ê preciso defender com intensidade o aproveitamcnto do c<.uvào. Para conduir, quero di;r.cr que recebi
na Alemanha- e na minha viagem com o Presidente João Figueiredo a Tu·
curuí, tive oportunidade de falar :1 Sun Excc\ênci:t sabre isso- um estudo
feito pela KWU, a mesma cmprco;a que está fazendo as nossa-; usinas nuclea·
res, sobre o nosso carvUo fraco do rio Fresco, um pouco distante, mas no
circulo de Tucuruí, onde chamam a nossa atenção t: nos advertem da ncccssi·
dadc de aproveitar esse carvão n1\o só para certos tipos de industrialização
-c não exportar o ferro a 15 dúl:trcs a tOn!.!lada, c sim com alguns beneficia·
mentos que se podem fa;r.cr -como também para nos defender da crise do
petróleo que nos cst{t al'ctando, Portanto, V, Ex• está dr: pambéns. Insista
nesse prohlem:t, conte com o nosso apoio, no carvão esti\o muitas das soluções paru os dificci5 problemas que o mundo enfrenta; nós, também, c'it3·
mos enfrentando-os c, apesar do atraso, reso\vr:ndo·OS.
O SR. EVF.L;ISIO VIEIRA (MDB- SC)- Agradeço o aparte de
V. Ex•. não apenas pela qualidude de Senador da República como, também,
pela qualidudc de empresúrio brasileiro c a credencial de principal líder da
Fcdt:ruçào das Indústrias do P:trá. Gostei muito cm ouvir, no depoimento de
V, E~.'- 4uc estcv~.: nu :\lcmilnhu inh:grando Ol Cornissào Parlumr:nlar de
Inquérito que investiga as denúncias feitas em relação ao Acordo BrasilAlcm:tnha- que ouviu dos alemães rccomcndaçõt:s póira que nó~ do Ura~il.
arrovdtássemos css;J grnndc riqu~:za, que é u c:trv~ü cm nmso Paio,;. Isso dis·
p~:ns:1 m<tiorcs comcnt:lrios de no~sa p<~rtc e rt:tornamo.\ ao lcihl do nosso
pronunciamento, Sr. Presidente.
O ano ~eguintc, 197H, cnnhecell um novo dt•{icit comerci:d- de 9SS mi·
lhl1cs de dúlare:\- c p;.tra !Cl7'l é de se csp..:rar um resultado neg:ttivo :.~cima
de 1.5 hilh;Jo de dólares, havendo e.'itirnutiva de chegar a 2 hilhl1c~ de dlllarc.'l,
Por tudo i!'lso, cm tmlo!~ e:-tcs anos, por nHtior que f0ssc o e~forço do
Paio,; na -;uh~tiluiçiw Jc li11ltt:~ ~·twrgêti..:<t., Cl(\f:rn;l.-;, ainda assim n:tu tcriamo'
:tk:tnçado esse uhjctivn,
Mu' Jc qualquer forma, tivéioo:\Ctnos :h.:eito \) dc~alio cm toda u sua CK·
tcn~r\0, outro~ pu r certo !~Criam üioo n: . . ult:tUos, e tti"lü c~taríamus agoru a cogitar de mcliidas paliativas, sem grande profJJndiUadc, im:•lpllze~ pnr ,,i s•'ls de
invcr\cr a tcudi:ncia d;1 crc:-.ccn!~· divida e.\tCrtHt hntsilcira.
Ainda as~im, Sr. Prc~idcntc, t.:nbc rclorn<~r a 11m ronto no qual \CtniJ~
imi~tidll, nws ~]Ut: 11inJa ni'w recebeu :1 devida atcnt.;ilo.
11or divcr~as \'eles afirmamm. neste Plenário qur.: fal.!r depender a produ~ào hraiooih:ira de {dcnoi Ja instabiliJudt.· cxtcnw Jus rncç(l.' Jll uçllcar ~um
risco de si:rias repcr~ussilcs.
O preço mi:dio do at.;ltcar llll mercadn intc~nacional !'oi S,J prlr ~·C'n\o in·
fcritlf cm Jt17K ao Jo ann .Lntcrior, c ~J.J JlLlr cc!\tll :111 dn rcr!oJ,1 entre 1971
a 1'17h, sct~undn dado, do B:tllL'll Central do Brasil.
O ih.,'Ítcar hru.,ilciro i: um pmdutn gruvosu, d:d por <]UC llllS últimm anos
gmmlcs \]Uantid;ub l'uram dcstimtd<ts ao rncrc;Jdo interno, especialmente
para a produção de {dcool l,:arhurnntc.
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Caso melhorem os preços externos, os produtores de uçúcar tenderUo u
cxportur o produto. Por esse motivo deverão licur ociosas us destilarias hoje
existentes c cm implantuçào'/ E a mistura de ~lcool i1 gasolina, cm que nova
b;asc ser~ feita'! E os veiculas cujo combustível é c será o álcool, de que forma
scriao movimentados'! D:1í nossa insistência nas destilarias autónomas.
Estas questões devem e necessitam ser colocadas, porquanto a esclarecer um problema que aindu não recebeu uma resposta de todo conveniente,
Sr. Presidente,
Vamos dando por encerrado este nosso pronunciamento. Se voltamos
ao tema, é porque nele visualizamos aspectos sobremaneira importantes para
o desenvolvimento autónomo c independente do nosso Pais. A crise é uma
oportunidade de definições, sendo acima de tudo o momento pura que serepense o modelo, cm tudo por tudo dependente, cm que o País foi mergulha·
do. É preciso audácia para romper o cerco, mas desde que este seja rompido,
as perspectivas serão certamente melhores do que as atuuis.
Resta ir cm frente, em busca de soluções que sejam de fato aquelas capa·
zes de permitir um aproveitamento racional dos recursos humanos c naturais
brasileiros, no interesse da independência nacional c da melhor distribuição
da renda gerada no nosso território.
t por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que temos quase que sema·
nalmente insistido na necessidade do Governo apoiar a Siderúrgica Sul Catarinense- SIDERSUL, nüo apenas para reduzirmos a importação do aço,
não apenas no sentido de criarmos mais um agente de desenvolvimento
sócio-económico no E.<itado de Santa Catarina, mas também para nós, acoplando a usina de gás, podermos, com a gaseificação do carvão, reduzir a importação do petróleo, o consumo do óleo combustível.
Por tudo isso, Sr. Presidente, ê que nós, de Santa Catarina, estamos
nesta luta. Uma luta que, antes de ser de Santa Cata ri nu, atende aos mais ai·
tos interesses nacionais.
Er:.1 o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Qulnla-rdr.u 9 34H9

ATA DA 102• SESSiiO, EM 22 DE JUNHO DE 1979
(Publicada ao DCN - Seçio 11, de %3+79)
RETIFICAÇÀO

No Projeto de Lei do Senudo n9J91, de 1979, de autoria do Sr. Senador
Lúzaro Barboza, que dispõe sobre o parcelamento dos prémios anuais de seguros de ramos elementares:
Na página 2921, 2• coluna, na segunda linha da justificação do projeto,
Onde se lê:
... Decreto-lei n• 2.063, de 7·3·1940, ...
Leia-se:
... Decreto-lei n• 73, de 21·11-1966, ...
ATO DO PRESIDENTE
N• 23, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe·
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Rcaimcnto Interno, e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nq 2, de 4 de abril de 1973, resolve:
Aposentar, por invalidez, Gustavo de Souza Ribeiro, Assistente Legislativo, Classe Especial, Código SF·AL-012, Referência 42, do Quadro Per·
mancnte do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I, c 102, inci·
so I, letra b, da Constituiçilo da Rcp6blica Federativa do Brasil, combina·
do com os artigos 403, inciso 111,! 2•, 404, inciso III, 359 c 392,! 4•, da Re·
solução SF nq 58, de 1972, com vencimentos integrais e a sratificaçio adicio..
nal a que tem direito, na forma dos artiaos 3• da Lei n• 5.903, de 9 de julho
de 1973, c 10 da Lei n• 4.345, de lO de junho de 1974.
Senado Federal, 8 de agosto de 1979,- Senador Luiz Viana, Presidente
do Senado Federal.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA
Líder
Jorba1 Pauorinho

Vlce-Lidere1
Aloy1i0 Chovei
Jo~elim;

lYir Viana {ARENA- BA)

Aderbal Jyrema
Lamento Jynior
Moocyr Dalto
Murilo Badaro
Saldanha Cerzi

loyrival Bapti1ta (ARENA- SE)

Nilo Coelho (ARENA- PE)

LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA
Ga1tóo Müller (ARENA- MT)
Líder
Paulo Brouord

Oinarte Morir (ARENA - RN)

Vlce-Lídere•

1•-Secretárlo
Alexandre Co1ta {ARENA- MA)

Suplente• de Secretário•
Jorge Kolyme (ARENA -

2•-Secretárlo

Benedito Canelai (ARENA -

Gabriel Herm11 {ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor1 Antônio Carlo1 de Nogueira
Lacal1 Are11o 11- Terreo
Telefnn111 223·6244 e 225·8505- Romai1 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Càndido Hippern
Lacal1 Ane11o 11- Terreo
Telefone1 225·8505- Romai1 301e 313

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membro1)

I. Pouo1 Pórta
2. Bttnodito Canelai
J. Pedra Pedronian
4. Jose lin1
I. EveloliO Vieira
2. Leite Chovei
J Jo11 Richa

MOB
1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Ani11entcu SOnio Andrade Pei•oto- Ramal307
Reunioli1 Ouorta1·feiro1, Ol 10100 horo1
Local1 Sala "Ruy Borboto"- Anuo 11- Ramoi1 621 e 716

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro1)

MT)

I. Mende1 Canale
2. Jote lins
3. Eunice Michile1
4. Vicente Vuolo

MOB
1. Marco, Freire
2. Humberto Lucena

I. handra Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevid11

Aui1tente, Carla1 Guilherme Fon~tco- Ramal67ó
Reuni6ct11 Terça1·feiros, 01 10100 hora1
local: Sala "Ciovi1 S.vilocquo"- Anexo 11- Ramal623

COMISSAO OE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro1)
COMPOSIÇÃO

Pre~idente1

Henrique de la Rocque
1•·Vlte·Prelidente. Aloy1io Cho'lll
2••Vice·Prnidente1 Hugo Romo1

Suplen111
ARENA
I. Lenoir Vargo1
I. Henrique de Lo Rocque
2. Joào Calmon
2. Helv1dio Nunel
3. Almir Pinto
3. Jote Sarney
4. Aloysio Cha'lel
4, Milton Cabral
5. Bernardino Viana
5. Aderbal Juremo
6. Arnon de Mella
6. Murilo 6adoro
7. Moacyr Dalla
B. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MOB
I. Cunha Limo
I. Hugo Romo1
2. Tancredo Ne'lll
2. leite Chov11
J. Dirceu Cardo1o
3. lazaro 8orboJo
4. Nel1on Carneiro
5. Paulo Brouard
6. Franco Montara

COMPOSIÇÃO

Pretidente, Je1W1 Fr•ir•
Vice·Pretidente, Lozaro Barbara
Titulare~

1. Jene Freire
2. Jo1e Sarney
3. Pano1 Pórlo
4. Saldanha Derzi
5. Affon10 Camorgo
6. Murilo Badaro
7. Benedito Ferreira
·1.
2.
3.
4.

Itamar Franco
lazoro Barbara
Adalberto Sena
Mauro Benevide1

MOB
1. H•nrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

COMISSI.O OE ECONOMIA -(CE)
(11 membro1)
COMPOSIÇÃO

Prelldente1 Itamar Franco
Vice·Pre~idente, Roberto Soturnino
Titular11
I. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. JOIO Lin1
Jeue Freire
5. Milton Cabral
o. Benedito Canelai
7. Luiz Cavalcante

•.

I. Roberto Salurnino

Auittante1 Maria Helena 8uano Drondóo- fl01nal 30!•
ReuniOI\, Quartol·lelro\, 01 IO;OOhoro1
Local, Sola "Clovi1 Btrvilocqua" -· Ane•o 11- Ramul 623

Suplente1
ARENA
1. Jo1e Guiomard
2. Tar~o Outra
3. Bendito Canelai
4. Moocyr Dallo

Ani1tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama\306
Reuni6111 Ouintat·feiral, 01 l0100 hora,
Loca\1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Ramail62\ e 716

Titulor11

COMPOSIÇAO

Prllidenltl Mendu Canele
Viu·Prtlidente, Aaonor Maria

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAL- (COF)
( 11 membro•)

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

Titularei

Pre1idenle1 Evelo1io Vieira
Vice·Pre1idenle1 Leite Chovo1
Suplentn
ArlENA
1. Jutahy Magalhãe1
2..... ffon1o Comorgo
3. João Colmon

AC)

Pauo1 P6rlo (ARENA - SE)

COMPOSIÇÃO

Titularei

Henriqye Santillo
Humbtrto Lucena
Marcos Freire
Mauro S.nevidn
Orest11 Querela
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Itamar r ronco
3. MarCai Freirtl
•I. Pedra Simon

'

SYplent11
ARENA
I. Helvidio Nune1
2. Alberto Silva
3. Benedito Fertelro
4. Vicente Vuolo

MOB
I. Jo1o Richa
2. Or11te1 Ouercio
J. Toncredo Neve1

-~
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Aui,tente, Daniel Rei1 de Souza- Romol675
Reunióeli; Ouarlal·feirai, (n 10,30 horo1
Local, Sola "Ruy Borboio"- Anuo 11- Romoil621e716

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO ECULTURA -!CECi
(9 membro1)

I Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joi•on Barreto

MDB
1. Nellon Carneiro
2. Marcos Freito

AUÍ1tenle1 Daniel Rei1de Souza- Romai67S
Reuni6e11 Ouintas·leiroli, O\ 11:00horal
local: Sola "Ciovi1 Bevilocqua"- Anexo 11- Rama1623

COMPOSIÇÀO

Preliidenle1 Joào Colmon
Vice·Pre1id11nte, Jutohy Magolh6e1
Titulorn

3. Jutahy Magolh6e1
4. Aloy1io Choves
5. Aderbal Juremo
Eunice Michiles

MDB
I. Marcai Freire
2. Gilvan Racho

I. Adalberto Sena

2. Evelcuio.Vieira
3. Franco Montara

Ani1tente1 Sónio Andrade Pei11olo - Ramal 307
Reunióu; Ouintol·feirol, ali 10100 hora li
Local1 Sola "Ciovi1 Sevilocqua"- Ane110 11- Ramal 623

COMISSÀO DE FINANÇAS -iCF)
( 17 membro1)

1.
2.
3.
<4.
!i,
6.
7.
8.
9,
\0,
I.
2.
3,
<4,
!i.
6.
7,

Raimundo Parente
Arnon do Mollo
lomanlo Júnior
Affon1o (amargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhõot
Mendo1 Canelo

1. Luiz Cavalcante
2. Milton Cobrai
3. Alberto Silva
4. Arnon de Mello
I. Dirceu Cardoso

2. Itamar franco
3. Henriq•le Santillo

Suplente1
ARENA
1. Allon1o Camorgo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhàe1
MDB
I. Gilvon Racho
2. Roberto Soturnino

Aui1tente: Ronalda Pac:keco de Oliveira- Ramol306
Reunibel: Ouartali·feirol, 01 11100 hora•
Local, Anua "B"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
João Bo,co - Ramal 484

COMISSÀO DE REDAÇÃO -iCR)
(S membro•)

Cunha Lima
Toncrodo Nov01
Roberto Saturnlno
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mouro Bonovidel
Tooflmio Vilela

Aulilonlch Car!o1 Guilherme Fon1eco - Ramal 676
Reuni61111 Ouinlal·foircn, 01 9130 horoli
Local1 Solo "Ciovi1 Bovilacquo"- Aneao 11- Ramal 623

Tar~a

Outra
2. Saldanha Derzi
3. Monde~ Canele
1.

1,
2,
3.
<4,
!i.
6.

lonoir Vargo1
Helvidlo Nune1
Joue Freire
Moacyr DoUa
Henrique de La Rocque
Aloy1io Chovei

Suplantei
ARENA
1. Joào Calmon
2. Murilo Sedara
3. Jo111 Sorney
MDB
1. Hugo Ramal

Auhtente, Mario Theroza Magolh6e1 Mana - Ramal 13<4
Reuni6e1. Ouinlol·feiral, 01 12100 hora•
Local1 Sala "Ciovi1 Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623

Suplentei
ARENA
I, Jutahy Magolhàel
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michile1
<4. Benedito Canelai

I. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jo1e Guiomard
I. Gilvan Racho

2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto

Suplent111
ARENA
I. Saldanha Oerzi
2. JorgeKolume
3. Benedito Canelas
MDB
1. Jo1e Richa
2. Adalberto Sena

A11isrente: Carlos Guilherme Fonii!CO- Ramal676
Reunioe1· Ouintol·feirol, Oli 10:30 horas
Lacal1 Sala "Ruy Borbo1a"- Anuo IJ- Romai1 621 e 716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membro1)

Pr11idonte1 Jorge Kolume
Vice·Pre1idonte1 Mauro Benevide1
Titularei
1. Jorge Kalume'
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badoro
4. Benedito Ferreiro
I. Mouro Senevidn

2. Agenor Mario
3 Hugo Romo1
COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES - i CREI
(I !i mombro1)

Suplenl111
ARENA
I. Raimundo Parente
2. AfT!arol Furlon
3. Jo•• Guiomord
MDB
1, Cunha Lima
2. Joi1on Barreto

Ani1tente; Catlos Guilherme Fon1oco- Ramal676
Reuni6u; Ouanas·feiros, 01 9,30 hora1
Local1 Sala "Ruy Barbo1o"- Anuo 11- Romai1 621• 716

COMPOSIÇÀO

Pre1idonte: Torto Outro
I'·Vice·Pmidento: Saldanha Cerzi
2'-Vice·Pre~idente, lamento Junior
Titularei
1. TafiO Dutto

Titulatu

Titulare,

COMPOSIÇÀO

Titulares

COMISSÃO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -ICLS)
(9 mombro1)
COMPOSIÇÃO
Pre1idenle1 Helvidio Nunn
Vice•Pro1idente1 Lenoir VatgO,•

Pre1idente: Gilvon Rocha
Vice·Prlliidente: Henrique Santillo

Pre1idonto: Dirceu Cordo1o
Vit~~·Presídenre: Adalberto Seno

2. Adalberto Sena
Paulo Brouard
Marco1 Freire
La1aro Barbo1a
Joio Richo

COMISSÀO DE SAÚDE- iCS)
(7 membro1)

COMPOSIÇÀO

I. Dirceu Corda1o

MDB
I,
2.
3.
<4.

Aui1tente1 Condido Hippertt- Romai1 301·313
ReuniOn1 Quartal·feiroli, 01 11100 hora1
Local1 Solo "Ruy Barbo1a"- Anexo 11- Romai1 621e716

COMPOSIÇÀO

Preiidente1 Cunho Limo
Vice·Presidente: Toncreda Nevef,
Suplentes
ARENA
1. Saldanha Ooni
2. Henrique do Lo Rocque
3, Jono Freire
<4. Jo1o Sorney
!i, Milton Cabral
6, JoiO GLiiamord

•.

Pre1idente: Arnon de Mello
Vic11·Presidente1 Âlberto Silva

COMPOSIÇÀO

Titularei

MDB
I Marcos Freire
2. Mouro Bone~id111
3 Leite Cha~111

COMPOSIÇÀO

Titularei

•

1. Paulo Bronord
2. Nel1on Carneiro
3. llamor Franco
4. Jose Richo
l. Amoral Pei•oto
Tancredo Neve1

.1~'.11

COMISSÀO DE MINAS EENERGIA- (CME)
(7 membro1)

Suplenteli
ARENA
I. Jo1e Lin1
2. Arnon de MPIIo
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedronian

I. Jaco Colmon
2. Tono Outra

Qulnt1t·fl'ir11 'J

2. Bernotdina Viana
3. Cialdonho Cerzi
4. lomanla Junior
5. Mondei Canele

6. Aderbol Juremo
7. Almir Pinto
B. tenoir Vatgal
9. Jo1e Sornoy

Suplente1
ARENA
1. Aloy1io Chovei
2. Pedro Pedronian
3. Henrique do lo Rocque
4, Jo111 Guiomard
5. Luiz Cavalcante

..

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -iCSPC)
(7 membro1)
COMPOSIÇAO

Pro1idonte1 Evondro Carreiro
Vice·Pre1ident11 Humberto Lucena
Tituloru
1.
2.

J.
.4,

Suplent11
ARENA
Raimundo Parente
I. Ãilonlo Comargo
Henrique dela Rocque
2, Pedro Pedrouion
S.rnordino Viana
3. Adorbol Jutomo
Alberto Sil~o

..

.

.
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MDB

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU~RITO

Suplente1

1. Ore1111 Quercia

1, Evondro Carreiro
2. Humberto Lucena

2. Evela•io Vieira

ARENA

l. ,lazoro Borbozo
1, Benedito Ferreiro
2. Vicente Vuolo

1, Pouo1 Pórto
2. lo monto Junior

Aui1tente, Sonia Andrade Pei•oto - Ramal 307

3. Pedro Pedrouion

3, Alberto Silvo

Reuni6111 Ouintot•feirol, (11 9,30 horo1

4, Affon1o Camargo

Chefe. Ruth da Souza Catlro
local: Anuo li- Terrea
Telefona: 225·8505- Romal303
1) ComiuOat Tampor~:~riat pDrD ProjeiDt dD Congreno No·

Local! Sala "Ruy Barbo1a"- Ane•o U- Ramait 021 a7l6

MDB
1. Evandro Carreira
2. lazoro Borbota
J. O•atlat Ouercio

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBliCAS -(CT)
(7 membroi)

c•~:~nal

2) ComiuOas Tampara rios poro Apreciação de Vetas
3) ComiuOes Etpeciais a de lnquerilo, e
4) Camiuõo Mista do Projelo de lei Orçamenlorio (arl. 90
do Regimenla Comum).

1. leile Chavtl
2. Agenor Maria

COMPOSICÀO
Auislenla• Ronaldo Pache'co de Oliveira - Romol306
Reuniõet: Torçot·foiras, Oi 10:00 horOi
Local: Sala "Ruy Borbota" - Ana•o li - Ramais 62\ e 716

Pret1denlo1 Benedito Ferreira
Vice·Pretidenlo• Viconlo Vuolo

Comiuõn Temporario1

Auiilenles de CominOet• Haroldo Pereira Fernandet - Ro·
..,ol 674; Aliou de Oliveira- Ramol674, Cleide Mario B. F.
Cruz- Ramal598 1 Mauro Lopes de Sa- Ramol310, Leila
Leivat Ferro Cotla- Ramal314.

SERVIÇO DE CONISSÕES DER.'IJINENTES
HoR!.Rio DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE5 PEIC.IJINENTES DO SENADO FEDERI\L
N~nA

!IOAA,S

TERÇA

.

SAL AS

c.T.

RUY D/1RROSA
Rarnàis-621 e 716

C.A.R.

CLOVIS

10:00

09:30

QUA~TA

C.S.N.

c.c.J.
10:00

197 9

IIORI\S

RONJ\LDO

BEVIL~CQUA

QUINTA

s,\LAs

J\SSISTE~:TE

C.F.

CLOVIS DCVIL!ICQUA
Ramal - 623

GUilHEIIMf

c.s.P.c.

RUY DJ\RDOSA

SONIA

R<lll1ais-62~

-· 623

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716
CLOVIS

GUILHERIIE

BEVI~CQUA

Ramal - 623

ASSISTENTE
GUILHERME
MARil\
HELENA

RUY DARBOSA
Romois-621 e 716

SONIA

RUY BARBOSA
nomois-621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Romais-621 e 716

C~DJDO

C.H.E.

ANEXO
Ramal

C.A.
10:30

ASSIS'f~NTE

cr.:

09:30
R~mal

HORI\S

O ;.NO

C.E.

11:00

'',·",''

-

•o•
484

RONALDO

e 716

C.E,C

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY B/,RBOSA
Ramais-621 e 716

RONhLDO

10:30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUIL!IER!-IE

ll: 00

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA
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ANO XXXIV- N• 088

BRASIL! A- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III da Constituição, e eu, Luiz Viana,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1979
Autoriza o Excelentissimo Senhor Vic:e-Presidente da República a ausentar-se do País, no período de 13
a 16 de agosto de 1979, em visita ao Paraguai.
Art. I• (;o Excelentíssimo Senhor Vi cc-Presidente da República autorizado a ausentar-se do País, no período de
13 a 16 de agosto de 1979, a fim de participar, como hóspede oficial do Governo paraguaio c como representante pessoal do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, das comemorações do aniversário de fundação da cidade de Assunção.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de agosto de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 110• SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979

1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
I.Z.I - Olfdo do Sr. 1•-Secret,rlo da Ciman doo Dcput1dos
Encaminhando à revisão do Stnado autógrafo do seguinte proje1o:
-Projeto de Lei da Câmara n• 53/79 (n• 5.7!/4/78, na Casa de ori·
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúblicn, que autorizo o

Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária- INCRA a doar
o imóvel que menciona.

I.Z.Z - Parecer
Rejnente à seguinte matbia:
- Projeto do Decreto Legislativo n• 7/79, que aprova o Protocolo
sobre Privilégios, Isenções c Imunidades da Orgnniznçilo Internacional

de Telecomunicações por Satélites -INTELSAT, assinado cm Wushinglon, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo brasileiro. (Redaçào final).
1.2.3 -

Requerimentos

1.2.4 - Ltltuo de projeto•

- Projeto de Lei do Senado n• 218/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que estabelece a corrcção monetária nos beneficias pa-

gos com atraso pelo INPS.
- Projeto de Lei do Senado n• 219/79, de autoria dei Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dá nova rcdaçào ao caput do art .. l 5, do Decreto-lei
n• 1.642, de 7 de dezembro de 1978, que alterou a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas.

- Projeto de Lei do Senado n• 220/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia. que faculta aos sindicalizados ser eleitos para cargos administrativos ou de representação cconõmica ou profissional, revogando
incisos da Consolidaçilo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei

n• 5.452, de I• de maio de 1943.
1.1.5 - Disarnos do Expediente
SENADOR LÁZARO BARBOZA- Nota do Conselho Diretor do
Hospitul das Clínicas de Goiás, sobre os motivos que levarão a Universi·
dadc Federal de Goiás a decretar o fechamento daquele nosocõmio. Ape·
lo ao Sr. Ministro da Educação c Cultura, em favor da liberação de ver·
bas essenciais uo pleno funcionamento daquele hospital·cscolu.

que dispõe sobre o lrubalhudor desempregado.

SEN,IDOR GABRIEL. 1/ERMES- Observações colhidas por ocusiào du recente visita rculiz<ldu por S. Ex• u centros nucleares du Alcmu·
nhu.

- N"s ~59 a 261/79, de dcsurquivumcnto de projetas de lei do Senado que c'iopccilicnrn.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necrológio do lldcr politico
pcruuno Hnyu de L1 Torre.

- N' 258/79, de retirada do Projeto de Lei do Senado n• 176/79,

I

I

i
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SEN,IDOR ALBERTO SILVA- Defesu du crioçào de um progrll·
ma de miniusinas cm todo o Nordeste para a cxtruçào de álcool do marmeleiro, como solução, a curto prazo, do problema do combustivcl no
Pub,

1.2.6 - Comunicação da J»rcsidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às IH homs e 30 minutos, com Ordem do Diu que designa.
1.2. 7 - leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n' 221/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que elimina desigualdade de tratamento ao trabalhador
rural que ingressa no n:gime do INPS, acrescentando parúgrafo ao art. 2\'
da Lei n• 6.243, de 24 de setembro de 1975.
-Projeto de Lei do Senado nY 222/79-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Tarso Dutra, que altera a redução do inciso III do art. lOM du
Lei COmplementar n9 35, de 14 de marco de 1979, referente à competénci:.1
dos Tribunais de Alçada.
1.3- ORDEM DO DIA

-I
I

i
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- Projeto de Lei do Senado n' 248/76, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasilei·
ro. Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Murilo Badaró,
Humberto Lucena, Nelson Carneiro e Evandro Carrciru, voltando às co·
missões competentes em virtude do recebimento de emenda.
-Projeto de Lei da Câmara n' 123/78 (n• 1.230/75, na Caso de ori·
gem), que alteru a redução do§ 29 do art. 72, da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). Aprovado, nos termos do
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça. Ã Comissão de Rc·
dação.
-Projeto de Lei do Senado n• 159/76-Complementar, de outoria do
Sr. Senador Ndson Curneiro, q uc introduz modilicacõcs na Lei Complementar nQ 26, de 11 de setembro de 1975. Votação adiada por faha de quo~

rum.

SENADOR I.OURIVAL BAPTISTA- Reformuluçuo purtidáriu.
SENA DOR NELSON CARNEIRO- Obscrvuçõcs sobre o ni1o pll·
sarnento de bolsas de estudo pelo Ministério d:1 Edur.::u;ào c Cultura c de·
cisão do Governo Fedem! cm majorar, a purtir de 19HO, a Tuxu Rodoviária Única,
SENA DOR PEDRO SIMON- Defesa da conccssiio da unistia am·

pla, gemi c irrcstrit:l.
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 121• SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Encaminhamento à rt·~·isàiJ do Senado awâgrafo do uguilftt• projt•to:

-Projetas de Decreto Legislativo n' 17/79 (n' 18/79, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Excelentíssimo Senhor Vicc-Pn.."Sidcntc
da República a ausc:ntur-se do Pais no período de 13 a 16 de :1gosto de
1979, em visita ao Paraguai.
2.2.2 - Comunlcaçlio da Presidência
- Rercrentc a apreciaçüo, na presente sessão, do Projeto de Decreto
Legislativo 09 17 f79, lido anteriormente,
2.2.3 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n~,~ 223f79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional c estabelece critérios para a distribuição de recursos da
União aos Estados c Territórios.
2.2 •.a - Requerimento

,

- Requerimento n9 252j79, de autona do Sr. Senador Paulo Brossurd, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado nY '63/7'6, do
Senudor Mauro Bcnevidcs, que estabelece a obrigatoriedude de revisão
seinestral dos níveis de salário mínimo, c dá outras providências, Votação
adiada por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n9 247/77, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios, e dá outras providências. Votado adiada
por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador Nel·
son Carnr.:iro, que modifica a redução do art. 29 da Lei n~' 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o salário·fumllia do trabulhador. (Apre·
ciacão preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de

quorum.
1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Prosseguimento das obser·
vacões feitas, quando du visita de S. Ex• a centros nucleares europeus,
como membro da CPI do acordo nuclear Brasil-Alemanha.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Participação do Sr. Minis·
tro Mário Henrique Simonscn na orientação da política cconõmicofinunceira do Governo, tendo cm vista noticiârio da Imprensa a n:spcito
da cxonc:ração de S. Ex• da Secretaria do Planejamento.
SENADOR JARDAS PASSARINHO, como Líder- Respostu oo
discurso proferido pelo orudor que o antecedeu nu tribuna e a apurtc
dado ao mesmo pelo Sr. Pedro Simon.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Trunscurso do 15' univer·
súrio da instalação da Diocese de Cratcús-CE.
SENADOR GASTÃO MULLER- Artigo do Sr. Murcos Tumoyo,
publicado em O Globo, edição de 28 último. no qual foculizu passagens
politicas du vidu de: Juscelino Kubitschck.
SENADOR FRANCO MONTORO- Denúncia formulada pclu
Associuçiio de Engcnhuriu, Arquitctura c Agronomiu de Ribeirfw
Preto-SP, sobre os inconvenientes para o desenvolvimento br:tsilciro dll
ingresso dcsorden:1do de tl:cnicos estrangeiros cm nosso mercado Uc tra·
bulho.

Oficio do Sr. IY-Sccrchírio da Câmara dos Deputados

- NQ 263/79, de desurquivamento de projeto de lei do Senudo que
especifica.
2.3 - ORDEM DO DIA

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcnsugcm n\'
127/79 (n' 226/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli·
ca submete ao Senado a escolha do Sr. Manuel Antônio Maria de Pimentt:l Brandão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, pum
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da
Tcheco-E.'ilováquia. Apreciado em sessão secreta.
2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
- Projeto de Decret~ Legislativo n' 17/79, lido no Expediente.
Apro"11do, após pareceres das comissões competentes. Ã Comissão de Redaciio,
- Redoçào final do Projeto de Decreto Legislativo no 17 f79. Apro"dn. À promulgação.
2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO·
RES
- Do Sr. Senudor Evundro Carreira, proferidos nas sessões de
19·6·79 e 7·8·79, respectivamente.
- Do Sr. Senador Jtumur Frunco, proferido nu sessão de H·M-79.
Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido nu sessão de 3-8·79, (Re·
publicação).
4 - ATOS DO l'RESIDENTE
- Nvs 21 e 22, de \979,
5 - ATAS DE COMISSOES
6- MESA DII!ETOIIA
7- l.fllEIIES E VICE·I.IDEI!ES DE I'AIITIDOS
H- COMI'OSIÇ,\0 DAS COMISSOES

I'EII~IANENTES
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ATA DA 120• SESSÀO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDI':NCIA DOS SRS. I.UIZ VIANA, NILO COELHO, GABRIEL
HERMES E GASTÀO MDLLER
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Alberto Silva - Bernardino
Viana - Almir Pinto- Mauro Bcnevides- Agenor Maria- Dinarte Ma·
riz- Humberto Lucena- Nilo Coelho- LuizCavalcantc- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha - Passos Porto - Lomanto J6nior- Luiz Viana Dirceu Cardoso - João Calmon - Nelson Carneiro - M urilo Badaró franco Montara - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Bar·
boza- Gastilo MUller- Saldanha Dcrzi- José Richa- Evclásio Vieira - Jaison Barreto - Paulo Brossard - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro
aberta a sessão.
O Sr. )'·Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o .feguime

EXPEDIENTE
OFICIO

Do Sr. /'·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à rtvisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1979
(n' 5.794/78, na Cimara dos Dopulldos)
Dt Iniciativa do Stnhor Pmldentt da República
Autoriza o IDIIIUio Nacional de Colonlzaçio e Reforma
Alfirla -INCRA a dosr o lmóYOI que metlclona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica o Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária
- INCRA autorizado a doar, à União Federal, imóvel de sua propriedade,
denominado ••fazenda Mambengo", com área de cento c setenta hectares,
cinqUenta c dois ares c oitenta c nove ccntiarcs, situado no Município de São
João dei Rei, Estado de Minas Gerais, incorporado no seu patrimônio con ..
forme averbação feita à marscm da transcrição n• 21.614, Livro 3-U, ns.
297, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João dei Rei.
Art. 2' O imóvel de que trata o aniso anterior destina-se à implanmção de um Campo de Instrução do Ministério do Exén:ito.
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
MENSAGEM N• 444
Excclcntfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. SI da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o anexo projeto. de
lei que "autoriza o Instituto Nacional de Colonização c Reforma AgráriaINCRA a doar o imóvel que menciona".
Brasilia, 27 de novembro de 1978. - Emnto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 069, DE 31 DE AGOSTO DE 1978
DO MINISTilRIO DA AGRICULTURA
Excclcntfssimo Senhor Presidente da Rcp~blica:
Tenho a honra de submeter la elevada consideração de Vossa Excelência
o anexo unteprojcto de lei, objctivundo a neccssfiri11 autorização legislativa
pura que possa o Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgrlariuINCRA dour, à União Federal, imóvel de sua prop,ricdadc, situado no Mu·
nicfpio de Silo Joüo dei Rei, Estudo de Minas Gerais, que dcverú ficar sob u
jurisdição do Ministério do Exército, u fim de ser utilizado como Campo de
lnstruçüo do ))Q Batulhilo de lnfuntnria.
A cdiçUo de lei uutorizutivu uprcscntu·se como ubsolutumentc indispen·
sflvel, cm ruzil.o do entendimento firmudo no Parecer n' 525-H, da dou tu
Cunsulhniu Gcrul du Repúblicu.

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as cxpres·
sões do meu mais profundo respeito. - Alysson Paullnelll.
(À.~ Comi.uões dr Agricultura r de Finanças.)
PARECER
PARECER N• o407, DE 1979
(DI Comluio de Rttlaçio)
Rttlaçio final do Projeto de Decreto Le1lllatho no 07, de
1979.
Relator: Senador Murilo Badaró
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo
"' 07, de 1979, que aprova o Protocolo sobre P"rivilégios, Isenções e Imuni·
dades da Organização Internacional de Telecomunicações por SatélitesINTELSAT, assinado cm Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Go·
vcrno brasileiro.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente
- Murllo Badaró, Relator - Adalberto SenL
ANEXO AO PARECER N• 407, DE 1979
Rttlaçio flaal do Projeto de Decreto Lealslatho n• 07, de 1979.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso I da Constituição, c eu,
, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LjlGISLATIVO N• , DE 1979
Apro•a o ProtO<Oio sobre Prhllqlos, loenções e lmunldadn da
Organlzaçiolntemaclonal de Telecomunicações por Satflltes -INTELSAT, asslnsdo em Washln1ton, no dia 19 de maio de 1978, pelo
Gonmo brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Ê aprovado o texto do Protocolo sobre Privilégios, Isenções e
Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélites- INTELSAT, assinado pelo Governo da República Federativa doBra·
sil, no dia 19 de maio de 197ó, cm Washington.
.·
Art. 2• Este Decreto Leaislativo entra cm vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente I. ido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento5 que serão 'lidos pelo Sr. )'·Secretório.

São lidos os stguintes
REQUERIMENTO N• 2511, DE 1979
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 176, de 1979, de minha autoria, que dispõe sobre o trabalhador desempregado.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1979. - Fr111<0 Mot1toro.
REQUERIMENTO N• :159, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 033/78, que "revoga o parágrafo terceiro do artigo 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de
1971, que regulou u organização, o funcionamento e n extinçüo dos partidos
politicas".
Saiu das Sessões, 9 de agosto de 1979.- Orestes Quércla.
REQUERIMENTO N• 260, DE 1979
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o
desarquivnmento do Projeto de Lei do Senado n' 37/78, de autoria do Senador Otto Lchmunn, que "Acrescenta parágrafo 4• uo urtigo 687 do Código
de PrOcesso Civil (Lei n9 5.869, de li de janeiro de 1973)", feita u rcconsti- ·
tuiçllo do processo, se nccessúria.
Snlu das Sessões, 9 de agosto de 1979,- Dirceu Cardmm.

A~:,ostodc
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REQUERIMENTO N• 261, DE 1979
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o
desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado nv 165/78, de uutoriu do Se~
nador Otto Lchmann, que "dú nova rcdação ao artigo 19 da Lei n• 6.515, de
.26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio)", feita a reconstituição do proccs·
so, se necessária.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1979. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos wiio
publicados c inclufdos cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que scrüo lidds pelo Sr. JV.Sccrctllrio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1979
Estabele« a correçio monetárl• nos beneficias pagos com atraso pelo INPS.
O CÔngrcsso Nacional decreta:
Art. I~' Os benefícios devidos, ü qualquer t{tulo, pelo Instituto Nacional de Previdência Social aos seus segurados c dependentes, quando não li·
quidados no prazo de 90 (noventa) dias contados da época própria, licam sujeitos a corrcção monetária, segundo os índices trimestrais de correçiio das
cadernetas de. poupança do Sistema Financeiro de Habitação.
Parágrafo único. Nas decisões judiciais, a condenação incluirá sempre
a correção de que trata este artigo.
Art. 29 Considera-se época própria para os efeitos do artigo IY, até o
último dia do mês subseqUente àquele cm que o beneficio for devido.
Art. J9 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições cm contrário.

JusiiDcação
O presente projeto objetiva estabelecer a correção monetária nos benefícios pagos com atraso pelo INPS.
Por sugestão do Ministério da Previdência e Assistência Social, o Pn:sidente da República editou o seguinte decreto-lei:

DECRETO-LEI N' 75, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre a aplicação da correçio monetária
aos débllos de natureza trabalhista, bem como a ele·
••cio do dep6slto compuls6rlo nos casos de recursos
perante os Tribunais do Trabalho, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Considerando o imperativo de coibir os abusos de direito que
se têm verificado na retenção ou retardamento indevidos de snlários e de a'utros pagamentos devidos aos empregados por parte de
empresas, ainda mais prolongado!! por meio de sucessivos recursos
judiciais protclat6rios;
Considerando que esses fatos geradores de tensões sociais, não
só pela injustiça social que representam, como pelo cfetivo desamparo em que vêm deixando, meses a lia, consideráveis grupos de
trabalhadores, têm levado o Governo a intervir seguidamente pura
encontrur soluções momentãneus, sem que, entretanto, o ubuso
possa ser adequadumente suprimido;
Considerando que as tensões sociais, daí resultantes, ufetam,
necessariamente, a segurança nacional, decreta:
Art. J9 Os débitos de sulârios, indenizuçõcs e outras quantias
devidas a qualquer titulo, pelas cmrresus abrangidas pela Consolidaçüo dos Leis do Trabalho c pelo Estatuto do Trabalhador Rural,
aos seus empregados, quando não liquidados no prazo de 90 dius
contados das épocas pr6prias, licam sujeitos a correçào monetária,
segundo os índices lixados trimestralmente pelo Conselho Nucio~
nul de Economia.
§ I• Nas decisões da Justiça do Trabolho, a condenação in·
cluirá sempre a correçilo de que tratu este artigo.
§ 2Y A correçilo de que truta este artigo uplica·sc também uo~
créditos dos empregados nos proccssos de liquidação, concordata
ou falência, cessando, porém, sua fluência u purtir da dutu do deferimento do pedido de falência.
Art. 2Y Considera-se época própriu, purn os efeitos do urt. IY:
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1-quanto aos salários, até o décimo dia do mês subseqUente
ao vencido, quando o pagamento for mensal: até o quinto dia subseqUente, quando semanal ou quinzenal;
II -quanto às indenizaçàes correspondentes à rescisão do
contrato de trabalho, sem justa causn, o dia cm que aquela se verifi·
car ou for declarada por sentença;
III -quanto a outras quantias devidas aos empregados, até o
décimo dia subseqUente à data cm que se tornarem legalmente
exigíveis.
Art. 49 Este decreto-lei cntrarú cm vigor nu data de suu
publicação, aplicando-se o disposto cm seus artigos !9, 29 c J9 aos
processos cm curso, contados os prasos, nesse caso, a partir de 90
dias da data da publicação deste decreto-lei, revogadas as disposições em contrário."

• • •
De fato, quem paga determinada importância devida com um uno de
utraso, não está, a rigor, rasgutando na sua integralidade o respectivo débito
c sim o valor dele, menos a taxu da desvalorização monetária, no período.
Prevalecendo, entre nós, taxas de inflação que, no último triénio foram
em mt:dia, 40%, a medida é de rigorosa justiça.
Merece, portanto, louvores o Decreto-lei n9 75, de 1966, que reconheceu
e proclamou constituir flagrante "injustiça social" a retenção de sulários de·
vidos aos seus empregados por parte das empresas.
Ora, que dizermos, então, do atraso do pagamento de benefícios devidos pela Previdência Social a viúvas, órfãos, doentes c inválidos'?
Trata-se de injustiça social ainda mais clamorosa c gritante, que precisa
ser prontamente eliminada.
Ali às, esse entendimento já constitui jurisprudência dominante no Tribunal Federal de Recursos, como se verifica pelas seguintes decisões:
"AC n• 30 171-SP, EMENTA -li ilcgltimo o revisão da apo·
sentadoria, se perdurava hâ mais de cinco anos, e desde antes da vigência da LOPS. O débito dos benefícios prcvidcnciúrios, conotados estes de feição alimentícia e salarial, autoriza corrigir-se monetariamente, ainda pela analogia entre as prestações devidas à Previdência, corrigíveis por força de lei, c as correspondentes contraprestações consubstanciadas nos benefícios. Dies a quo correspondente oo do vigência do Decreto-lei n• 75/66 (Diário da Justiça de
20-ABR-78.
AC n• 50 402-RS, EMENTA- Pensão previdenciário. Ação
proposta pela mãe, designada beneficiária pelo filho, que fora scgu·
rada da Previdência Social. Dependência cconômica comprovada.
Sem relevância a alegação de que o marido da autora era aposentado do INPS, percebendo os proventos mensais de CrS 556,00,
('lara manutenção ~a família, que tinha nove filhos. Procedência da
nçào. Pagamento da pensão a partir da data do falecimento da se·
gurada, com juros de mora, correçiio monetária c honorários de
advogado, fixodos cm 10%, Apelação, lmprovimcnto, Confir·
maçito da sentença pelos seus fundamentos (Diário da Justiça de
27-ABR-78),
AC n• 37 298-RJ, EMENTA- Apesar de o autor ter-se aposen·
tado pelo INPS, isto nuo implica na suspensüo automático da pensão,
porque as duas vantagens sOO inconfundlvcis, por terem natureza e causa diversas. A vantagem pleiteada é devida atê a data do
falecimento do beneficiário. Redução dos honorários ao quantum
do acórdão cxeqUendo. Devida correçilo monetária. Sentença rc·
formada, cm parte, Recurso parcialmente provido (Diário da Justiça de 26-0UT·7B).
AC n• 37 054-RS, EMENTA - Previdência Social. Pcnsuo.
Cumprida a prova de dependência econômica, ao beneficio tem direito
u mãe do segurado falecido cm estado de solteiro e sem filhos. Correçào monetária. Sua aplicação aos débitos de benefícios, por una·
logiu. Honorários. Fixação cm consideraçil.o às dificuldades du
cu usa, moderadu cm favor du Fazenda Pública (Diário da Ju.uiça
de 26-0UT-7B).
AC n' 42 265-RS, EMENTA- Previdência Social. Rcstabc·
lecimcnto de aposentadoria. Prestações vencidas. Correçii.o mane·
tfariu. Pelo ulraso do pagamento das prestações, Em cuso de resta·
belccimento de bcncllcio a d[vidu deve ser considerada t'X mmc, inclusive quunto u seus acréscimos. Juros moratórias u purtir du ci·
tnçào, Apelnçào tmprovidu. (Diário da J11s1iça de 16-FEV-79),
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------------------------------AC n• 51 057-MG, EMENTA- Previdência Social. Conta·
gcm de tempo pum aposentadoria. Corrcçào monctâria. Provado
quat~fllm .wliJ

trihuinte que tenha 65 (sessenta c cinco) anos de idade ou
término do ano-base correspondente.
Parflgrafo único , , ... , , , , ,"

mui~. uo

a prestação de trubulho em utividude sujeitu ao regi~
me previdcnciúrio, defcre~sc a contagem do tempo pura uposentu~
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na datu de sua publicação.
doria, inobstante u uusi:nciu de contribuição. Corrcçào monetária
Art. JY Revogam-se as disposições cm contrário.
dus parcelas de beneficio em atraso, segundo n orientação bãsicu da
Súmula 562 (Diário da Jusrica de 26-MAR-79)).
Ju•tlncaçào
AC n• 39 594-SP, EMENTA- Previdência Social. Aposenta·
Em concordância com o preceituado no capul do art. I5, do Decreto-lei
daria. Correçào monetária. I -Comprovada a moléstia incapuci~
tantc, defere-se o bcnellcio, que deve ser pago com base no salário nY 1,642, de 7 de dezembro de 1978, os proventos de inatividadc pagos cm de·
mínimo da época da liquidação, ou da sutisfaç!io du obrigação pre~ corrência de aposentadoria, transferência pura a reserva remunerada ou revidenciária, vigente na localidade de trabalho do segurado (Lei nY formn, por pesso<J jur[dica de direito público, até o valor de cento e oitenta
S.H90f73, urt. 30, § 5•). II -Ao prestações vincendas são corrigidas mil cruzeiros anuais, não sUo consideradas como rendimentos tributáveis nu
na forma da legislação pertinente, III- Recurso provido parcial~ declaraçtJo de contribuinte que tenha sessenta c:: cinco anos de idude ou mais,
:to término do ano-base correspondente.
mente (Diário da Ju.1tica de 18-MAI-79).
Ess<J disposição, que consubstanciu umu legitima conquista dos inativos
AC n• 39 499-SP, EMENTA - Previdência Social. Pura o
c!Jiculo de beneficio não pago na época própria deve ser considera- idosos, peca, no entanto, por omissão, eis que restringe os seus efeitos ttJo.
do o salário mínimo cm vigor na data da feitura da conta. Agravo somente aos proventos pagos pelas pessoas jurídicas de direito público.
Em verdade, <~ legislação previdcnciária brasileira admite as instituições
de Instrumento do INPS desprovido (Diário da Justiça de 30-M AI·
de previdência privad<J, que são pessoas jurídicas de direito privado, c que
79).
AC n' 34 893-SP, EMENTA - Previdência Social. Auxnio· preswm relevantes serviços de natureza social às pessoas idosas de buixa rcn·
doença. Molbitia que indcpcnde de prazo de carência. Decreto nv da, que complementam seus parcos rendimentos com os proventos perce.bi·
60.501/67, art. 33. I- Corrcção monetária. lei n• 5.890/73, urt. dos dessus fontes,
Na realidade, a fonte pagadora- seja pessoa jurldica de direito público
Jtfl, § sv. I - O diagnóstico da moléstia (tuberculose ativa) se fez
quando o autor já havia ingressado no sistema prcvidenciário, ou privado- não é<~ causa fundamentul da isenção, que tem evidente senticomo segurado obrigatório. O auxílio-doença, em razão de tuber- do social, pois qualquer que seja a fonte pagadora dos proventos, a situação
culose ativa, indcpende no período de carência. 11- Deve o bencfí· s6cio-econõmica do contribuinte é a mesma.
Por esse motivo, atendendo ajusta reivindicação que me foi apresenta·
cio ser pago com base no salário mínimo vigente na data da liquidação, ou da satisfação da obrigação previdenciária. III - Recurso da por inativos, preconizamos nova redução para o caput do art. 15, do
do INPS desprovido. IV- Recurso do autor provido (Diário da Decreto-lei n~' 1.642, de 7 de dezembro de 1978, estabelecendo que os proventos de inatividade alí referidos poderão ser originários tanto de pessoa jurídiJu.1tica de 6-JUN-79).
AC n• 52 495-RS, EMENTA- Prestação previdenciária.l- ca de direito público quanto de direito privado,
Assinale-se, por derradeiro, que o assunto contemplado na proposição
na aplicabilidade da corrcção monetária. Sendo a prestação prcviconfigura,
inequivocamente. matéria tributária e não matéria financeira, esdcnciária fixada num quantum, não pode o Poder Judiciário
transformá-lo num quld. corrigindo o seu valor. Se a prestação tando o Congresso Nacional em condições de tomar a iniciativa legislativa a
respeito, consoante, aliús, já decidiu a douta Comissão de Constituição c
previdcnciária pretendida foi paga assim que foi deferida, não há
Justiça desta Casa.
falar em mora do devedor, a ensejar a cobrança de juros. Sentença
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1979. - Nelson Carneiro.
confirmada (Diário da Justiça de 6-JUN-79).
AC n• 34 711-SP, EMENTA - Previdência Social. Esposa
LEGISLAÇÃO CITADA
canónica. Pensão. Correção monetária. Esposa canõnica é considerada tacitamente designada, prcsumindo~sc feita a declaração preDECRETO-LEI N• 1.642, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978
vista no§ 3~' do art. li da LOPS. Dito casamento constitui prova de
Allera 1 leglslaçio do lmposlo de renda das pessoas fislcas.
vida em comum. II - Deve o beneficio ser pago com base no sal!trio mínimo da época da liquidação, ou da satisfação da obrigaçüo
previdenciárht, vigente na localidade de trabalho do segurado. III
Art. I5. Os proventos de i natividade pagos em decorrência de aposen- Recursos desprovidos. I Diário da Justiça de 6-JUN-79)."
tudoria, transferência para u reserva remunerada ou reforma, por pessoa
jurídica de direito público, atê o valor de CrS 180,000,00 (cento c oitenia mil
É importante salientar que à presente proposição não é evidentemente, cruzeiros) nnuais, não serão incluídos como rendimentos tributáveis na de·
aplicável a exigtnciu de que cuida o parágrafo único do artigo 165 do texto clan1çiio de contribuinte G:J.: tenha 65 (sessenta e cinco) anos de id<Jde ou
constitucional. Não se trata, na hipótese, de criar, m::~jorur ou estender be- m:lis, no término do ano-base correspondente.
neficio compreendido nu Previdência Social. Ao contrllrio, o de que cuida o
projeto é única e exclusivamente manter o valor real do benellcio devido por
(À.t Comi.r.rÕt!J de Constituição e Justira e dt! Finanças.)
lei, de modo a evitar a sua descaracterização c aviltamento monetário.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1979. - Franco Montoro.

(Às Comi.uõe.f de ConJtituirão e Justira. de Legi.flarão Social~
de Finança,,.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE

197~

O' nova rtdaçio ao raput do art. IS, do Dtcrelo.lel n9 1.642, de
7 de dezembro de 1978, que alterou a lt~lslaçio do Imposto de rendo
das pessoas lblcas.
O Congresso Nacional Decreta:

Art. I• O caplll do nrt. IS, do Decrcto·lci n• 1.642, de 7 de dezembro
de 197M, pussa u vigcr com u seguinte redução:
"Art. 15. Os proventos de inatividude pugos em dccorrênciu
de uposentudoria, trunsferénciu pura u reserva remunerada ou reforma, por pessoa jurídico de direito público ou privado, uté o vulor de CrS IKO.OOO,OO (cento e oitenta mil cruzeiros) unuuis, não serito incluídos corno rendimentos tributl1veis nu dccluruçr1o de ~:on-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 220, DE 1979
Faculta aos slndlcall•ados ser eleitos pan cargos admlnlstratl·
vos ou de representado HOnômlca ou pronsslonal, revogando lnci!IOs
da Consolldaçio dos Leis do Trabalho, ~provada pelo Decretolei n• S.4S2, do I•·S.1~4),
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Os incisos V u VIII do urt. 530 du Consolidação das leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de moia de 1943 ficam
revogados.
Art. 2Y A presente Lei entra em vigor à datu de sua publicação.
J ustlncaçiio

O Titulo Vdu Consolidaçuo d11s leis do Trabalho prevê sobre u Orguni·
ltlçào Sindicul. No Capítulo I d.;·.&e, nu Seçào IV. cuidu do processo dus
eleições sindicuis, nos artigos 529 u 532. No 530 definiu o elenco dos associu·
dos impedidos de ser eleitos puru curgos de udministruçào ou de represcnl:.lçlJo cconômicu ou profissional, ou de nos mesmos per111unecer.
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E nos incisos que constituem o objeto du revoguçi1o ora proposta, prevê
não poderem ser eleitos para os apontados curgos:
"V- Os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos;
VI -Os que, pública e ostensivamente, por atas c palnvrns,
defendam principias ideológicos de partido político cujo registro
tenha sido cassado, ou de :1ssociaçiio ou cntidude de qualquer natun:za cujas atividadcs tenham sido considcrudas contrárias ao interesse nacional c cujo registro haja sido cunceludo ou que tenha tido
seu runcionamcnto suspenso por autoridade competente;
VIl - Má conduta devidumcnte comprovada: c
VIII- Os que tenham sido dcstiruídos de cargo administrativo ou de representação sindical."
O inciso VIl roi acrescentado pelo Decreto-lei nll 507, de 18-3-69. O último, pelo Decreto-lei n' 925, de 10-10·69,
O VI choca-se com o preceito inscrito no § 81l do artigo \53 da Contiruiçào, que assegura aos bmsi\ciros c aos estrangeiros residentes no Brasil a
livre manifestação de pensamento.
O VIl refere-se a "má conduta, devidamente comprovada", mas além
de nlio assinalar onde i: ela manisfestuda, não prescreve quem deve
comprová-lu, nem de que maneira, nem quando há de ser reita.
Eduardo Gabriel Saad in Consolidação das Leis do Trabalho, Ed. LTr ..
SP, 7a. ed., 1975, pág. 218, ao comentar a respdto, assevera de maneira incontrastável:

O Hospital d:as Clínicus da Universidade Federal de Goiús, ni1n fundonu ti1o-somcntc como hospitul-cscola, mm é o único hospitul que, nu Cupital
do meu Estado, presta assi~tência médico-hospitular gratuilll aos contingentes muis pobres da popu\aç;io goiunu c de outros Estados do Brasil, nutudamcnte dos Estudos do Purá, Murunhão, Piauí e recebe contingentes de doentes inclusive do Nordeste, os quais passando aqui, por Brasrlia, c encontrundo enorme diliculdades, ac:1bam procurando o Hospitul das Clínic:1s du Uni
versidadc Fedem\ de Goiús,
A nota, ontem expedida pelo Conselho, tem o seguinte teor:
"A NOTA

A rcunino que decidiu pelo rcchamcnto grudativo do Hospital
das Clícicas até o dia 31 deste mês roi realizuda de m:mhfl, das 10 11S
12:30 horas, c contou, inclusive, com a participação de vários acadê·
micos de Medicina. A tardc,u diretoria do Hospital distribuiu o seguinte "esclarecimento à comunidade ..:

"Em vista da indisponibilidade orçamentária e financeira do
Hospital das Clínicas, decorrente du ralta crõnica de verbas, repetidamente solicitadas pela direção da Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas c sempre recebidas apenas com promessus pelas
autoridades do Ministério da Educação e Cultura, pelo Governo
do Estado de Goiás e pela Prefeitura Municipal de Goiúnia, o Conselho Departamental da Faculdade de Medicina e Conselho Diretor do Hospital das Clínicas declaram que u partir de 31 de agosto
de 1979 encerrar-sc-ão as atividades de assistência médico.. Disposição legal dessu natureza, viciada de: obscuridade,
hospitalar à população geral. A partir de hoje se vêem na obrigação
pode ensejar ates arbitrários ou possibilitar o ingresso na vida sinde iniciar a dcsativação progressiva dos diversos serviços hospitnladical de elementos indesejáveis."
rcs. A continuidade do funcionamento do hospital está condicionaO Ministro do Trabalho cm despacho cxarado no Processo
da à liberação, por aquelas autoridades, dos recursos necessários."
n' 128.146/69 (D.O. de 11·2-70) exigia dos candidatos o atestado de ideoloSr. Presidente, Srs. Senadores, é um absurdo que as autoridades do
gia. Mas a Portaria nq 3.437, de 20 de dezembro de 1974, ainda cm vigor,
Ministério
da Educação c Cultura, nào dêem à nossa Universidade as
agora exige apenas atestado de bons antecedentes.
Com a abertura anunciada enfaticamente pelo Presidente da República, atenções que ela merece ter, principalmente a suu Faculdade de f\. ...~icina c
nào tem cabimento permaneçam fechadas as portas a líderes sindicais, a au- seu hospital.
Hoje, por exemplo, estão, internados naquela Casa de Saúde, \96 pa·
tênticos orientadores e condutores de suas classes.
Como se verinca, tais incisos se originaram de uma era de restrições de cientes, cerca de mctude deles provindos de outros Estados da Federação c é
cxatamcntc a prcsençu de quase duas centc:nus de internos que impede o rcdireitos, que não mais prevalece.
SUo chegadas, pois, cm nosso sentir, a hora c a vez de devolvermos aos chamento imediato daquele hospital.
Duqui desta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cu chamo a
sindicato.~ a plena liberdade de que necessitam, para eleger os companheiros
atenção
do Sr. Ministro da Educação c Cultura, para que S. Ex•, imediatacm melhores condições de assisti-los nos momentos graves, aos ensejos de
mente, procure liberar os recursos de 30 milhões e SOO mil cruzeiros, solicitaluta aberta pela reivindicação de legítimos direitos,
Com esses rundamentos, esperamos haver deixado patente a procedên- dos por aquela Univcrsidude, paru que ela possa continuar mantendo o hospital, dando os mesmos níveis de atendimento, hoje oferecidos h população
cia da revogação que propomos,
de Goiás, e de outros Estados que procuram aquela unidade de saúde, c para
Senado Federal, 9 de agosto de 1979,- Senador Orestes Quércla.
que possa, também, ampliar até mesmo o número de seus leitos, e promo(Às Comi.wif!s df! Con.'itituiçào L' Justiça e de Lt•gúlaçào Social. J ver a utilização de outros sctorcs do hospital, que, por sinal, foram recentemente inaugurados com a presença do Sr. Ministro de Estado da Pasta comO SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projctos lidos serão publica· petente.
dos c remetidos às comissões competentes,
~conveniente salientai-, que das 19 Universidades cm regime autárquico
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
com que conta o País, a de Goiás, Sr. Presidente, está colocada, praticamenO SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - 00. Pronuncia o seguinte dis- te, num dos piores lugares em matéria de atendimento e de recursos para que
possa runcionur bem c cumprir suas finalidades. Ela está colocada em 169\ucurso,) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Eu pretendia, na tarde de hoje, produzir um discurso de análise do que gar cm número de proressores, com regime de 20 horas de trabalho c em últitem sido a política mineral no Brasil e a influência das empresas multinacio- mo lugar como Universidade, com quadro de professores cm regime de 40
horas de trabalho.
nais que domina o setor.
E, mais, Sr. Presidente, as outras Universidades, também sob o mesmo
No mês de abril próximo passado, ocupei a atenção da Casa, tratando
desse w;sunto, c pretendia, hoje, dar a ele: prosseguimento. Entretanto, Sr. regime, contam cm seus quadros, constantemente, com um número uccntuaPresidente, já quando saía do meu gabinete, recebi os jornais que se editam do de prorcssores-visituntes, professores do maior gabarito que neo,sa~ Uninu Capital do meu Estudo c, cm O Popular, sob o Htulo "Universidade Fede· versidades comparecem para pesquisu c pura a ministraçilo de cursos de pósral de Goiús Decide Fechar o Hospital dos Cl!nicas", vi publicada uma nota graduação etc.
expedida pelo Conselho daquela Universidade explicando as razões por que
Lamentavelmente, o descaso das autoridades do Ministério da Eduo Hospital das Clínicas da Universidade Federal já está sendo desativado, e c:lçiio e Culturu no tocante h Universidade Federal de Goiás a tem mantido
deverá, uté o dia 31 do corrente mês, ser inteiramente rcchado.
em níveis quase insuportúveis. E cssu situação nllo pode prevalecer; é muito
O rato se reveste de enorme grnvidudc. E cm assim sendo, ao invés de: dil'ícil u crincão de umu Universidude e a sua estruturação paru ser colocada
prorcrir o discurso que pretendia, que havia preparado, ocupo a atenção da nus condições de runcionamcnto, principnlmcntc, quando essu Universidade
Casa, pum tratur de assunto entilo agora diverso, mus de grande importün- chegu jú uo ponto du Universidude Federal de Goiás, a contar com quase 20
ciu, de grundc significação para Goiás, que é o Hospitul das Clfnicas du Uni- anos de utividndes, Sendo n Universidudc, uqui, muito próximu de Oruslliu,
vcrsidude Federal de Goiás.
o principio gerul, o entendimento gcrul é de que elu podcriu, pelu proximida·
A Universidade Federal de Goiás, embora criada pelo mesmo ato que de que está do Governo ccntrul, ser uma Univcrsidude muito bem uquinhoucriou, por exemplo, u Universidade d..: Suntu Muriu, cm vcrdudc, niío vem re- da. Em vcrdudc, ess<l proximidude só lhe truz ônus, Sr. Prcsidente"c Srs. se.
cebcndo,utravés dos sucessivos governos, o apoio de que necessita. Bustu di· nudores.
1.cr que, todo o purque civil du Universid;~de tem umu Ílrcu ffsicu cinco vc1.es
Eis que u Univcrsidndc de Brnsflin, por exemplo, ostentu hoje um notá·
menor do que o du suu congénere criudu pelo mesmo uto,
vcl p:u.lrl'ln de equipumento, de ensino c um quudro não menos notí1vel de
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professores. E detém uma soma de recursos que possibilita a Universidade
de Brasflia a se manter como uma das melhores Universidades do País, ao
passo que a Universidade Federal de Goiás vem sendo esquecida a ponto de
se ver com problemas desta ordem,
O fechamento desse hospital, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se vier a
c.:orrcr pela falta de Jibcruçüo desses recursos, de 30 milhões c SOO mil cru·
zciros, pura o custeio das atividudcs do hospital-escola c que, como jâ disse,
nilo é apenas um hospital-escola, é mais do que isto: é o único hospital que
atende gratuitamente a uma faixa enorme da populaçüo goiana c de outros
Estados mais desprovidos de recursos, tal medida irá trazer conseqUências
gravíssimas, irú sem dúvida alguma, gerar, inclusive, desdobramentos que
dificilmente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, poderão ser aqui analisados c
previstos.
O Sr. JarbasPusarlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço o nobre Llder do
Governo, com o maior prazer.
O Sr. Jarbu Pusarlnho (ARENA- PA)- Ouço o apelo que V. Ex•
está fazendo c, infelizmente, no momento, não se encontra cm Brastlia o Sr.
Ministro da Educação, de quem me socorreria para lhe dar uma resposta
imediata cm relação ao problema de verba para ser libcradu, a qual V. Ex• se
referiu. Cabe, entretanto, fazer uma observação- que V, Ex• há-de me per·
mitir, concedendo-me o aparte - a respeito da acusação que V, Ex• faz do
descaso que terá ocorrido, já por muito tempo, com a Universidade Federal
de Goiás. Evidentemente que não irá tratar do assunto cm causa própria, do
tempo cm que fui Ministro, até porqu~ V. Ex• era estudante à época e põde
ncompanhar mais de perto a açào do Governo Federal. Lembrar-se-fi V. Ex•
de que exatamcnte àquela altura começamos a construção do campus de
Goiás; o Compus Universitário da Universidade Federal começou a ser
construído precisamente naquela época, c um dos pontos difíceis e críticos
foi precisamente a construção do hospital, que na ocasião, também, recebeu
verbas, nunca suficientes, evidentemente, mas verbas que lhe garantiram a
ampliação do atendimento e a manutenção das enfermarias, como enferma·
r':.s t:tc estudo para os estudantes a partir do 3' c do 4'anos, segunda série
<.~ntiga c 8 semestres correspondentes, de acordo com a reforma. A mim me
parece apenas que o problema exige um equacionamento que leve cm consideração todas as variantes do processo. V. Ex• há·dc convir que nos casos de
hospitais das clínicas, o grupo da reforma universitária, que é toulmcnte bra·
silciro, já havia recomendado que não se fizesse mais liberação nenhuma
para construção de hospital das cltnicas dc#univcrsidadcs, porque acaba
ucontccendo com eles o que aconteceu com o de São Paulo. Cresceu tanto o
vulto dos seus encargos, que o Hospital das Cltnicas de São Paulo passou a
ter o seu orçamento equivalente ao de toda a universidade, para o resto de
todos os seus cursos c da sua administração. Acabou sendo retirado da uni·
vcrsidadc. Estranhamente, passou a ser vinculado à Secretaria do Governo,
ou seja, ao Gabinete Civil. A área de hospital das clínicas, cm geral, tem
sobrecarregado violentamente as despesas de manutenção dos cursos médi·
cos. Nu ocasião, lembro-me que tivemos- V, Ex• me socorrerá qualquer falha de memória - a sorte de fazer um convênio com a Previdência c com o
Estado. V, Ex• diz agora mesmo que é o único hospital que ainda atende gratuitamente naquela área. E o papel do hospital da5 clínicas, de preferência,
devia ser cxatamcnte esse, de dar um atendimento diferenciado, de bom pa·
driio, gratuito, parn poder ter cxatamente os seus doentes à disposição dos
estudantes c os estudantes poderem tirar melhor partido desse treinamento c
dessa uprendizagcm prática. Posso afirmar a V. Ex• que tão pronto tenha do
Ministro da Educação c Cultura uma resposta sobre isso, farei chegar a V.
Ex•, se não de plenário, pelo menos particularmente, na esperança de que
nilo se dê, de maneira nenhuma, porque nilo teria realmente cabimento, o es·
trangulamcnlo do hospital. o colapso do hospital pela falta de uma verba de
30 milhões de cruzeiros.
O SR. LÂZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente SenadorJur·
hus Passarinho, agradeço o aparte de V. Ex•, que já me tranqUiliza bastante,
porque V, Ex• vai também cnvidar esforços junto ao Ministério da EducaçUo
c Cultura, no sentido de garantir a liberação dos recursos imprescindíveis à
normuliztu;rto do funcionamento do Hospital das Cllnicus da Universidade
Fcdcrul de Goiús.
Quundo cu uludia nobre Senador Jarbas Passarinho, a um certo descaso
das autoridades do Governo pura com a Universidade Federal de Goi4.s, evidentemente cu fazi:1 umu consideração assim de ordem geral e não queria,
ni\o pretcndin incluir o tempo da brilhante passagem de V. E't• pelo Minis·
tério du Educuçüo c Culturu. Efetivumente, foi um perlodo em que 11 U nivcrsidudc Fcderul de Goiás sempre encontrou na utuaçi\o do Ministro Jmbus
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Passarinho a melhor boa vontade, no sentido de resolver os problemas mais
graves. Entretanto, eminente Líder, é bom frisar que, das dezenovc universidades cm regime autárquico, a Universidade Federal de Goiás, notada mente
a Faculdade de Medicina e o seu hospital-escola, é a que recebe menos recursos para o seu custeio. Estes dados nilo são meus, pois me foram fornecidos
ainda há pouco pelo Reitor da Universidade Federal de Goiás, Professor José Cruciano de Araújo, Eu supunha até que a situação de angústia pela qual
pussou a Universidade Federal de Goiás há um ano e meio, quase dois anos
utrús - e que na ocasião também me trouxe à tribuna para fazer um apelo
idêntico ao que hora faço ao Governo- tivesse sido normalizada. E não ti·
nha, antes, sido procurado nem pelo Sr. Reitor, nem pelo Dirctor da Faculdade de Medicina, ou por qualquer representante daquela universidade para
tratar deste assunto, De sopctão vi a manchete dos jornais, como V. Ex•
pode ver. O Popular- '"UFG decide fechar o Hospital das Clínicas ... E ao
ler a matéria c considerando as implicações que isso pode ter, c inclusive os
desdobramentos que podem gerar, c que V, Ex• sabe muito bem pressentir,
nilo prtciso sobre eles aqui discorrer. entendi por bem fazer este apelo. E agora secundado na autoridade de V, Ex•, espero que ele cfctivamcntc encontre
eco por parte do Ministério. E peço mais: que o Sr. Ministro da Educação c
Cultura, encontre meios para que essas crises pcribdicas que vive constante·
mente a Universidade Federal deixem de existir.
O fechamento daquele hospital, se vier a ser concretizado, será, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um fato muito grave. Daí porque, espero que isso
não ocorra c que o Governo libere os recursos imprescindíveis à normalidade do atendimento daquela unidade de ensino, de pesquisa c de atendimento
a umu parcela sofrida da população goiana c brasileira.
Vou, Sr. Presidente, ficar por aqui nestas considerações ligeiras, prctcn ..
dcndo, tüo logo tenha cm mãos dados mais concretos, voltar a analisar o
atendimento que vem tendo a Universidade Federal de Goiás por parte dos
poderes competentes.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente, {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador
Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Tive a honra de poder acompanhar Srs. Senadores c Deputados que estiveram na Europa- Alemanha. Áustria c França- c estendi minha visita
a mais além, ao Peru, para atender a convite do Governo alemão, e de sua
grande empresa KWU, para conhecer o programa nuclear daquele país e a
marcha do Acordo teuto-brasilciro.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, foi uma viagem creio, utilíssima para
esta Casa e para o nosso País. Muitas coisas de que precisávamos ter conhc·
cimento tivemos oportunidade de observar, muitas dúvidas pudemos esclarecer, na prõpria úrca cm que se processa parte do programa do Acordo
Brasil-Alemanha. Pude observar, anotar, Sr. Presidente, pude colhcf. dãdos c
elementos, através do que ouvi dos técnicos, dos cientistas, na visita aos
vários sctores industriais e de usinas nucleares, acentUadamente da Alemanha, que era a parte que mais interessava à nossa missão, e procurei, atcn·
dendo às solicitações de companheiros dos Diários AssociadOs- jornais em
que durante longos anos colaborei, -dar conhecimento, cm artigos que di·
vulguei. Fiz um relatório. E mais: através da imprensa, cm três longos trabalhos que foram divulgados no último domingo, na terça e na quarta-feira,
dias 5,7 e 8 de julho no jornal Correio Bra:iliense. Já agora, estou recebendo
jornais da mesma cadeia, de Minas Gerais, do Pará, o meu Estado, c sei que
cm outros Estados está sendo reproduzido o trabalho.~ um histórico feito
com a preocupaçüo de dar notícias daquilo que pudemos observar de certo
ou de errado, sem a preocupação de agradar ou desagradar. Escrevemos e
vamos aproveitar o tr11balho que saiu nos jornais c trunscrever nos unais do
Senado.
Observumos, Srs. Senadores, que muitos dos nossos jovens engenheiros,
cientistas brasileiros e operários especializados cncontrum·se na Alemanhu c
cm muitos outros países du Europa se especializando no campo da energia
nuclear, ou scju, no aproveitamento de urânio para fins pucfJicos, fazem
reais progressos.
Nu primeira parte da nossa exposição apreciei a situação nuclear da
Alcmunha, ou seja, o desenvolvimento da pesquisa cientifica duquele Pats de
alto nfvel induslriul. Tive oportunidade de verificar por que a Alemanha
Ocidcntul, ti\o dcpressu alcançou o alto nível tecnológico dentro deste nosso
mundo conturbudo,
No nosso primeiro dia de visitus à Alemunhu, lO de julho, percorremos
um centro cicntllico, exatamentc uquele em que se estuduvu eslu purte tiao
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tmport;mtc' para nós brasileiros c para os ulemàcs, rclncionadu com o enriquecimento do urânio. Ali, Sr. Presidente, foi-nos mostrado tudo o que se cstfi fazendo. Primeiro, visitamos as salas de exposições c os laboratórios, de·
pois, percorremos as instalações cm toda u sua extensão, c ouvimos expli-

cações, esclurccimcntos.
Houve, por parte dos nossos companheiros do Senado c da Câmara,
uma enorme dedicação, porque a nossa visita nos tomou um período de tra·
bulho que se iniciava lls 8 horas c 30 minutos da manhã indo atê o final do
dia, com um intervalo, apenas para o almoço. Verificamos como a Alemanha está tratando com o maior interesse o problema do enriquecimento do
urânio, e já conta com uma avançada tecnologia.
Quanto ao Programa Nuclear Brasileiro, procuramos sentir o pensa·
mcnto dos técnicos alemães c também dos jovens que se encontram nu Ale·
manha estudando, aperfeiçoando-se, acompanhando o desenrolar de todo o
Acordo Brasil·Alemanha.
Sr. Presidente, tive a grande satisfação de verificar o entusiasmo desses
brasileir.os nu Alemanha- mais de cem,- já preparados, com mais de dois
anos de contínuo aperfeiçoamento dentro das usinas, dos laboratórios. Tive·
mos a alegria, Sr. Presidente, de ver u confiança desses jovens brasileiros,
químicos, cientistas, engenheiros c até operários especializados com quem
conversamos; de verificar, nas várias perguntns que partiram do grupo de visitantes, principalmente dos Senadores e Deputados, que as respostas eram
prt:cisas, seguras, c estou certo de que aqueles brasileiros que o Brasil encaminhou pura estudar estão sabendo aproveitar o seu tempo.
Todos esses detalhes, com mais cuidado, escrevemos c divulgamos pela
imprensa. Como i: um assunto já divulgado, senti, pelos telefonemas, pelos
comentários, ati: por cartas que tenho recebido, algumas até pedindo detalhes, achei de toda a oportunidade fazer transcrever nos Anais do Senado, na
íntegra, tudo aquilo que escrevi c publiquei sobre a matéria, Sr. Presidente.
E, assim, não sinto necessidade de mais tomar o tempo do Senado, de
vez que a minha missão na tribuna, hoje, quando solicitei a palavra, foi uni·
camente para ter oportunidade de fazer o registro e a transcrição do meu
modesto trabalho, nos Anais, para que analisem. Talvez possa ser útil b.que·
lcs que mais conhecem c estudam o assunto.~ o depoimento de quem observou e viu.
Essa foi a minha missão, Sr. Presidente. Concluo, pedindo a V. Ex• que
me permita entregar à Taquigrafia o trabalho, para o devido registro. (Muito
bem! Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HER·
MES, EM SEU DISCURSO:
Correio Bra:ifiense, 5-8-79
O BRASIL E A ENERGIA NUCLEAR

Integrando missllo do Senado Federal que foi à Alemanha Federal para
exuminur instuluçõcs c tccnologiu nucleares, a convite do governo de Bonn,
o Senador Gabriel Hermes teve oportunidade de conhecer usinas e equipamentos similares aos que o Brasil está construindo, por força do chamado
acordo nuclear. A missão visitou ainda a Áustria - onde està sediada a
Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA)- c a França, palses
onde também teve oportunidade de estudar temas ligados h tecnologia nulccar.
Parte das informações c conclusões que reuniu graças h sua participação
nu missão é aqui apresentada pelo Senador da ARENA paracnse que, como
se verá no artigo a seguir, c nos outros dois que publicaremos nus próximas
terça c q uartu·feiras, está perfeitamente familiarizado com os assuntos ener·
géticos, aos quais tem dedicado parcela significativa de sua carreira parla·
mcntar.
Gabriel Hermes
Dominar as fontes de energia do Universo, do Mar, do Sol, do Vento,
do Urânio, do Hidroaénio c outras, cm busca de poder ou de recursos cner·
géticos, tem sido desejo do homem, que a Histbriu registra com ocorrêncius
que se perdem ao longo du poeira dos tempos.
A lenda do gênio SDindo dn garrafa cheio de vigor ou a dc.'lcriçUo das
viagens do "Nautilus", o terrlvel submarino do maravilhoso Júlio Vcrnc, sl'lo
produtos de imuginuçil.o de pensndores que untevirum u potência nuclear. A
renlidude é que pouco u pouco os cientistas f!Cnetrum no cofre de segredos do
innnito, ji1 dominam n energia nuclear, tratam o urânio nos luborut6rios, cm
provct:ls, tubos, chegum n reutorcs comerciais e, cm conseqUência, produ·
;r.em energia elétricu, utili;r.açil.o cicnt!ncas snlutures eu destruidora Uombu
Atõmicu.

Todus us principuis nações do mundo, nu Europa, Ásia ou Aml:ricas
buscam dominur pura lins energéticos e cientificas a tecnologia do átomo. A
Rússia, os Estudos Unidos e outras potências, no entanto, embora falando
cm política nuclear para fins pacflicos, lumentavelmente, encheram seus ar·
sena is bélicos com bombas terríveis c, paralelamente, procuram impedir que
outros pulses adquiram a tecnologia nuclear, mesmo ccrtos'dc que a objcti·
vam pum lins pacflicos. A realidade é que as grandes potências tentam a posse do minério atõmico de outros pafscs, Felizmente, os brasileiros desenvolvem esforços na busca de equipamentos c tecnologia para utilizar o urünio
nacional para fins energéticos cm beneficio da grande populaçi\o nacional.
O nosso governo, universidades, têm buscado cooperação cicntfncn e
tecnológica com outros povos e com base no Acordo Geral, assinado cm 9
de junho de 1969, em Bonn, firmou-se o Instrumento de Cooperação BrasiijRFA. A partir de 1975, convênios significativos foram firmados entre a
CNP<I c o Centro de Pesquisas Nucleares de Julich, para disciplinar a coope·
raçi1o nos campos da Física, Qufmicu, Gcofisicu, Técnicas Agrlcolas, Industriais c outros, inclusive a realização de projetas comuns cientificas c forneci·
menta de equipamentos. Sucederam-se os utos de cooperuçüo com a RF A,
cm campos mais diversos de engenharia, licenciamento de reatares, ciclo do
combustível, tecnologia de materiais, de protcçào radiológica, gascificar;no
do carvão c muitos outros. Definiu-se a cooperaçl\o para cxtração e processamento de minérios de urânio; produção de reatares nucleares; enriqueci·
menta de urânio; produção de elementos combustíveis; reprocessamento de
produtos irradiados, enfim, um acordo o mais amplo passivei nu busca de
dominar a tecnologia do átomo para fins de energia nuclear de usos pacfli·
cos. Dos entendimentos st:mpre constaram a participaçl\o alemã no progra·
ma de formação do pessoal, o treinamento de especialistas brasileiros nu
RFA, c de missões alemãs no Brasil.
Todos estes atas levaram a criar a NUCLEBRÃS, responsável pelos
f!rogramas c esta empresa nacional a formar subsidiArias, para os setores de
mineração de urânio, engenharia nuclear, enriquecimento de isbtopos, cqui·
pamentos, empresas que têm sempre capital cm maioria na NUCLEBRÃS.
Isso nos coube, a convite dos nossos associados alemães e autorizados
pelo Senado verificar, percorrendo nos dias de julho as indústrias, os Centros Científicos e, ainda, contactar com o pessoal brasileiro que trabalha,
pesquisa e estuda em países da Europa.
O programa nuclear brasileiro
A crise provocada pelo crescente preço do petróleo, a ameaça de cxt;nçào desse combustível atinge a todos, grandes c pequenos pulses, sejam os
da Europu, os Estados Unidos ou os 120 milhões de brasileiros. Nilo se pensa na nossa imensu nuçüo em produzir bombas destruidoras, c sim cm atender à necessidade fundamental, ejá agora inadiável, do problema encrgl:tico.
Essa a razão que levou o Governo Nacional aos fundamentos do Programa
Nuclear Brasileiro e à instalacUo de usinas geradoras de energia clétrica.
O Plano elaborado em 1'>73 f!reviu a necessidade da instalac~o de
65.000 Mw de energia ciétrica até o final de 1990 e estimou cm 10.000 Mw u
parte Nuclear, cm unidades de 1.200 Mw. Sendo maiores as necessidades no
Centro-Sul, Angra dos Reis, em ltaornn, entre Rio e Silo Paulo, foi escolhido
o local onde se constrói a Usina denominada Angra I, c ainda mais duas ccn·
trais da série de 1.200 Mw cada.
O Governo sentiu a necessidade, para executar o programa, de buscar
colaboração do exterior; assim, procurou todos os pulses que possuihm tec·
nologia dos reatares que mais interessavam, os n àgua leve pressurizada c a
uránio enriquecido PWR. A Alcmanhn Ocidcntul ofereceu as condições mais
convenientes, que se constituíam nu transferência ampla de tecnologia, nu·
cionalizuçào dos serviços de engenharia, fubricuçilo de componentes, o pro·
jeto do comhustfvel, e de enriquecimento do Urânio.
O Plano da PoHticu Nuclcur do Brasil encontrou contestudores, que alegavam que cru cedo para projeto de construção de centrais nucleares, ni\o só
por ainda nilo estarem suficientemente testudos os sistemas, como, c princi·
pulmente, pela existénciu no Pais de grundc potencial hldrico nl!.o aproveitado,
Os Ministérios de Minas c Energiu c Plancjumcnto informaram que dos
100,000 Mw dos nossos riosjü estudados, 20.000 Mw jü estuvum em utili·
zuçtw, c 50.000 Mw o seriam nos prbximos 10 unos c uindu, que u maior po·
ti:nciu u uproveitur ficuva distante, no Norte do Pais.
•
Debatem-se tumhém o problema dos custos de Kw de enc:rgiu,
aprescmtnndo-se os hídricos como de preços bem menores. Contestou oGo·
verno, mostrando que os juros nu construção, os custos de investimentos nus
ltreus inundudus, us distimcius dus hidrelétricus uté os centros de consumo
devium ser considerudos como equiltbrlo nu contubili;r.uçi\o de precos. Os de·
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bates foram violentos no Congresso, criticou-se os custos de treze bilhões de
dólares das usinas geradoras, isso cm moeda de 1978. Os defensores do Plano Nuclear, mostraram as vantagens, u necessidade do Brasil acompanhar u
posição de Nuçõcs avançadas, sobretudo !lendo nosso Pais possuidor da
mntéria-primu, o urânio, que, nu época, u prospccçüo e pesquisa uprcsentu·
vam reservas de onze mil toncladDs, em 1974, c já cm 1979, um total de ses·

scntu c sete mil toneladas, .hoje, bem maior.
O Governo Federal, enviou os planos elaborados pela ELETROBRÁS
ao Congresso Nacional, que debateu abertamente o Acordo Nuclear
Alemanha-Brasil, votado cm junho de 1975,
Observar a execução do Plano Nuclear da RFA foi tarefa dos Parlamcnwres que viajaram até ao rico pu(s do Continente Europeu. Nosso primeiro cantata com técnicos alemães foi cm Karlsruhe, nu visita ao Centro de
Pesq.uisa Nuclear cm 10 de junho, Nesse Centro se procede a uma dus mais
importantc!tpartes do acordo tcuto-brasilciro- os trabalhos de cooperação
no cumpo do enriquecimento do Urfmio. O que se faz nn Alemanha c no
Brusil neste setor serú objcto de nossa próxima exposição e comcntúrio,
Tecnolo&l• de Enriquecer Urlinlo
A iniciativa Nacional de procurar a tecnologia para o urftnio enriquecido l:: louvável. E um pusso lurgo no sentido da libertação dos senhores todopoderosos do "átomo", ~ fugir à dependência cgofsta de meia dúzia de países que procuram por todos os meios o predomfnio, a interferêncin econômica e cientifica. E repelir o monopólio repulsivo,
A Alemanha necessita de energi:1 nuclear para continuar grunde centro
industrial. Os germânicos encontram a resistência dos vencedores da última
guerra para desenvolver pesquisas nucleares para fins pacíficos, assim, para
abustccer suas usinas têm que recorrer aos grandes e, mais recentemente, 11
países vizinhos da Europa, Estes fatores contribuíram para o acordo teutobrasilciro de cooperação no campo do enriquecimento do urfmio. Os nossos
dois países, tinham cm parte, o mesmo problema e procurarum associur~sc
cm busca de solução, A Alemanha dispunha do "processo NOZZLE" para o
enriquecimento do urünio. O Brasil possui urânio, a matéria-prima, Os interesses se encontraram. Ambas as nações carecem de urânio enriquecido paru
fins pacilicos, para mover us suas usinas de energia clétrica. Surgiu, assim, o
Acordo de Cooperação.
N:1 Alemanha, na manhã de sol suave de lO de julho, visitamos as belas
instulaçõcs do Instituto de Engenharia Nuclc:ar de Karlsruhc. Rodc:ado de:
cientistas c: técnicos tcutos c brasileiros, o diretor do departamento, profes·
sor Bcckcr, esclareceu a delegação brasileira sobre o andumento dos traba·
lhos de cooperação, do enriquecimento do urimio pelo processo "Jct
Nozzle", Isso ocorreu no interior do grande centro dos trubalhos cicntíficos
onde csti1o as instalações, as usinas, tudo que se rcfcre a atividudc de produção, de separação c de processos de fabricncão dos elementos, e, também,
o grande estágio protótipo do processo Nozzlc.
E bom esclarecer que hâ larga expectativa cm torno do andamento desta
parte dos trabalhos do processo de enriquecimento de urânio. Do seu suces~
so dependerá o fim da depcndCnciu tcuto-brusileiro da compra no exterior, O
sucesso, assim, do processo "Jet Nozzle" interessa demasiadamente, chcgan·
do mesmo a ser considerudo como a principal parte do acordo, ao lado da
preparaçüo do pessoal brasileiro.
O que se espera é que, aprovado o processo, o Brasil possa enriquecer o
seu próprio urânio. O minério, assim, obterá ui ta valorização c tem fim u de~
pcndênciu da compra nos EUA., ou na Europa ou onde já é enriquecido .o
minério. As nossas perguntas e preocupações foram perfeitamente com·
preendidas, c, respondidas pelos cientistns c técnicos, Nos foi mostrado nos
lnborat6rios, nos selares experimentais industriais, na visita às instulações
em funcionamento, o jú conseguido c o estàgio cm que se encontram os tra·
bulhas.
A Palavra do CleniiSia
A melhor forma de esclarecer uos que nos lêem c aguardam nossos cs·
clurecimcntos é transmitir, alravês dus pulnvras do Professor Becker, como
está e como uvança o projeto do enriquecimento do urânio.
Disse·nos: ''ficamos alegres que os scnhorcs desejam tomur conheci·
menta d:1 situaçl1o dos trubulhos no campo do enriquecimento". A seguir,
uuxilindo por assessores, ti:cnicos e engenheiros das duas purtes interessadas,
nlcmiics c brusilciros, que cooperum, c os nossos que se cspcciulizum, iniciou
a exposição, dizendo dn conliançu no sucesso do empreendimento c, bem o
cntcndcmos, do gruu de rcsponsubilidude du tnrefu.
Transcrevemos trechos du c)(posiçào do Professor:
"Atrnvês deste empreendimento comum, o Brasil se tornurú co·prorrietúrio, com os mesmos direitos, de umn avunçudu tecnologiu de enriqueci·

Scxta-rdn 111

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

menta, para a qual u República Federal da Alemanha gastou acima de 100
milhões de marcos c, no futuro, ainda, despenderá substanciais importán~
cias.
- Apesur de niio pretendermos sobrecarregar os senhores com detalhes
técnicos, gostoriumos de esclarecer, suscintumcnte, o prindpio do processo
de jatos centrifugas, esquematizado na fig. I (nos foi exposta).
"O urânio é utilizado como hcxanuoreto de urúnio (UF6) em mi:aura
com o hidrogénio, Ele nu i, em alta velocidade, ao longo de uma parede cu r~
vu, ~m virtude de umu queda de prc~sUo, em que os isótopos se separam
como numa centrífuga. Com a separaçllo do nuxo, obtemos uma fraçào leve
1.! uma fraçiío pesada, que continuam, então, a ser processadas scparadamen·
te.
·-O elemento de separação cm forma de tubo {fig. 2), disposto à frente,
possui c:m Sua superfície externa lO "nozzlcs" de separaçilo em forma de fendas. O gás de alimentação penetra numa cltlremidade do tubo, as frações pe·
·;adas saem do tubo na cxtremidadc oposta. As fro.çôes leves nucm pelas fcn~
d:ts de separação, radialmente, para fora c são colhidas num tanque que contém diversos destes tubos de separação,
O tanque de elementos de sepuração compõe, junto com o compressor
centrifugo c o refrigerador, um cstãgio de separação, como é mostrudo (na
lig. 3). Ele se encontra na carcuçu azul, dispostu lt sua frente. Mostraremos
este cstf1gio aos senhores, mais tarde. (Tudo nos foi mostrado.)
O que se f11z no Brasil

Eis um i.Jetulhc do andamento dos trabalhos, que o Dr. Beckcr csc\are~
ccu c transmitimos com suas palavras:
"Antes gostaríamos de dclinir, ainda, os objctivos c o organograma do
no'iso projeto em comum.
- Em maio do corrente ano foi iniciada, cm Resende, a construção de
uma casc<~tu denominada "inicial" composta de 24 estágios de separação.
Com a mesma será tcslóldo, pela primeira vez, o processo dos jatos centrifugas cm e~cala industrial. A partir de 1982, esta "cascata inicial" deverá ser
ampliad:t para uma usina de dcmoostruçào. Do organograma aprcsc:ntado,
depn:ende-se que o proprietário e operador tanto da usina de demonstruçUo
como da cascata inicial será a firma NUCLEI, du qual a NUCLEBRÁS participa com 75% c as firmas alemães STEAG e lntcratom com um total de
.25%. O arquiteto industrial do empreendimento ê constituído pelo consórcio
STEAG/Interatom.
- Proprietária das patentes e responsáveis pelo desenvolvimento do
processo é ii lirmu teuto·brasileim NUSTEP. Seu dirctor brasileiro é o engenheiro Gazzinelli c o dirctor alemão é o físico Eintraus, que estão sentados
junto a nós. O Dr. Lc:rmotitov i: o coordenador das atividades da NUCLEI
nu Alcm;mha.
-A NUSTEP desenvolve, juntamente com o Centro de Pesquisas Nu~
clcarc~ de Karlsruhe, um progruma tecnológico, através do qual está sendo
preparado o campo para a construçi1o de usinas de enriquecimento comerciais. Com tul finalidade foi construido, em conjunto pelas duas entidades,
um pavilhão técnico (mostrado na fig. 5), que os senhores visitarüo ao linal
desta visita.
- Simultaneamente ao trabalho conjunto ao campo ·tecnológico, com
as lirmus NUCLEI c NUSTEP, proSsegue a cooperação dii-eta entre o Ccn~
tro de Pcsquisa·s Nucleares de Karlsruhe e a NUCLEBRÃS no desenvolvi~
menta e na pesquisa de base. Objeto principal desta ntividadc é, atualmcntc,
o chamudo sistema de dupla-denccção (mostrado na fig. 6). Neste sistema a
fruçào pesada do sistema convencional de separação ê, novamente, subdivi~
di da, por meio de um scsundo sistema de separação. Com este procedimcn~
to, o investimento especifico de uma usina, de determinada capacidade: de se·
puraçi1o, poderá ser muito reduzido,
-Após ter sido otimizudo cm laboratório, o sistema de dupla denecçUo
scrú testudo na usinu piloto de 10 estágios (mostradu na fig 7), nu cuscutn em
operação.
Estu usinu do Instituto, que os senhores verão posteriormente:, será
transfcridu pum Belo Horizonte, dentro dos próximos meses, para a linulidu~
de ucimu citadu. Desde o inicio deste uno, està sendo desenvolvido, juntou
c:stu usina, um programa de treinamento puru 5 engenheiros brasileiros, os
quuis os senhores poderão contactar mais tarde. Responsável pelo progmmu
de trcinumcnto e pclntrunsferênciu du usina é o engenheiro Priess, que teve 11
gcntilezu de truduzir a nossu pulestru.
Conclusiio e Confiança
Finalmcntc, o Professor nos fez sentir um pouco do sentido comercial
do projeto e dns cxpcctativus que acredita promissorus, como se faz sentir
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neste trecho que transcrevemos sobre a economicidade do processo de jutos
centrifugas.
- ~'Jú foi dito antes, que por ocusii1o da conclusão dos acordos tcutobrasileiros se sabia que o processo de jatos centrífugos estavam cm fase de
desenvolvimento. Apesar disso, deveriam ser executados, cm curto prazo,
planos para a construcào de umu usina de demonstração, para ussegurar,
desde logo, o abastecimento dos primeiros reatares nucleares brasileiros com
urânio enriquecido. Contudo, após este abastecimento ter sido assegurado,
por enquanto, devido a um contrato com a URENCO, foi possfvcl, primeiramente, proceder a testes do processo dejatos centrtfugos na "cascata preli·
minor" c, assim, integrar no ampliação posterior todos os apcrfcicoamentos
conseguidos até lâ. Esperamos que, com base nos progressos alcançados nesse ínterim, os custos do trabalho de separação de uma usina comercial pelo
processo de jatos centrífugos, construída após 1982, na pior das hipóteses,
não sejam superiores àqueles obtidos cm usinas equivalentes de difusão ou
centrífugas. Digno de menção é que este resultado promissor, provavelmente, será conseguido com um investimento total bastante inferior bquclc que
poderia ser alcançado através dos outros dois processos".
O processo Nozzlc foi desenvolvido pelo Professor Dr. E. W. Bcckcr c
sua equipe, no K.J.K. A partir de 1970 a empresa alemã STEAG·AG partici·
pou na sua adaptação industrial c, cm 1976, a NUSTEP, alemã c a NU·
CLEBRÃS se associaram com 50 por cento cada, no prosseguimento dos
trabalhos de desenvolvimento do processo.
Dentro da colaboração tcuto-brasilcira no sctor de energia nuclear, está
plancjado pela NUCLEI, a construção no Brasil de uma instalação com a
capacidade de separação de 200 toneladas/ano, que poderá fornecer 65 tone·
!adas de urãnio enriquecido com cerca de três por cento cm U • 235.
A ALEMANHA E A lNDlJSTRlA NUCLEAR
Este é o segundo de uma série de três artigos sobre o tema energia ntJ·
clcar de autoria do Senador Gabriel Hermes, que visitou a Alemanha para
ver de perto a execução, naquele país, dos acordos nucleares Brasii-RFA.
Amanhã, no último desta série, o parlamentar paracnsc abordarâ a qucstl!o
da segurança nuclear, da destinação dos resíduos (lixo atómico) do pessoal
técnico brasileiro que se encontra na Alemanha estudando c especializandose (tema vital quando se sabe que a transferência de tecnologia é um dos
principais, senão o maior dos atrativos desses acordos para o Brasil). c ainda
das salvaguardas oferecidas pelo ·Brasil à Agência Internacional de Energia
Atômica, sediada cm Viena - também incluída no roteiro da missão do
Congresso que o Senador Gabriel Hermes integrou.
G1brlel Herma
Nossas noticias e comentários são isentos do desejo de agradar ou não,
as correntes que participam c debatem os problemas de politica nuclear, Já
fora ou aqui. A realidade é que se trata de matéria complexa, surgiu cm tempos dificcis para a vida das nações, complicou-se com a crise energética que
envolve todos os lados do planeta c, tem entre especialistas, cientistas, politicas, no exterior c aqui no Brasil, correntes de opiniões totalmente opostas,
mesmo no que se refere ao aproveitamento imediato do urânio pura fins de
energia clêtricu.
A missão que nos foi atribuída nos levou a viver na intimidade do tem·
po de energia nuclear, nos centros científicos, nos locais de grandes indústrias, dentro de usinas, ter oportunidades de ouvir cientistas, técnicos c gente
do Brasil que estuda c se especializa, Sentimos um pouco a marcha do pro·
cesso da energia nuclear no coração da Europa Ocidental. Observamos
como normalmente convivem com a nova fonte de energia, a Alemanha, a
Áustria, a França, a Inglaterra, os países do norte, a Europa toda c, como os
governantes, os rcsponslavcis classificam de inevittivcl c essencial o uso do
novo processo energético.
RFA E Clênclo Nucle1r
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Recebemos uma tarefa, a de caminhar cm terras da Europa, da Alema·
nha, para conhecer o andamento do acordo de cooperação cientifica c tecnológica teuto·brasileiro. I! natural, no nosso regresso, informar do comporta~
menta do acordo nas partes principais, como u da trnnsfcrênciu de tecnologia, da industrializacilo, do andamento do importante processo de enriqueci·
menta do ur6nio: de estudos sobre outras fontes de energia: c os de segurança c salvaguardus. Grande tarefa, pouco o tempo, mas muito conseguimos,
Como o nosso acordo nuclear tem como associado u Alemanha é opor·
tuna informar da alta quulificucào do nosso parceiro,
A RFA evoluiu uccntuudumcnte cm todos os sctorcs do aproveitamento do"urânio pura fins energéticos nestes últimos quatro sl:culos. O Go-

verno Federal deu grande apoio c recursos a cientistas c órgãos de pesquisas
no sctor energético, porque, 11 Alemanha, apesar de ter carvão mineral cm
abundânciu, é dcpcndc:nte do petróleo do exterior, U!<.sim, se justilicu o intc·
resse pela energia à base de urünio. Fortulcccm a RFA, seus organismos
científicos, recomendando estudos no selar de energia c, prioritariamente o
desenvolvimento de tecnologia nuclear. Destacaram-se o Centro de Pcsqui·
sas Nucleares de Karlsruhc, que visitamos e. conta com 3.300 auxiliares, cs·
pcclalizudos; o Centro de Pesquisas Nucleares de JUlich com o mesmo númc·
rode funcionários; dois setorcs cientificas que dedicam-se cm franca disputa
pelos bons resultados do desenvolvimento da tecnologia nuclear. Ouvimos
dos cientistas c dos brasileiros que estudam na Alemanha, que os dois Centros
buscam o privilégio, de cada, oferecer ao seu povo melhores soluções, São
6.600 entre homens c mulheres, cm sua maioria especialistas. Trabalham no
mesmo sctor, ainda, o Instituto Max-Planck para flsica do Plasma, que conta en·
trc especialistas c cientistas com 1.000 funcionários c ainda outros
centros de desenvolvimento de reatares de novas fontes de energia; de ciclos
de combustível c de pesquisas do meio ambiente. O Governo Federal alemão
deu recursos a estes organismos científicos, entre 1956 c 1976, no valor de
17.534 milhões de marcos. Isso explica a posição teu ta entre as potências
mais avançadas, no ciclo de reatares à água leve; outras técnicas de energia
nuclear, c, ainda, do grande país já dispor para o seu abastecimento elé:trico
de 13 por cento de energia nuclear.
Pr.,.;a e DlDculd1des
O prosseguimento do programa nuclear na RFA vem enfrentando
pressões internacionais e internas. Estas forçaram o rccxamc de suas metas,
concluindo, cm 1977, por estabelecer prioridades no sctor energético, tais como: racionar a energia; reduzir o consumo do petróleo; intensificar a utili·
zacão do carvão de pedra c da linhitu, abundante no país; utilizar energia nuclear para eletricidade, quando necessária c sob controle de segurança da população.
Continuaram, no entanto, apesar das restrições, os estudos, as pesquisas
para desenvolvimento da tecnologia nuclear, acentuadamente, nos campos
que objctivou o término do ciclo do combustfvcl do reatar à água leve c, o do
desenvolvimento dos sistemas avançados de reatares.
Cumbust(•el e Reotor à ÁIIUI Le•e
Ã medida que ouvíamos dos técnicos c cientistas as respostas c perguntas de membros da comitiva brasileira. dos senadores, dos deputados c especialistas, anotávamos procurando completar as observações de visita cm visita, nos centros que pcrcorrfamos. Muitas vezes nos servimos da excelente co·
laboração que recebemos dos membros da Embaixada do Brasil, que foram
atentos cm nos ajudar, informando c oferecendo farto conjunto de dados c
observações. Louvamos neste particular os auxiliares do Itamarati, na sua
eficiência, no seu apoio e pelo que mostraram de conhecimento no sctor que
nos levou b Alemanha c Áustria e outras áreas.
A RFA é pobre de urânio. Calculam os gastos do minério natural, cn·
Ire 1978 c 1985, cm cerca d~ 30.000 toneladas. Importam da África do Sul e
do Canará 70 por cento, c os 30 restantes dos Estados Unidos c diversos pai·
ses. Mantém a RFA associação com iniciativas de outros estados, inccnti·
vando a prospecção c a exploração, no estilo do Acordo de Cooperação com
o Brasil, sempre objctivando usos pacificas de energia nuclear. Espera o Governo alemão assegurar, a partir de 1980, a garantia de 60 por cento do
abastecimento das necessidades teutas com o urânio do nosso Pafs.
A RFA domina a técnica da conversão do urânio natural cm hcxanuorcto de urânio, no entanto, ela o processa nos EUA c Inglaterra, alegando que só produzirá dirctamc:ntc quando a conversão se mostrar economicamente justificuda. Não chegamos a alcançar nessa cxplicaçilo, se há dificul·
dadcs pol!ticas ou comerciais.

KWU e 1 lndústrl1 Nuclear
Conhecer a posicüo da Alemanha, no campo de construções nucleares
industriais era parle de nossas observações, jâ que a clu cabe construir reato·
res pura o Brasil, de custos altfssimos, c, ainda, transferir tecnologia c preparar o pessoal, engenheiros, cientistas c profissionais operários,
Os germânicos, desde o início do século, destacam-se no sctor cncrgéti·
co, c a Kraftwerk Union é: mundialmente conhecida como a principal cons·
trutora tcuta. O grupo KWU, que rcalizu a parte do acordo com o Brasil,
fabrica rcutorcs h ltgualeve c pressurizadu,à água fervente c também à água
pesada. Sabíamos do progresso dn RFA c de suas empresas industriais nu.
fabricucllo de reatares nuclcnrcs, c, conhccfamos, já de longo tempo, du
consruçà'o nuclear du usina de Biblis, de 1.200 MW, o maior reatar mundial.
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Nossa visita foi para ver, observar c informar, por isso, mesmo cm sfntesc,
vamos a alguns detalhes.
A possnnte indústria alemã, Kraftwerk Union, é responsável pelo planejumento, cálculo, execução das usinas nucleares alemãs, brasileiras e outras.
Opera apoinda em 700 outras empresas do grande parque industrial teuto.
As construções na RFA são numerosas c com a organizaçilo que se
criou no Pafs, aRFA dispõe de tr~s centrais experimentais, 12 centrais nucleares para abastecimento de energia, somando uma capacidade instalada
de 8.863 MW. Em 1983 a capacidade total de 21 usinas nucleares previstas
serú de 18.000 MW. Existem mais 5 centrais nuce\ares projctadas. De outra
parte, resulta que a indústria nuclea~ germânica é a segunda entre as exportadoras de equipamentos nucleares. A KWU foi entregue a construção das
usinas Angra 11 c III do Brasil, c, ainda, participaçlo e orientação nas de·
mais usina.s,_que constam do acordo inicial cm número de onze, todas da categoria de 1.300 MW cada. Este imenso programa brasilciro-tcuto, de alto
custo, inclui a transferência de tecnologia c a participação significativa da in!
dllstrin nacional.
Usinas nucleares brasileiras obedecem a tecnologia da KWU c slo do
porte das licenciadas c cm construção na RFA. Isso nos coube visitar. Visitamos usinas funcionando, gerando energia, iluminando cidades, movimcn·
tando indllstrias. Procuramos, também, conhecer notícias do andamento de
outros projetas da KWU, de usinas que os alcmilos venderam por 25 bilhões
de marcos c, a serem fornecidas à Argentina, Brasil, Irã, Luxemburgo, Pafscs
Baixos, Áustria, Sufça c Espanha. Nosso interesse é justificado face às infor·
· mações de cancclamcn tos de vendas, de projetas atrasados cm face de ações
judiciais e dificuldades nos processos de licenciamentos.
A realidade é que observamos a alta classe da grande indústria KWU da
RFA c o normal e clicicntc funcionamento da usinas. Essa parte sentimos
nas visitas às instalações c será objcto de nossas próximas notfcias c comcn·
tá rios. A KWU nos levou a conhecer suas grandes usinas como a de Biblis,
que produz energia clétrica comercial desde 1975 a plena carga, c outras cm
construção de igual potência. Percorremos as instalações, ouvimos técnicos,
sempre ao lado da nossa gente, os jovens engenheiros do Brasil que acompanham na Alemanha os projetas, as construções, buscando aprender tudo do
setor altamente especializado da con'.itruçilo de usinas nucleares.
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nhcct:r os menores detalhes. Esta usina nuclear é do mesmo porte dus que a
KWU constrói no Brasil, cm Angra dos Reis.
Concluída n missão partimos no dia imediato para vt:r outra usina cm
funcionamento há anos seguidos. A visita à grande usina nuclear de Biblis
qut: foi orientada pura que observássemos o conjunto em plena atividadt:,
Uma usina para produzir energia nuclear para usos pucíficos é composta de milhares de peças. Umas, como eixos de turbinas c geradores imensos,
pesando toneladas, outras, leves como a de um relógio sufço, dos muis delicados. Vimos no "cérebro", nos sctores de comando, salas onde 3 ou 4
homens, calmamente scntudos, dirigem tudo, recebendo os chamados, as indicações, por luzes que advertem, circuitos de TV que pcnnitem tudo observar, seja a parte externa do edilicio ou as áreas onde não tem acesso o homem, c só comandos dirigidos do c"tcrior. Conclui mos, satisfeitos, a visita D.
parte industrial da gr!lndc indústria K WU.
Mostraram-nos uma usina cm construção, Depois, outra igual cm pot~ncia, produzindo a força de I ,3 milhão de KW. Afirmaram os técnicos, da
confiança que depositam no sistema para a nação alemã, vital ao prosseguimento das suas atividadcs,
O que estamos construindo no Brasil é semelhante ao desenvolvido na
Alemanha, conforme consta do acordo tcuto-brnsilciro.
Segunnça Nuclear

O problema de segurança no uso de energia nuclear é preocupação que
se acentuou depois dos problemas ocorridos na Pensilvânia. O acidente de
um reatar de Thrce Miles deixou nas populações do mundo a impressão de
que os meios de segurança ainda são precários.
A segurança foi objcto de indagações dos parlamentares brasileiros aos
técnicos e cientistas germânicos.
Indagamos. As rcsposws foram seguras. Nada a temer. Reatares como
o de Biblis funcionam, hoje, cm todas as faces do planeta. As partes radiativas
obedecem as mais severas c testadas especificações dentro de estruturas do
melhor aço, revestida de paredes com espessuras que oferecem resistência.
Tudo, nos afirmavam, tem tido satisfatório funcionamento,
Fizeram·nos cientes de que os centros científicos do país estudavam
continuamente medidas de segurança. Foi nas dada notícia das prcocu·
paçõcs c da st:riedadc com que o Governo da RF A acompanha tudo no seta r
da segurança. Nos repetiam as providências, as recomendações de seu GoA SEGURANÇA DAS USINAS NUCLEARES
verno, lembrando que as verbas para pesquisas eram suficientes e amplos os
No terceiro desta série de artigos o Senador Gabriel Hermes aborda os programas, sempre com novos recursos alocados. O disponível, assim, até
críticos problemas da segurança das instalações nucleares destinadas a pro- 1982, somaria o valor de um bilhão de marcos só para segurança de reatares,
duzir energia - problemas que mais do que nunca colocaram-se no centro Tivemos oportunidade de leras palavras do Chanceler da RFA, com as mais
das atenções após o acidente da usina de Thrcc Miles lsland, nos Estado·s firmes recomendações, mandando rever as medidas de segurança, não apeUnidos. Integrando a missão ao Congresso Nacional que roi à Europa (Ale· nas no setor de reatares, mas cm todos os campos energéticos ambientais.
manha, Áustria c França) conhecer as unidades de geração de energia atômi- Temos que reconhecer que aRFA é uma nação séria c com o maior respeito
ca para lins pacíficos, o Senador da ARENA do Pará teve oportunidade de a seu povo, Essa, a tõnica dos esclarecimentos que obtivemos.
examinar uma usina Nuclear cm construção c, logo a seguir, outra igual cm
A RFA, pelo seu Chanceler, afirma ao falar sobre energia nuclear: "A
pleno funcionamento, relatando neste artigo o que pôde observar quanto aos concepção da politica energética do Governo Federal é a ampliação liniitada
seus d!sposuivos de segurança. Focaliza ainda, 11 questão da destinação dos da energia nuclear". E mais: ..A energia nuclear, já desempenha um papel
resíduos do processamento do material flssil, ou seja o .. lixo atómico", ori· quantitativo indispensável na economia mundial, muito embora, até o mogcm das preocupações dos cientistas cm todo o mundo.
mento, um papel apenas complementar no abastecimento energético". A posição ulcmii é decidida c firme - prosseguiu.
'
Gabriel Hermes
Reslduos
Doze de julho de 1979, Dia cheio de luz suave do sol de vcrUo da AlemaOs centros científicos da RFA pesquisam intensamente o destino a dar
nha, quando percorremos a região de Colônia, atravessando campos cobertos de trigais louros, de Oorcstns verdes c robustas, de casas rodeadas de jar- aos resíduos nucleares. Existem estudos para construção de diferentes instadins c Oores. Buscávamos Grafcnrbcinfcld, e, aí visitar uma usina nuclear em lações para o depósito final. O problema, aliás, preocupa o mundo todo e foi
construção, escolhida como referência da que se projetou para o Brasil.
objeto de várias indagações dos parlamentares do Brasil nos encontros em
No trajcto anotávamos a implantação de reatares c o desenvolvimento Karlruhc c Julich. No momento, estão bem resguardadas aS sobras mortífepelo mundo no sctor de energia nuclear. Em 1978, funcionavam, em 34 pai- ras do urânio, porém, a busca de local definitivo prossegue c, inclusive, cheses, cerca de 200 usinas nucleares, com um rendimento de 110.00 mcgawats, gam os cientistas a pensar até cm bem guardá-los para aproveitá-las no futu ..
em construçilo 350 novas usina'.i nuclcartS, representando mais de 300.000 ro. Aos governos cabe a responsabilidade do destino tina! desses rcslduos pemcgawats de energia. Estas noticias são do discurso do Chanceler Helmut rigosos c incômodos. Os estudos sobre os destinos do lixo atômico obedecem
Schimidt, du RFA. cm 7 de maio de 1979. Isso indicava que o urânio, para u estreita colaboruçào internacional. acentuadamente, entre a França, a Inglaterra e a RFA. A matéria tem gerado dificuldades internas na Alemanha
lins energéticos invadiu o planeta.
Alcunçado nosso destino iniciamos u visita a todas as dependências da c, um centro de disposição de rcs(duos de Gorlcbcn cstll scmiparalisado pe·
usinu. O objetivo dos construtorc.'i da KWU era de mostrar tudo, antes de los movimentos ccologistus, c os desacordos entre o Governo Federal e os da
funcionar, e, assim, podermos tomar conhecimento das instalações. Tudo Buixa S:1xôniu.
percorremos, acompunhados por cspecialistns, que transmitiam os esclurc:ciUm grunde rentor comercial de 1.200 MW deixa sobras rudiutivas, resí·
mcntos. Visitumm o corpo externo cu parte interna du usina, percorremos o duos, que pcsum ulgumus toncludm cnduuno. ~passivei, de outra parte, que
grande sctor interior das instalações que seriio antes de entrar em fancionn- esse subproduto ainda tenha minério nprovt:itllvcl, isso, o estudum os cicntismcnto fcchuduS. Depois, comandadas por controles remotos externos. Os en- tus.
genheiros c técnicos brusileiros, que se espcciulilurum com os teu tos cmm,
A realidade é que o lixo nucle:1r é uma preocupuçào, um prob\cmn muntambém, nossos bons informuntes, dcixundo 11 imprcssr10 pcrfcitu de bem co- dial. Um reator da cupacidadc do de Angru 11 dcvt:r(l produzir ccrcu de 30
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toneladas ano desse subproduto indesejável c inevitável. Multiplique-se isso
pelas centenas de reatares em funcionamento no nosso planetu Terra, e vejase o que de matéria poluente c mortífera, cada ano, o nosso progresso espalhu pelos quatro cantos deste vale de alegrias c l{lgrimus.
Do que ouvimos, o lixo atómico, no momento estA bem guardado, não
orcrece perigo, porém, não hú solução definitiva para eliminação dos resíduos nuclean:s. O Chanceler alemüo, Helmut Schimidt, falando na Confer~ncia Européia Nuclear, em 7 de maio último dizia:
.. Somente a garantia de uma eliminação eficiente do!'! resíduos atômicos
poderá assegurar a capacidade de sobrevivência da nossa indústria técnico •
nuclear, com seu alto potencial de tecnologia."
Estas palavras dizem da preocupação c do esforço que se realiza em busca de destino final dos resíduos nucleares. '
Técnicos brullelro•

Quando dos contactos para execução da política nuclear brasileira, com
os vários concorrentes, dois ratares significativos roram considerados: a
participação de técnicos, de engenheiros, de gente brasileira em todos os tra·
balhos c, a transferência de tecnologia, n nível de cada emprecndimento.ls.ro ofereceu a Alemanha. Esta pane do contrato, do que observamos c ouvimos de nossa gente, está sendo executnda. O que se busca nos termos do acordo é uma
ampla transrcrCncia de tecnologia. Isso se processa. A Kraftwerk
Union treina engenheiros brasileiros cscsdc 1975, com sucesso. Na primeira
etapa, sessenta concluíram o curso cm média de dois anos. Mais cinqUenta c:
cinco estão sendo preparados. Ouvimos os jovens c sentimos que estão satisfeitos com os técnicos alemães c sendo bem preparados cm engenharia nuclcur.
Em outros selares ocorre o mesmo. Em todas as dependências científicas especializadas da RFA estudam hoje brasileiros, acentuadamente tecnologia nuclear.
OIEA e llllnauanlas nucleares

Mais de setenta países participam do Organismo Internacional de Encr·
gia Atômica, OIEA, entidade voltada para o uso pacífico da energia nuclear
c que se opõe à proliferação de armas nucleares. A RF A, o Brasil e a OIEA
firmaram, cm 1976, depois da aprovação pela Junta de Governadores, com·
promisso dos dois países contratantes se submeterem a todos os
itens da sua cooperação nuclear, as salvaguardas previstas pela Agência. O
Orgão lncrnacional de Energia Atômica, tem sede cm Viena, ali ouvimos palestras c tivemos debates.
Ao Brasil foi natural assinar o compromisso, jâ que a Nação brasileira
sb deseja a paz entre os povos. Quanto à energia nuclear, sb as necessidades
energéticas obrigam o Brasil a chegar ao uso do urânio, c, só para fins pacílico c do desenvolvimento.
Outra não é a posição da RFA, como declarou enfaticamente seu Chan·
celer Helmut Schimidt, cm maio último: .. A posição alemã neste campo é:
clara c bem definida. Jâ muito cedo, c então de forma com promitente c internacional, renunciamos definitivamente no Tratado de Não Proliferação, a
posse de armas nucleares,"
Ao concluirmos nossas noticias, esclarecemos, que na RFA, tomamos
conhecimento dos estudos que os cientistas teutos fazem de várias fontes de
energia, como o carvão, o sol, o mar, as de fontes rcnovllveis naturais, árvo·
res c plantas, E ainda que concordemos com o hícido Chanceler Helmut
Schimidt: "Nenhum pais industrializado, nem do Leste, nem do Oeste, pode
dar-se ao luxo, nas próximas décadas, de excluir uma fonte suplementar de
energia, mesmo que ainda tenha pouca significação,"
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V.Ex• serâ atendido.

Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Sr. Senador Ncl·
son Carneiro,
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Puru uma comunicuçüo.)

- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nu última terça-feira, em Trujillo, sua cidade natal, foram supultados
os restos mortais de Haya de La Torre, sem favor uma das mais universais li·
gurus políticas do Continente, nesses últimos cinqUenta anos. Não tendo jamais
exercido o Poder, embora por três vezes disputado a Presidência da República, c duas vezes impedido de exercê· ln, upcsnr de vitorioso, Hayu de La
Torre construiu nu oposição, no cxflio, nu adversidade, o mais poderoso Par·
tido da América do Sul, cu paz de não perecer durante os regimes ditatoriais
que também no Peru t~m medrudo.
Vi-o, Sr. Presidente, vai por quase vinte unos, cm meio lt npoleose com
que dczcnus de milhares de pcruunos o snuduvum entusiasticamente, nu um·

ria Praça de Rcpúblicu, de volta de um de !ieUs exllios, c lhe bebiam us pula·
v ras e lhe acompanhavam, durante cerca de seis horas, entre uclamuções rui·
dosas, os gc:stos do orador magnifico, sedutor, culto, scmc:ador de idéias
sempre renov:~das e de dt:dicaçõc:s jamais interrompidas. Estive na Cusa do
Povo, onde APRA reunia seus correligionários, assistindo-os políticu, social,
morulmc:ntc durante todo o ano.
Se ni10 roi permitido u Haya de La Torre dirigir os destino.~ de seu país,
pc:los tropeços de suu acidentada carreira politica, reservou-lhe o destino a
gra..;r1 de ser, no mês passado, o primeiro signatário da nova Constituição,
que prc.'iidirá por diante os destinos do povo peruuno,já convocado pura ele·
gcr, pelo voto dircto, seus altos mandutllrios.
O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Permite V. Ex• um upartc, nobre

Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita honru.
O Sr. Paulo Brossanl (M DB- RS)- Nn homenagem que V, Ex• prcs·

ta a Haya de La Torre, este grande Líder politico sul-americano, que não o
faca apenas cm seu nome pessoal, mas no dos seus companheiros de Banca·
da, particularmente o meu.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)-Agradeço a V. Ex•,ejú

agora, Sr. Presidente, falo em nome do Movimento Democrático
Brasileiro, na homenagem a este eminente homem público do continente,
O Governo de seu país outorgou-lhe a mais alta de suas comendas e lhe
prt:stou, na hora da morte, as mais justas homenagens, mas vida não lhe
sobrou para que examinada fosse n proposta dos integrantes do Parlamento
Latino-Americano, interessados cm conferir-lhe merecidamente o Prêmio
Nobel.

Aqui fica Sr. Presidente, a homenagem de quantos conheceram e acom·
panharam, ou apenas acompanharam, a trajctória atribulada c brilhante do
eminente homem público Haya de Lu Torre, que deixa às ntuais c futuras ge·
rações um exemplo duradouro de que vale, apesar de tudo, lutar c sofrer pc·
las idéias. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nr~dor

Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto ao tema da energia. E o faço por entender que a conjuntura nacional está rt exigir de todos nós uma participação objctiva capaz de trazer um
desafogo, uma esperança de que afinal o problema energético do nosso Pais
pode ter solução. E a curto prazo,
Comecemos pelos combust(veis.
O nobre Lfdcr Jarbas Passarinho citou aqui os números, que silo alar·
mantes, Teremos de desembolsar nada menos de sete bilhões de dólares para
importar petróleo necessário ao nosso desenvolvimento. Disse, ainda, com
muita precisão, que necessitamos de todo o dinheiro resultante das expor·
tações da soja, do café, dos minérios, para cobrir aquela cifra, aumentada as·
sustadoramcnte, por razõcr que conhecemos.
Sr. Presidente, tive oportunidade de citar aqui os resultados de pesqui·
sas que encomendamos, quando Presidente da Empresa Brasileira de Trans·
portes Urbanos, à Universidade do Ceará e a outras universidades.
Assim, trouxe a esta Casa a importante descoberta de que é passivei
utilizar-se álcool etílico nos motores diesel, bastando pura isto lançar milo de
aditivo, derivado do próprio álcool: o nitrato de amila.
Temos n( um caminho seguro para a alternativa de um combustível nilo
derivado do petróleo c, além do mais, rcnovàvcl.
A oulra informaçi\o não menos importante que trouxe ao conhecimento
deste Plenário, também resultado daquelas pesquisas, é que o marmeleiro
negro, rtbundantc cm todo o Nordeste, é capaz de fornecer um c meio por
cento de seu peso, de óleo diesel, c cerca de cento e oitenta litros de etanol
por toncladu de produto seco.
Estes números por si só estilo a indicar que temos cm mllos uma riqueza
incomensurável, capuz de ser explorada imediatamente, pois u tecnologia
para o seu aproveitamento jll. estú dcscnvolvidu pela equipe técnica da Uni·
vcrsidudc do Ceurfl.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, basta u compuraçilo: uma tonelada de
cunu ou mundiocu nilo produz mais do que sessenta ou setenta litros de ál·
coai: o marmeleiro produz cento c oitenta, praticamente trés vezes mais,
além de outros subprodutos como a ligninu, que é tumbé:m um excelente
combustível.
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Nllo estamos advogando que se abandone a produção do álcool, partin·
do da c:1na ou mandioca, mas, isto sim, que se incremente com rapidez um
programa de miniusina cm todo o Nardeste, de capacidade entre quarenta c
cinqUenta mil litros/dia para cxtruçào de álcool do marmeleiro, usinas estas
que podem ser fabricadas no próprio Nordeste cm tempo útil para que pos·
sumos enfrentar o problema com objctividadc.
Com efeito, agora mesmo, cm Caucuia, no Ceará, está sendo montada
umu miniusina de doze mil litros/dia para efeito demonstrativo, usina esta
resultante dos recursos que alocamos, quando Presidente da Empresa Brasi·
!eira de Tranportes Urbanos, agora complementados com verbas da ELETROBRÁS.
Afinal de contas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso problema é na
corrida contra o tempo, Não podemos esperar que cm 1985 tenhamos atingi·
do apenus vinte e cinco por cento de nossas necessidades, cm etanol. Devemos perseguir os cinqUenta por cento cm menor tempo, c isto entendo perfeit:lmentc possível, se os Governos c empresários do Nordeste entrarem nesta
batalha advogando, desde já, a alocução de recursos para a construção destas usinas, numa média de, no mfnimo, cento c vinte usinas de quarenta mil
litro/dia em cada Estado, a saber: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia; c cem para Sergipe c Alagoas, que já possuem
volume expressivo de usinas de açúcar.
Isto representaria uma produção anual de cerca de um bilhão e quatrocentos e quarenta milhões de litros cm cada um dos seis Estados, e dois bi·
lhi:)cs e quatrocentos milhões em Sergipe e Alagoas. Atingiríamos, assim, a
cifra de onze bilhões de litros de álcool por ano a partir do marmeleiro, nos
oito Estados do Nordeste aqui citados.
Os inve.~timentos não ultrapassariam os quarenta e seis bilhões de cruzeiros a serem gastos em três anos, c asseguraríamos emprego, cm cada Estado, a cerca de vinte mil famiiias ou cem mil pessoas,
Distribuindo estas usinas pelas regiões de terras mais improdutivas dos
diferentes Municípios, estaríamos contribuindo, aí sim, para a situação do
homem do campo, naquele sofrido Nordeste, sem necessidade de medo de
seca C com um salário altamente compensador.
Com efeito, Sr. Presidente: o marmeleiro vive e se reproduz com um
mínimo de duzentos milrmetros de precipitação anual. Não necessita de replantio, pois de cada haste cortada brotam duas, c em quinze meses estão em
condições de novo corte.
Finalizando, desejo informar a este Plenário mais uma descoberta da
equipe química da Universidade do Ceará, a 'respeito do marmeleiro.
t que, Sr. Presidente, aquele miraculoso arbusto, dâdiva da natureza,
repito, no sofrido Nordeste, detém cm suas fibras três produtos farmacêuti·
cos do mais alto valor, que poderão se transformar em poderosa arma a serviço da ciência médica.
Estes produtos, desconhecidos até agora, foram separados nos laboratórios de uma universidade americana, a pedido da Universidade do Ceará:.
trata-se de um poderoso bactericida, de um não menos potente germicida c,
por fim, de um digestivo de inestimável açü.o terapêutica.
Talvez o álcool, o bico diesel c a lignina cxtrafdos do marmeleiro venham a ser subprodutos, face ao valor comercial que esta descoberta representa.
Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, conclamando os nobres Pares
desta Casa, principalmente os do Nordeste, para cerrarmos fileira cm torno
desta idéia que aqui lanço: o aproveitamento imediato do marmeleiro através de pequenas usinas espulhadas cm todo o interior do Nordeste.
Estou certo de que, aprovada esta idéia, estaremos contribuindo de maneira prática e objetivu pura ajudar o Governo do eminente Presidente Figueiredo u dar solução, cm curto prazo, ao problema do combustível, fator
decisivo para o desenvolvimento de nosso Pais.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmus.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- Através da Mensugem no 127, de
1979, o Senhor Presidente du República submete à deliberação do Senado u
cscolhu do Sr. Manuel Antõnio Maria de Pimcntel Brnndiio, Ministro de
Primeirn Classe, du Carreira de Diplomata, para exercer u função de Embuixudor do Brasil junto à Repúhlicu Socialista da Tchcco·Eslováquiu.
Pum uprcciuçào du matéria, n Presidência convoca sessilo extraordi·
nl1ri:1 a realizar-se hoje, às dezoito horas c trintu minutos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Sobre u mesa, projetas de lei que
scri\o lidos pelo Sr. JY.Sccrctúrio,

São lidos os .u·guíntt'J

PROJETO DE LEI DO SENADO No 221, DE 1979
Elimina desigualdade de tratamento ao trabalhador rural que lna:ressa no rea:lme do INPS, acrescentando parágrafo ao art. 2q da Lei
no 6.243, de 24 de setembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. JY Acrescente-se ao art. 2q da Lei nY 6.243, de 24 de setembro de
1975, o seguinte:

"Parágrafo único. A restrição contida no artigo não será
aplicável aos que tendo exercido atividades no meio rural reguladas
pela Lei Complementar nY li, de 25 de maio de 1971 c: sem direito
aos benefícios nela previstos, dentro de cinco anos, adquirirem a
qUalidade de segurados obrigatórios do INPS."
Art. 2~ Esta Ld entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Justificação
Visa o presente projeto eliminar discriminação entre o trabalhador que
perde o vínculo com o INPS c readquire a qualidade de segurado com idade
igual ou superior a 60 anos e o trabalhador vinculado à Previdência Social
Rural e que adquire posteriormente a condição de segurado do INPS.
Inicialmente, quando promulgada a Lei Orgânica da Previd~ncia Social
(lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960), apenas os scgurados·cmpn:gadores
(titulares de firma individual c outros) estavam sujeitos a limite de idade para
ingresso no sistema da previdência social.
Foram numerosas as alterações introduzidas, sobre o assunto, na Jcgis·
lação prcvidcnciária, como veremos a seguir:
"DECRETO·LEI N• 710, DE 28 DE JULHO DE 1969
Art. 49 Após completar sessenta anos de idade, quem se filiar
ao sistema geral da previdência social ~emente fará jus ao pecúlio
de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 3.807, de 26 de agosto de
1960, com a redaçào que lhe deu o Decreto-lei n9 66, de 21 de no·
vem bro de 1966.
Parágrafo único As constribuiçõc:s do segurado pelo exercício de outro emprego ou ati vidade que venha a iniciar após completar 60 anos de idade não serão computadas para cíeito de
salário-de-beneficio, e somente darão direito à percepção do pe·
cú\io de que trata este artigo.
LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL. COM A
ALTERAÇÀO DETERMINADA PELO ART. 1o DA LEI No
5.890, DE 08 DE JUNHO DE 1973:
Art. 5o
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .

§ 39 Após completar sessenta anos de idade aquele que se li·
liar à previd~ncia social terá assegurado, para si ou seus dependentes, cm caso de afastamento ou morte, um pecúlio cm corrcspond~ncia com as contribuições vertidas, não fazenda jus a quaisquer
outros beneficias."

LEI No 5.890, DE 08 DE JUNHO DE 1973
Art. 18. O disposto no§ 3o do art. 5o, da Lei n• 3.807, de 26
de agosto de 1960, não se aplica ao antigo scgurudo que, tendo per·
di do ou vindo a perder essa qualidade, se filiar novamente ao siste·
ma geral da prcvid~nciu social no máximo S (cinco) anos depois,
desde que não cstejaliliado u outro sistcm~ de previd~ncia sociul."
LEI No 6.243, DE 24 DE SETEMBRO DE 1975
Art, 29 Aquele que ingressar no regime dn Lei Orgânica da
Previdência Social após completar 60 (sessenta) anos de idade terâ,
tumbém, direito uo pecúlio de que truta o artigo anterior, não fazendo jus, entretanto, a quaisquer outras prestuçõcs, salvo o
sulúrio·fumlliu, c os serviços, bem como o auxilio-funeral."
Desse modo, o trubulhudor que perde o vínculo com o INPS c readquire
a quulidude de segurndo com idade igual ou superior a sessenta nnos dentro
do prulo múximo de cinco unos, nüo sofre quaisquer das rcstriçt'Jcs ·,J que s~:
refere o urt. ~Q da Lei n9 6.~43, de 24 de setembro de 1975, ou seja, nl10 fjcu
privudo du obtenção de ubont1S, auxilias c uposcntadori:l, suti1;fcitas us de~
mais exigências leguis.
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Todavia, o mesmo não ocorre quando o trabalhador estava vinculado i1
Previdência Social Rural c udquirc posteriormente 11 qualidade de segurudo
do INPS.
A discriminação i: evidente c não deve prevalecer principalmente num;1
i:poca como a atual cm que a modernização das ntividadcs agrárias libera
cada vez vez m:dor número de braços que se transrerem, ncccssarlumcntc,
pam us utividudes urb•1nas, processo que se desenvolve hú mais de trint:l
anos e que está longe de atingir o seu ápice.
Dai a oportunidade do presente projeto.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1979. - Senador Franco Montoro.
(À.f Comissões de Constituição e Jusliça, de Lt•gislaçào Social,.
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 222, DE 1979
- Complementar Altera a redaçio do lncl!IO III do an. 108 da Lei Complementar
· 35, de 14 de março de 1979, referente à competência dos Tribunais de
Alçada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O inciso III do art. 108 da Lei Complementar número 35 de 14
de março de 1979, passa a ter a seguinte redução:
"Atribui-se-á aos Tribunais de Alçada competência restrita,
não excedente, cm matéria penal, às contravenções ou crimes puni·
dos com penas de prisão simples, multa cdctcnçüo, isoladas ou cu·
mulativas; e, em matéria cível, a recursos nas ações relativas a aci·
dentes do trabalho, locação, alienação nduciária, direito cambiúrio
c de procedimento sumaríssimo cm razão da natureza du c<~usa."
Art. 2~" Revogadas as disposições cm contrário, a presente ld entrarú
cm vigor à datu de sua publicação.
Justlncaçio
A Constituição de 1946 permitiu aos Estados criar "tribunais de alçada
inrcrior às dos Tribunais de Justiça", A primeira unidade federativa a criá-lo
foi São Paulo, que instalou um Tribunal de Alçada o li de agosto de 195 I,
com 15 juizes, elevados cm dezembro de 1954, para 23 c, cm 1963, para 38.
Na prática, parece não ter dado resultado tribunal com tantos juízes, sem especialização. Foi esse primeiro Tribunal de Alçada desdobrado cm três, um
Criminal c dois civeis. Os resultados efetivos da criação desses Tribunais de
alçada inrerior à do Tribunal de Justiça roram tão bons, que os Estados da
Guanabara, Minas, Paraná c Rio Grande do Sul também criaram Tribunais
de Alçadu, para desafogar os Tribunais de Justiça e permitir à segunda ins·
tância dar vencimento ao número cada vez maior de recursos. O acerto da
r6rmula constitucional foi revelado pela cliciCncia des~cs chamados tribunais
inferiores de segunda instância que, sem utividadcs administrativas quanto a
distribuição da justiça na primeira instância, podiam oferecer maior rendi·
menta no julgar. Com isso, na opinião do saudoso Ministro J. G. R. Alckmin, surgiu a possibilidade desses órgãos judiciários de nível "pela compc·
tência que lhes for atribufda, desempenhar a maior atividade judicantc de
segundo grau, decidindo soberanamente sobre questões de fato relevantes c a
interpretação de leis estaduais" (Conrcrênciu publicada cm Problemas Brasileiros, n~" 149), Talvez por isso, recomcndaçiio no sentido da extinção dos referidos órgãos, niio foi aceita pela Emenda Constitucional n~" 7, de 1977, que
manteve u autorização pura a lei estadual criar "Tribunais inferiores de se·
gunda instância, observados os requisitos previstos na Lei Orgânica da Mugistruturu Nucionul". Tais requisitos deveriam visar à celeridade da distribuição da justiça cm segundo grau, sem permitir que aos Tribunais de Alçadu se atribuísse competência sobre matéria relevante, notadumcntc
quunto às leis c:studuais, que nilo comportam recxamc pelo Supremo Tribunal Federal. Não se pode esvaziar os Tribunais de Alçada jú existentes nos
E.o;tados, sob pena de contrnriur o espirita da própria Emenda Constitucional
n' 7!77. Com a autal rcdaçuo do inciso III do art. 108 da Lei Orgúnicu du
Mugistruturu Nucionul, isso vui acontecer nu maior parte dos Estudos. Esse
dispositivo, 110 mesmo· tempo que restringiu por dem11is a compctênciu dos
Tribunuis de Alçudu, deu-lhe u muis rclcvuntc competência pura u interprc·
t;1çiio dus leis cstuduuis, 110 reservar~lhe a mutériu físc11L Tumbém ens~:ju
oportunidade pura surgir na segunda in~tilnciu intcrprctuçõ~:s colidentes cn·
tre os dois tribunuis, que tcri10 de upreciur feitos du mesmu nuture111, desde
que de procedimento sumarlssimo cm r:llilo do vulor dn cuusu, (CJlC, urt.

~75,

I), A nltcr;lçi'lo ora propostu tem por objctivo obviar esses inconvenientes c manter os Tribunais de A/çudu desempenhundo n sua importante e nc·
cess(lria runçiio. Tira-se-lhe a competência pura julgar matéria risca\, que
comporta complexidades de monta c dÍI·sc-lhe competência pum ju/gur
açõcs de interesse exclusivamente privado, de trato comum e muis numero·
sus, Limitu·sc o julgamento uo dus açõe'i de procedimento sum;~ríssimo cm
razl1o da naturc;m du cuusu, (CPC, urt. 275, 11) c ucresccntu-se disposiçüo rc·
lutiva à alienação liduciária c ao direito cumbiário, Desta forma, lica rcscr·
vado aos Tribunais de Justiçu, que constituem os órgãos de cúpula do Poder
Judiciúrio dos Estudos, com o dever de organizar, dirigir e orientar a distribuição da justiça estadual, o julgamento das causas mais complexas c menos
numerosas, c aos Tribunais de Alçada o das causas que avultam cm número
c são de menor complexidade,
Preferiu-se dizer "atribuir·se aos Tribunais de Alçada competência restrita, nilo excedente a" ao invés de "limitar-se a compcti:ncia do Tribunal de
Alçad<~" porque esta última já recebeu interpretação segundo a qual os Estudos nüo podem conferir competência menor que a fixada na Lei Orgânica da
Mugistraturu Nacional. A outra deixa claro que os Estados, dentro dos Jimi·
tcs fixudos, farão a repartição du competência que lhes convier,
São razões relevantes que indicam c recomendam a aprovação do projc·
to,
Sala de Sessões, 10 de agosto de 1979. Tarso Outro.
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Dos Tribunais de Alçada
Art. 108 Poderão ser criados nos Estados, mediante proposta dos res·
pcctivos Tribunuis de Justiça, Tribunais inferiores de scgundu instf1ncia, de·
nominados Tribunais de Alçada observados os seguintes requisitos:
I - ter o Tribunal de Justiça número de desembargadores igual ou su·
perior a trinta;
11- haver o número de processos distribuídos no Tribunal de Justiça,
nos dois últimos anos, superado o índice de trezentos feitos por desembargudor, cm cudu uno;
III-limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, cm matêria pe·
na I, ãs inrr<~çõcs u que não seja comi nada pena de reclusão (VETA DO) e, em
muti:ria cível, a recursos m1s ações relativas a locação c a acidentes do traba·
lho e a matéria fiscal, c nos concernentes a ações de proccdimcnto.sumaríssimo.
(Ã Comi.uào d,• Conslituiçào ,. JuJtiça.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas que vôm de ser lidos
pelo Sr. I~"·Sccrctiuio serão publicados c n:mctidos às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard- Eunice Michilcs- Evandro C:~rrciru- José Sarncy
- Hclvidio Nunes - Jcssé Freire - Cunha Lima - Milton Cabral Adcrbul Jurem a- Marcos Freire- Arnon de Mcllo- Lourival Baptista
- Jutahy Magalhües- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos
- Roberto Suturnino -Itamar Franco- Tancredo Neves- Amurai Furl:m- Orestes Quércia- Vicente Vuolo- Mendes Canule- Pedro Pedrossian- Arfonso Cumurgo- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luit. Viuna)- Está finda n Hora do Expedien·
te,
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 248, DE 1976
(Em regime de urgênciu- art. 371, c, do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnudo nY
24H, de 1976, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe u pesca du
baleia no mur tcrritorinl brusilciro, tendo
PARECERES, sob n's 403 n 406, de 1979, dns Comissões:
-de Constltulçilo e Justlta, pelu constitucionulilludc e juriliicidudc, corn voto vencido, cm !ieparudo, do Senador ltullvio Coelho c voto vencido dos Scnudores Hclvldio Nunes, Wilson Gonçul·
vcs c Osircs Tcixciru;
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--------------------------------------de Agricultura- J9 pronunciamento: (preliminar) solicitan·
do audiência do Ministério da Agricultur.u; - 29 pronunciamento
(preliminar)- ouvido o Ministério da Agricultura- solicitando
audiência do Ministério das Relações Exteriores, com voto vencido
em sc:parudo, do Senudor Evelásio Vieira c voto cm separado do
Senador Roberto Saturnino;- JQ pronunciamenlo: favorúvel uo
projeto, nos termos de substitutivo que uprcscnta, com voto venci·
do do Senador Evclá!!io Vieira.
Dependendo de parecer da Comissão de Constituição c Justiçu
sobre o substitutivo da Comissão de Agricultura.
Solicito ao nobre Senador Murilo Badurb o parecer da Comissão de
Constituição c Justiça sobre o substitutivo da Comissão de Agricultura.
O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno, profiro o parecer orul,
aprovando a emenda substitutiva da Comissão de Agricultura, da lavra do
nobre Relator, Senador Passos Porto. A emenda substitutiva é constitucio·
nal, jurídica e estlt rigorosamente dentro dos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer da Comissão de Cons·
tituição e Justiça conclui pela constitucionalidade c juridicidadc do substitu·
tivo da Comissão de Agricu\turu.
Complctuda a instrução da matéria, passaremos à sua discussão.
Há sobre a mesa emcnd11 que vai ser lida pelo Sr. !'·Secretário.

t

lida a srguint~

St•\lll·rcinl 111 J.SU7

·---~~~------------------------J

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V, Ex• vai tratar da posiçlw do
Sr. Ministro Henrique Simonscn cm relação às baleias? A Mesa faz 11 indu·
guçl10, intcrcs11ada apcn:1s cm que V. Ex• liquc dentro do tema que elltá em
discussl10.
O SR. MURILO BADARO (ARENA- MG)- Exatilmentc, Sr. Prc·
sidcntc,
Entendi do meu dever não deixar sem reparo as çríticlls que se fazem uo
Ministro, críticas estas já por ele respondidas desta tribuna c de outra!~.
Como seu companheiro poUtico c na qualidade de quem acompanha de per·
to sua atuação, a seriedade, a dedicação, o empenho, o amor com que se cn·
trcga à tarefa dilicílima de conduzir os negócios da Secretaria de Plancja·
menta, é que entendi do meu dever, Sr. Presidente, dar ao Ministro Simon·
scn uma palavra de apoio, de confiança, de estimulo, pura que ele possa,
continuando a sua tarefa, vencer a grande batalha cm que todos se cmpe·
nham contra a inflação que perturba a vida nacional c pela obtenção de me·
lhorcs nfveis de performance nos diversos selares da administração.
Por isto, Sr. Presidente, encerro as minhas considerações, ...
O Sr. Gllvan Rocha (M DB- SE) -Quer dizer que V. Ex• não concc·
dcrá apartes?
O SR. MURILO BADAR0 (ARENA- MG)- Jfi, antecipadamente,
m;mifcstando o meu apoio ao Projeto do nobre Senador Nelson Carneiro.
Or. Humberto Luctna (M DB - PB) - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.

EMENDA N• 2 (de plenírlo)
Ao Projelo de Lei do Senodo n• 248, de 1976.
Redija-se, assim, o art. 29 do substitutivo da Comissão de Agricultura:
"Art. 29 A proibição de que trata o artigo anterior entrará
cm vigor a partir de I' de janeiro de 1981."

J ustlflcaçio
A redução proposta, ainda que seja a ideal, viabiliza a aprovação do
projeto, nesta c na outra Casa do Congresso.
Sala das Sessões, 9 de agoslo de 1979. - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projclo, o substi·
tutivo da Comissão de Agricultura c a emenda que acaba de ser lida.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADAR0 (ARENA- MG. Para discutir o projeto,
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, este t: um projeto de grande significação, no instante cm que todo o mundo se preocupa com
a cuça predatória das baleias, c essas prcocup11ções já chegaram ao Governo
brasileiro, que, cm decisão recente, estabeleceu a proibição objcto do projeto
do Senador Nelson Carneiro, que, precocemente, entendeu oportuno trazer
este tema à discussão do Senado Federal.
O assunto é de naturezo1 econõmica, Sr. Presidente, o quc me permite
usar de artilicio regimental para algumas considerações em torno da utoarda
que se está fazendo cm torno dn atuaçi1o do Ministro Mário Henrique Si·
monsen à frente da Sccrcturiu do Plancjamento. ~escusado dizer que o Mi·
nistro Mário Henrique Simonscn é dos mais brilhantes homens da sua ge·
rução. Ninguém coloca cm dúvida o seu alto espírito público, o seu discerni·
menta, o seu preparo, a su:t cultura e o seu dedicado amor ao Pais.
E natural que críticas se façam em torno de posições govcrnamcntuis ou
mesmo de titulares das pastus do Governo, pois que vã rios componentes du
úrca parlamentar têm idí:ias próprias e respeitáveis sobre c~as proposições.
E razoável que, num tempo de construção politica, essas divergêncius se
ucc:ntuem, uté mesmo na visUo que componentes de um mesmo bloco udmi·
nistrativo possam ter de determinada problemática.
Ontem, por exemplo, Sr. Presidente, v6rias criticas, partidas de pariu·
mcntarcs da ARENA, foram dirigidas uo Ministro Múrio Henrique Simonscn. Entendemos como sendo do nosso dever ocupar a tribuna, neste instan·
te, para rcssaltur 11 atuação desse: eminente Ministro cm hora c conjuntura
extremamente difíceis.
O comportamento do Ministro Mário Simonsen, untes como titular dtl
Pastu da Fuzcnda e ug;oru dirigindo o Plancjumento. identificado cm suus pu·
luvrus quundo compureceu à tribuna do Senado, por convocaçi\o du nobre
Oposiçi1o, nilo deixa quulqucr sombru de dúvidu com relação a sua compe·
tênciu, cxuçiao c probidade,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para discutir
o projeto, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB, Para discutir o projeto.)
-Sr. Presidente, volto ao cumprimento do nosso Regimento Interno, pois,
na verdade, o nobre Líder da ARENA c do Governo que acaba de se pro·
nunciar não tratou da matéria ora cm discussão. Limitou·sc a uma comuni·
cação que poderia ter feito como Líder, a respeito do noticiário em torno do
pedido de demissão do Ministro do Plancjamento, Sr. Mário Henrique Si·
monsen.
Sei, Sr. Presidente, das nobres intenções do Senador Nelson Carneiro,
ao apresentar o seu Projeto de Lei, que tomou o"' 248, de 1976, c que "proí·
bc a pesca da baleia no mar territorial brasileiro",
As preocupações de S. Ex•, segundo a sua justificativa, são mais com os
aspectos bioccolõgicos do assunto, tanto assim que diz textualmente:
A pesca c: a caça indiscriminadas têm levado à extinção espé·
cics inteiras de animais c peixes que viviam cm nosso planeta.
Sobretudo nos últimos tempos, com o desenvolvimento de ar·
tefatos c equipamentos solisticados, destinados a essa prática predadora. tudo somado à poluição da atmosfera e das águas, aquele
processo criminoso toma velocidade c vulto.
Urge, portanto, que se tolha a sanha assassina dos.hÜmanos
contra os animais, para que sejam preservadas as poucas csp~cics
ainda existentes, mas em vias de sucumbi:ncia, como í: o caso das
indefesas ba\c:ius.
Esse mamífero aquático, o maior animal do mundo, í: perse·
guido c abatido impiedosamente, até mesmo na época do ano cm
que procura as nossas costas para se reproduzir.
Sr. Prc:sidentt:, o meu Estado, a Parulbu, é atingido, na sua cconomiu,
pclu proposição do Senador Nc:lson Carneiro. Por isso, desejo colocar nos
Anais alguns dados aliciais a respeito dos aspectos econômico-sociais d:1
pesca da baleia no Brasil, que sào aqueles que me fazem vir à Tribuna neste
momento:
A purtir de 19~. uma única empresa vem operando nu pesca c indus·
triulizução de baleias no País, contundo com uma estação terrestre localizada
no município de Costinhu - PB, margem do rio Parafba, próximo de sua
connuência com o mar. Um navio baleeiro de 300t de arqueação, com motor
principal de 1.800 li P c 40 metros de comprimento, foi utilizado uté u tempo·
rnda uc 1977, devendo ser dcsativado cm 1978. Em 1977, a empresa adquiriu
um outro navio pura substituir o anterior, com 48,53 m c 3.200 HP de motor
principal. As baleias ubutidas si1o diuriamcntc trazidas à estação terrestre,
onde: são uproveitudus intcgrulmentc, resultando os seguintes produtos, por
ordem decrescente de vulor de venda: churquc, óleo, curnc in natllra, farinha
de carnc, farinha de ossos c udubo. Em 1975 a cmpresu elaborou três outros
produtos: toucinho (uncso), cartilugcm c nudadciru cuudul.
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Chuma u atenção de S. Ex• c du Cusa pura a Portarin n~' 017, de 24 de juAs capturas de 1976 proporcionaram à. cmprcsu um faturamento de CrS
26.000.000,00, correspondente às vendas de: 1.118 t de charque; 760 t de lho de 1979, do Sr. Superintendente du SUDEPE, vazada nos seguintes ter·
óleo; 243 t de carne ln natura: 216,3 t de farinha de bolciu; 120 t de furinhu mos:
de ossos; 60,5 t de toucinho congclodo; 3 t de nodadeira solguda; c 5,6 t de
SUPERINTEND!:NCIA DO DESENVOLVIMENTO
cartilagem.
DA PESCA
Entre todos os produtos, o toucinho, ns nndndcirns c u cortilngem são
Portaria n• N-017, de 24 de julho de 1979
destinados ao mercado externo. Os demais atendem à demanda nacional.
O charque é tradicionalmente consumido cm cidades do interior da
O Superintendente d~ Superintend~ncia do Desenvolvimento
Bahia, Pcrnombuco c Pnralba. (Tabela 4)
da Pesca- SUDEPE, no uso das atribuições que lhe confere: o ar·
tigo lO, inciso I, do Decreto n\' 73.632, de 13 de fevereiro de 1974,
O preço mé:dio de venda aos distribuidores, nos anos de 1972 a 1976, fo·
tendo cm vista o disposto no artigo 211, inciso JV, da Lei Deleg:~da
rum Cri 2,88; CrS 4,59; CrS 6,43; CrS 8,38 c CrS 10,63 respectivamente. Ao
n9JQ, de li de outubro de 196.::!, c nos artigos 6\'e 33 do Decreto-lei
nível de: consumidor o charquc de baleia alcànça preços 40% inferiores ao
n9 :!.::! l, de 28 de fc!verciro de 1967;
homõnimo bovino. (Tabela 5)
Considerando a determinação do Senhor Ministro de Estado
A carne fresca de baleia é comercializada essencialmente em João
da Agricultura no sentido de que as utividadcs pesqueiras no Brasil
Pessoa- PB, registrando valores médios de CrS 3,00, cm 1973; CrS 5,10, cm
se devam conter nos limites da C"-ploraçna de espé:cies ni10 ameaça·
197-1; CrS 6,15, em 1975 c CrS 7,68, cm 1976- preços da I• comercialização.
das de cxLinç~IO, prc!\·cnindo-sc quaisquer dano~ ecológicos que
Tomando cm conta Os abates de 1975 c transformando a quantidade de
possam induzir;
charque em carne de baleia, a oferta de proteína animal para o consumidor
Considerando que a consciência nncional repele o abate de bu·
nordegtino f~i da ordem de 2.945,9 t. Representa o equivalente ao abate de
leias, independentemente dos bencfício~t cconômicos c sociais deli. 784 cabeças de godo, supondo-se que seja obtido 250 kg de carne por boi.
correntes:
Para um desfrute anual de 11.784 cabeças, considerando que o abate
Considerando, toduviu, que cumpre evitar perturbações eco·
ocorre uos 4 anos de idade, seria necessário dispor-se de um rebanho de
nômicas c sociuis n:1 Regiào a que atualmente se restringe a ativida·
46.992 animais, ocupando uma área de pastagem equivalente a 47.000 hectade de caça de baleias e a necessidade de compcns:i.-la com ativida·
res.
des que assegurem o abastecimento rcgionnl c gerem empregos em
nlvcl, pelo menos, equivalentes, resolve:
Em termos nutricionais, a carne de baleia se equivale à do boi. (Tabela
Art. 19 lnterditar a caça de baleia no mar territorial brasilc:i6)
ro, u partir de IY de janeiro de 1981.
O óleo de baleia é comercializado em vârios Estados do País para lins
Art. 29 Nu dnta de interdição da caça de baleia, lica revogado
industriuis os mais variados. (Tabela 7) Em 1973 c 1974 foram imporladus
a permissão para operação da embarcução baleeira c rescindida a
quantidades de óleo de baleia da Noruega, representando um dispêndio de
concessão para funcionamento de cstução terrestre dn caça de b:J·
divisus no valor de USS 33.736.00 CIF no Brasil. Transformada a produção
leia.
de óleo de baleia produzido no País nesses do1s anos cm moeda divisionária,
Art. J9 Serão incentivadas atividades pesqueiras alternativas
verifica-se que houve uma economia de divisas para o País da ordem de USS
~ caça de huleias, no Estado da Pamíbu, cabendo aos órgãos t~cni·
444.416.00.
ças e de fomento da SUDEPE o seu atendimento prioritúrio.
A farinha de carne é utilizada na fabricação de rações balanceadas para
Parilgrufo único. A SUDEPE, através de seus Dcpartumen·
a avicultura, por indústrias especializadas em Pernambuco e Paraibu (Tabela
tos técnicos, articular-sc-á com os órgãos públicos com atribuições
8),
no desenvolvimento económico c social da Região, de modo a maximizar os resultados das novas atividudes pcsqueiras.
A farinha de ossos é utilizada como fertilizante, inicialmente pela Coo·
Art. 49 Ficam revogadas as disposições em contrário.- Jm"é
perativa Mista de Tomi:·Açú, na Estado do Pará, mas, ultimamente:, sua
Ubirajara Coelhu de Sou:a Timm
procura se estende a outros Estados (Tabela 9).
Creio, Sr. Presidente, que esta Portaria da SUDEPE. fundamentntla nus
O toucinho congelado, a cartilagem e a nadadeira são produtos de grun·
de aceitação para consumo humano no Japão. A produção de 1975 represen· lt:is e decretos em vigor, atende perfeitamente no objetivo do projeto do
tou USS 144.270.00 de divisas para a Pais, através da exportação desses pro- nobre Senador Nelson Carneiro, cujos propósitos, já proclamei, são os me·
lhorcs possíveis.
dutos.
E, que o Poder Executivo, cinsir.do-sc à assinaturu de portarias, terá
Do ponto de vista de oferta de emprego, a atual pesca e industrialização maior liberdade para atender, ao longo do tempo à adequação da intcrdiç~lo
da baleia mantém 78 funcionários lixos c 102 variâveis, estes durante as seis du pesca da baleia com os·aspectos cconõmicos c sociais a que me referi, c
meses anuais da operação da fábrica.
que dizem respeito notadumente ao meu Estado, a Paralba.
Com estas considcruçõcs, Sr. Presidente, solicito que a Mesa registre em
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que a pesca da baleia é centro·
Iada não s6 internacionalmente, de vez que é acompanhada pelo Comitê ln· Ata a minha posição pessoal, contrAria ao projeto do nobre Senador Nelson
ternacional da Baleia que se reúne, periodicamente - c, ainda este ano, fez Carneiro, por entender que a matéria está bem reguladu cm lei, em decretos c
um conclave cm Londres -, mas também no Brasil. Entre nós, há o c:m portaria governamental.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Decreto-lei n• 221/67, principal diploma juridico a respeito du atividudc da
pesca no Brasil, dispondo sobre as normas da pesca e industrialização de baO Sr. Nelson Camolro (MDB- RJ)- Peço a palavra, Sr.l'rcsidcntc.
leias, cm cinco artigos c dois parágrafos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pulnvru ao Sr. Seno·
Os três primeiros Artigos c seus Parágrafos dedicam-se à formação de
empresas especializudus na exploração de cetáceos, sobressaltando a preocu- dor Nelson Caneiro.
pação pdos aspectos funcionais c técnicos. Os dois CJitimos fazem previsões
O SR. NELSON CANEIRO (M DB- RJ. Paru discutir o projeto. Sem
para o controle da pesca pela SUDEPE no Brasil.
revisito do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha presença nesta tribuna é em homenagem ao nobre Scnudor
O que importa, no meu entender, é que já existe uma legislação vigente
cm torno do assunto, que vem sendo rigorosamente cumprida pelo Governo Humberto Lucena.
S. Ex• acuba de ler a porturiu du SUDEPE que extingue a pesca e a cuçu
brusileiro, tanto assim que a pesca da baleia no Brasil não é feitu sem progrumaçüo. Ainda pura este uno foi fixada uma cotu, como também pura o uno du baleia em águus tcrritotiais brusilcirns a purtir de I\' dejuneiro de 1981. A
de 1980, cstubelecendo·se uma prcvisüo pura a sua proibiçüo u purtir de emendu oferecida 110 projeto inicial c ao substitutivo dn Comissi\o de Agri·
culturn tem o mesmo ohjetivo, Apenas fuz lei aquilo que ntualmentc é umu
19K I.
portaria de um órgão do Executivo. As'sim fuzendo, Sr. Presidente, eu tenho
Desejo neste pusso, por maior apreço que tenha uo nobre Senador Nel- cm cantil o clamor universul contra u pcscu desse cetáceo nos mures de todo
son Curneiro, dizer u S. Ex• que, a meu ver, a atual legislação, por cnsejur o mundo.
umu muior nexibilidude nu disciplinação du matéria, parece-me muis alie·
A indu no mês pussuda, cm Trafalgar Squart', em Londres, umu imen!l:t
quada.
multidão clamava contru os raros palscs do mundo qut: uinda permiti~1rn u
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pesca da baleia c entre eles estava, inrclizmentc, o Brasil. Raros são aquc:les
parses, como a Rússia e o Japilo que, ainda, se dedicam à caca predatória da
baleia.
Com e~ ta homenagem, Sr. Presidente, estou certo de que o eminente Senador Humberto Lucena ficará tranqUilo com os interesses que dcrendc por·
que a emenda apenas rará lei aquilo que já é decisão do Poder Executivo,
(Muito bem!)

2• - O art. 72 passa a ter o seguinte parágraro:
..~ 5Y Para os que exerçam atividadcs de liscalizacão do trãnsi·
to cxigir-se-6., além dos enumerados nas alfncas a, b, c c, desse arti·
go, os exames c\ctrcccnralográfico c psicotêcnico."
3•- A alfnca 1 c o§ 2q, do art. 72, passam a vigorar com a seguinte redução:
.,1) de sanidade rrsica C menta), rornccido peJoS Órgãos de SUÚ·
de pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municfpios."

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Peço a palavra, Sr. Prcsiden·
te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ii REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm discussão o projeto
c a emenda. (Pausa,)
Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada.
A matéria volta ias Comissões de Constituição c Justiça e de Agricultu·
ra, a lim de que se pronunciem sobre a emenda de plenário, devendo figurar
na Ordem do Dia da quarta sessão ordinária subseqUente.

..§ 2v O exame de sanidade rrsica c mental terá caráter elimina·

tório."
Art. 29 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3:
Votuçào, cm turno único, do Projeto de lei do Senado n9 159,
de 1976- Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que intro·
duz modificações na lei Complementar n' 26, de I I de setembro de
1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
- de Conscltulçio e Jusllça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade, nos termos de substitutivo que apresenta;

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2:
Volaçio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara "' 1:!3,
de 1978 (n• 1.230/75, na Ca11 de orl&em), que altera a redaçio do§
l 9 do art. 72, da Lei n• 5.108, deli deaelembrodei966(C6dl&o Naclonai de Trânsito), tendo
PARECERES, sob n•s 342 c 343, de 1979, das Comissões:
- de COliStltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade c, no mérito, ravorâvcl, nos termos de substitutivo que apre·
senta; c
- de Transportes, Comunicações e Obras Públlcu, contrãrio
ao projeto c ao substitutivo da CCJ.

- de Lejlslaçio Social, ravorávcl ao Projeto na rorma do
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, votando vencido, em separado, o Senador Jutahy Magalhães.
Tratando-se a matéria de projeto de lei complementar, depende para
sua aprovação, nos termos regimentais, do voto ravorávcl da maioria abso·
luta dos membros da Casa.
A votação rar·se·á pelo processo clctrõnico. P&tra tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus respectivos lugares.
Os Srs. Líderes votarão cm primeiro lugar c cm seguida os demais Srs.
Senadores.
Proctdf-.fe à voraçào.

Sobre a mesa, requerimento que será lido p-elo Sr. Jv.sccrctãrio.

t

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 261, DE 1979

Nos tcnnos dos uns. 336, inciso XIII, c 346, item 4, do Regimento Interno, requeiro prererência para votação do substitutivo orcrccido ao Projeto
t;-: Lei da Câmara n' 123, de 1978.
Sala das Sessões, 9 de agosto de I979, Senador Jorbas PUIIrlnho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à votação do substitutivo de acordo com a dclibcraciio do Plcnârio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau·
sa.)

Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Rcdaçiio a fim de redigir o vencido para o
turno suplementar.
E o seguimc o substitutii'D aprovado
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Paulo Brossard - Almir Pinto - Adalberto Sena - Dirceu Cardoso
- Evandro Carreira - Evclásio Vieira- Gilvan Rocha - Henrique Santillo- Humberto Lucena- Itamar Franco- Mauro Bcncvidcs- Nelson
Carneiro - Pedro Simon.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho- Arronso Camargo- Bernardino Viana- Gastão
MUller- João Calmon- Jutahy Magalhães- Passos Porto- Saldanha
Dcr1i.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" i3 Srs. Senadores e "NÃO" 8 Srs. Senadores, Nilo houve quorum.
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão.
Em conseqUência da ralta de número, ficam igualmente adiados os demais itens da pauta, todos cm fase de votação.
Siio oJ seguinres os irens ruja votarão tf adiada:

EMENDA N• 1-CCJ

-4-

(Substllutho)

Votação, em turno único, do Requerimento nv 252, de I979, do Senador
Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 83,
de 1978, do Senador Mauro Bcncvidcs, que "estabelece a obrigatoriedade de
revisão semestral dos níveis de salário mínimo, c dá outras providências" ..

Altera dlsposlll•os da Lei n• 5.108, de 21 de setembro del966- Códl&o Nacional de Trânsito.
O Congresso Nucional decreta:
Art. I• A Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacionul de
Trânsito - passa a vigorar com as seguintes altcracôes:
I'- O art. 66 pussa a ter o purlagruro que se segue:
"~

3Y O exume de sanidade nsica c mental do portador du Curtcirn
Nucionul de Hubilitução serl!. renovado a cudu quutro unos, c, paru
us pessous de mais de sessentu unos de idade, 11 cudu dois unos,
coincidindo seu vencimento, cm quulquc:r dus hipóteses, com o diu
Jn nuscimcnto do portudor."

-5Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY :!:47, de
1977, do Senador ltumar Franco, que dispõe sobre u aplicação dos recursos
llo Fundo de ParticipuçilO dos Municípios, c dá outras pravidêncius, tendo
PARECERES, sob n•s 256 11 258, de 1979, dus Comissões:
- de Constltulçi\o c Ju!illça, pela constitucionalidade c jurillicidade,
com voto vencido dos Scnudores Wilson Gonçalves c Osires Tcixciru;
- de Eçonomla, ravorúve\; c
- de finanças, ruvorúve\,
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-6Votação, cm primeiro turno (uprcciuçào preliminar da constitucionulidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a rcduçUo
do art. 2Y da Lei nll 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o sal!lriofami\ia do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Justltl, pela inconstitucionalidude, com voto vencido dos Senadores Lázaro Burboza, Tancrcdo Neves, Hugo Rumos e Cunha
Lima.

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Senador Jar·
bas Passarinho.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Afinal, atraído a este Plenário especialmente pela palavra do Senador
Dirceu Cardoso, na sua erudita exposição sobre o problema nuclear, vi-me
enredado ora por aplausos que me foram dirigidos pessoalmente, ora por
provocação à figura do Líder do Governo.
Aos aplausos, já agradeci, Sr. Presidente: às provocações, atenderei agora.
Atenderei, como disse ao nobre Senador pelo Amazonas, em primeiro
lugar, para fazer sentir a minha discrepância do julgamento de S. Ex• a res·
peito da ligura do eminente Professor Mário Henrique Simonscn. E houve
um momento mesmo, em que o Senador Evandro Carreira, preocupado com
a figura do antigo Ministro da Fazenda c agora Ministro do Plancjamcnto,
confundiu-lhe o nome ou o sobrenome, por um momento, com o do ilustre
Líder pelo Rio Grande do Sul, o Senador Pedro Simon ou Pedro "Simon,"
porque S. Ex• permite que a pronuncia seja à escolha ou à conveniência da
prosódia de cada um. E como, na origem do nome, Simonsen, que não é ver·
náculo - como V. Ex• sabe - significa cxatamente pois , filho de Simon,
sendo Simonsen esta confusão me parece perfeitamente cnb(vel, sendo que,
na verdade, até as circunstâncias se alterariam bastante, porque seria Simonsen, lilho de Simon e Simon seria o Senador que também ajuda a atacar Si·
monsen na Casa,
Feita essa ligeira digressão, cu lembraria ao Senador Evandro Carreira
que esta Casa compareceu o Ministro Mário Henrique Simonsen c naquela
tribuna ficou dois dias, duas tardes seguidas pura responder a todas as per·
guntas dos nobres Senadores, inclusive, às objcçàcs feitas pelos nobres Sena·
dores da Oposição, E basta termos um mfnimo de isenção no julgamento
paru relermos as notas taquigrúlicas c o Diário do Congre.uo Nuciot~al que
publicou aqueles debutes tão interessantes. O que vamos verificar é que
S. Ex• respondeu de maneira absolutamente cabal u todas as inquirições que
lhe foram feitas, ou, senão a todas, u quase todas, que ninguém é perfeito em
cobrir todos os campos de que participou no debute.
Vejo que se apressa em me pedir um aparte o nobre Senador por Santa
Cutarina, mus já o durei, Vou proporcionar até uo contrário, vou proporei o·
nu r muis meios para que V. Ex•s possam me destruir mais fucilmente, pu r·
que se eu estiver errudo quanto mais falar muis argumentos durei ll Bancada
c.Ja Oposição.
Quero sulientur, uqui, pontos que, cm primeiro lugur, respondem 11 for·
mu borbulhante pela qual o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul fez o rc·
gistro du minhu alirmutivu. Chegou S. Ex• ati: a dizer que cru bomhústicuu
minhu ufirmutiva c que até ganharia umunhü manchetes nos jornais. Quem
subc com essa insinuuçiio cu possa chegar Us munchetcs do jornul. l! bem
provúvcl, com um reforço tilo grande, um prestigio tiio forte e ti10 indisculf·
vel no Pufs.
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Mas, por outro ludo, eu diria que as discussões técnicus foram uqui de·
senvolvidas pelo Ministro Simonsen com respostus a pergutas que ele pcrmi·
tiu fossem feitus com o maior sentido liberal, independentemente daquilo
que o nosso rígido Regimento recomenda. Em vez de haver apenas as per·
guntas do questionârio que deve ser do conhecimento do Ministro no mini·
mo 30 dias untes, ele respondeu sobre tudo; respondeu até sobre política de·
mogrúlica, nesta Casa.

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - I; verdade.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se respondeu de
maneira que agrade a Oposição, ou não, é outra coisu.
O Sr. Evelísio Vieira (MDB - SC) - Ah! ai é que esta!
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas respondeu, Respondeu cate·
goricamente como senhor do poder.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Terei muito pra·
zcr, nobre Senador Pedro Simon, de lhe dar a palavra mediante o nosso jogo
democrático de pedido de aparte, porque não quero perder a palavra de V,
Ex•.
Acho que ele agradou c desagradou. Agradou u Oposição quando ele
pode ter dado a impressão que não respondeu bem, e desagradou rundamen·
talmente quando ele literalmente pulverizou as perguntas que lhe foram fci·
tas aqui. Foram duas tardes brilhantíssimas do Ministro.
Agora, em vez de ficar falando palavras, palavras c palavras, c apenas
conceitos meramente de valor, por que não definirmos as coisas em termos
concretos? Porque não temos a coragem de dizer u ele, como dizemos aqui, que a
sua política salarial é um fracasso, é um erro. Sim, mas prove-se. Sim,
mas se argumente com dados positivos. Ao contrúrio, o que vi aqui foi S. Ex•
mostrar, ai sim, como Ministro da Fazenda que ele era e Ministro do Plane·
jamcnto que é agora, vi S. Ex• mostrar coincidência com o ponto de vista de
homens do MDB que, provavelmente, trazidos agora à baila, vão tornar um
pouco incõmoda a posição de V. Exas. São homens do MDB c Simonsen
não se considera um econometrista, ao contrário, ele se considera um economista, mas não um cconometrista.
O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Embora seja.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perdão, vou sem·
pre perder o aparte de V. Ex• c vou, outra vez, me voltar para ouvi-lo. Gostaria de ouvi-lo. V, Ex• enriquece a minha participação.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Apenas, digo, S. Ex• o Ministro Si·
monsen não se considera, embora seja um economctrista.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, olhe, é aflr·
mativa, é afirmativa de pai para filho. f:: afirmativa de Simon pura Simonsen.
sen.
O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Correto.
O SR. JARRAS PASsARINHO (ARENA- PA)- !; afirmativa de
professor para aluno. Mas, ao Judo disso, onde está o fundamento da afirma·
tivu'! Não existe. E mera afirmativa.
Aqui, nesta Casa, o nobre Senador Roberto Saturnino, autor de um Ji.
vro, não pôde, certa vez, deixar de concordar comigo, pois cu estava concor·
dando cm com ele, eu estava lendo o livro dele, e era ele que, na púginu 69,
do seu próprio livro: "Discurso ao Democrata" diz 16:
"0 nosso modelo deve ser distributivista, mus nito se engunem
-já sei decor- aqueles que pensam que o aumento de sal!trio
muito acima do custo de vida e produtividade, ser~ um bem, porque, ou scrll imcdiatumentc erodido pela innução crescente, ou o
que é pior- diz S. Ex• -levará, inevitavelmente, à fuli:nciu da cm·
presu m~dia e da empresa pequena."
Ora, C S. Ex• quem diz.
Outro economista doM DB, que escreveu muito como economistu- c
V. Ex• não o chamaria, nobre Senador Evundro Carreira, de econClmctristu,
porque ele é estruturalista,- que é hoje o Deputado Suplicy, na Assembléia
Lel:(islutiva de Silo Paulo- escreveu um artigo sobre isso, mostrando o uh·
surdo, 11 ilusito que é pensar que se pode dar uumento de sulário de 90, 100,
120% puru umu produtividude que correspondu a 30, 40, 50%.
E isso, representurú o qui:'! Um mui pelo quul toda socieddde pagurit;
todu clu pugar{t, porque não udiuntu querer ser simpático com determinuc.Jo
grupo de pressão mais forte, e fuzer um tipo de poHticu clitistu de sul {trio, que
sutisfm;u u esse grupo minorit{trio c pelo qual, entrciunto, todos pugurcmos.
f~ um exemplo clltssico.
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Jil dis.~c uma vez nes!a Cusa, não posso condenar, e recebi aqui com o
maior carinho o nobre Semtdor Pedro Simon, nüo posso condcnú-lo pelos
erros do PTB: S. Ex• tinha lO :mos de idade, i1qucla épocll; portanto estú absolvido pelll faixa et{triu. Mas, na verdade, o que acontecia? Em 1963 derase uumentos de 87% aos metalúrgicos de São Paulo, c os alfaiates tiveram
zero de aumento: os padeiros tiveram menos de 17%, apesar de que o alfuiate, cruz:mdo as tesouras, tem menos poder de barganha que o padeiro fazendo greve, porque do pão nosso é que vivemos tumbí:m.
Ora, a minha colocação causou tantu estranhezu ao nobre Senador Pe·
dro Simon, que eu u repetiria tranqUilamente, Senador Evandro Carreira,
porque foi a V. Ex• que eu dei como aparte. O Ministro Simonsen, como Ministro da Fazcnd:t, tinha, c todos sabem, um opositor às suus idéias, no Minbtro da Industria c do Comércio, Isso hoje é louv<.~do pelo MDB porque o
Ministro da lndústriu c do Comércio saiu ontem da condição de Ministro du
confiança pcssoal do Presidente Geisel para, depois, ingressar no movimento, em rclaçilo à candidatura do nobre Senador Mag<.~lhãcs Pinto, à Presidência da Repúblic:t e, em scguida, abandonou o nobre Senador Magalhües Pinto c ingressou hoje, como cristão novo, nas hostes do M DB.
O Ministro da Indústria c do Comércio b<.~tia-se ostensivamente, portanto não é escândalo para nin 0 uí:m, não há aquela aberração a que se referiu o Senador Pedro Simon. Não havia porquê. Então, o Mi~istro dizia claramente que disCordava do Ministro Mitrio Simonscn porque ele eru partidário do reforço de uma economia visando o mercado interno. E essas diretrizcs chocavam-se com aquelas, saldas do Ministro da Fazenda.
O Sr. Pedro Simon (M DD - RS)- Por isso ele foi afastado, porque o

Ministro prepotente, todo-poderoso era o Ministro Simonsen: quem dele
discordou foi afastadl>.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• amdila

que sim, mas possivelmente V. Ex•, apesar da OposiçUo, devia ter maior inti·
midade, maior cheiro de intimidade com o Presidente Ernesto Gcisel do que
eu. Com certeza teria, e deve saber as razões pelas quais o Presidente Ernesto
Gci~el fez essa demissão. Ê uma questão de cheiro de inlimidude.
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não, é questão da nola que o ex·

Ministro deu U imprensu: ele renunciou porque os seus pontos de vista não
eram o1cutndos pt:lo Governo. Então, ele foi afastado. Ea nota dele, é a pala·
vra dele. Quanto uo cheiro do Presidente Ernesto Gciscl cu posso dizer que
sempre estive a distância. V, Ex• ê que pode dar o testemunho à Nac5o.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu estou sendo

e~onómicil

da Nação. Diz V, Ex• muito bem: o Sr. Simonsen, fulou, durante duas turdc:., nesta Casa, e falou tranqUilamente, praticamente dundo o
pensamento oficial do Governo. Em nenhuma oportunidade ele fulou sobre
problemus de: ordem intcrnu, porque todos subemos que, quando houve
problemas de ordem interna- c V. Ex• disse bem, houve- quando o Ministro da lndústriu c do Comércio discordou do Ministro do Plancjamcnto,
o que foi que aconteceu? A Imprensa toda acompanhou, todos nós acompanhamos, as posições do Ministro da Indústria c do Comércio não foram
aceitas, c cheguram a tal ponto que S. Ex• saiu do Ministério. Entüo, o
Sr. Simonsen foi o grande responsável. E pode-se argumentar com qualquer
titulo, V. Ex• pode trazer a crise mundial, <t crise interna, qualquer ouiro argumento, menos um: que ele nüo era o senhor-todo-poderoso, por parte do
Governo, do General Geiscl.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois, nobre Sena·

dor Pedro Simon, este discurso que estamos proferindo juntos, faz com que
!le ...

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Talvez disso a N:tçào prc:cise: trabalhar u quatro.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Por enquanto, di·

ri:1 a dois. Como V. Ex•, realmente, merece ser três, estamos a quatro, quando somos dois que falamos.
Neste discurso que estamos a fazer juntos, V. Ex• brinda aquelcs nossos
companheiros que: niio estavam presentes ou o ouviram pelo microfone- e
noto um reforço de posiçõcs na Bancada do MDB, com certa dcmonstrucão
de solidariedade .. ,
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não. Peço·lhe desculpas. E que fa·

zia tanto tempo que não tínhamos a alegria de vê-lo na tribuna que, ao noticiarem os microfones a presença de V. Ex•, todos nós corremos para ter <1
satisfaçüo de ouvir o nobre colega. ~isso que deve ter acontecido: estávamos
com saudades de V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador,

hoje é dia nove. Todos estivemos longe durante o mês de julho. V. Ex• já me
viu aqui, vai-me ver mais vezes, mas n5o me faca a injustiça, de forma oblíqua, de me considerar pouco zeloso pura com meus deveres de: plenário.
O Sr. Pedro Simon (M DB - RS)- Pelo contrário, Senador. E um elo·

si o.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estou úvido, Iam·

bém, em atender Uavidez de V, Ex• Aliil.s, de modo geral, o interlocutor leva
o orador ao seu timbre de voz e ao seu estilo,
Hii., aqui, dcbatedores- diria- mais tranqUilos, mais serenos, do que
nós dois, e há aqueles do nosso estilo. Nilo poderia fugir a estes, De modo
que, quando encontro um do mesmo estilo, arrebatado, veemente, e, evidenpanto, a perplexidade, aqui definida pelo Senador pelo Rio Grande do Sul ... temente, mais novo do que eu, e, como tal, um pouco mais uçodudo,
entrego-me de corpo inteiro a esse tipo de debate,
·
Agradeço u V, Ex• ter rememorado. Ter para os que nàc se encontraO Sr. Pedro Simon (MDD - RS) - V. Ex• me permite um aparte?
vam no plenil.rio o que se disse. Só que V, Ex• me lembra, apesar da velha
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu goslllria de fruse do tradutor c do traditório, V. Ex• me lembra uma velha frase de alconcluir, porque senão ficarei um orador sem oração principal, c não há coi- guém sobre um tradutor: de modo geral, esse tradutor não apCnas traduzia o
romance ou a obru de ensaio que fosse, como cnxertavu, Ele traduzia e umsa pior nu vida do que um orador sem oração principal.
pliavu.
O Sr. Pedro Simon (M DD- RS)- Nào, pior do que isso é niio poder
Quando V. Ex• me interpretou ainda há pouco, senti·mc nessa fase de
dar-se um aparte.
traduzido c ampliado. Agradeço n V. Ex•, porque- aliás - n versão amplia·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço V. Ex• ln· da fica mais bonita do que a anterior. 56 que discrepa um pouco daquilo que
terrompo com prazer. Seguro o meu predicado enquanto ouço V. Ex'.
eu debatiu com o nobre Scnudor Evundro Carreiru.
Nilo disse, cm nenhum momento, que o Ministro Mário Simonsen por
O Sr. Pedro Simon (M DD- RS)- Vamos ao dado conmlo. V. Ex• várias vezes se sentiu incapuz de conduzir. Comecei a-dizer, se o nobre Sena·
ulirmou que o Sr. Simonsen, em muitas c muitas oportunidades, teve di fi· dor Evnndro Carreira está lembrado, que, cm quatro dos cinco anos do Goculdudes cm seus pontos de vista, teve problemas internos na ordem gover- verno do Presidente Ernesto Geiscl, que o Ministro da Fazenda não teve,
numentul, dando a entender que aquilo que ele desejava nüo pôde ser posto cxutarnente, este pupel a que se refere ugoru, com tamanha ênfase, o nobre
cm prática. Afirmo e repito: o Sr. Simonsen, perante a imprensa, perante os Senador Pedro Simon.
quadros pol!ticos du Nação, foi o grande responsável pela economiu, pelus
O Ministro da Fazenda expunha pontos de vista, e muitus vezes era derfinanças deste Pais no Governo Geisel, O fato de ele ser Ministro da Fazen- rotudo nos seus pontos de vistu, o que levou o Mestre Eugênio Gudin e ainda
du, c: não Ministro do Plunejumento, nndu significa. No Governo Castcllo
hú pouco citei o nobre Senador Roberto Saturnino, tendo o cuidudo de dizer
Bruneo, o Sr. Roberto Campos cru Ministro do Plunejumento, c ern o que S. Ex• saudara ufetuosamente, e ni\o ideologicamente, o Professor,
homem-todo-poderoso. No Governo Costu e Silva c no Governo Médici, o como o Professor, o Mestre Gudin- o que levou o Mestre Gudin, repito, u
Sr. Dellim Netto em o Ministro da Fazenda, c todos sabemOs que pussou escrever, mais de uma vez, artigos, em que ele diziu que não cru passivei
pura o Sr. Delfim Netto o controle,upesur de ser Ministro du Fuzendu. No rcsponsubilizur-se um Ministro du Fazcndn pelu Econorniu nucionul, se ele
Governo do Generul Gcisel, continuou o controle no Ministro du Fuzcndu, nlto fosse o Ministro da Economiu, O que eru essu.frusc, que o nobre Scnucntlto o Sr. Simonscn, que ugoru Ministro do Plunejumento- u Imprensu dor Evundro Carreir:t considerou corno um resíduo de senilidude'! Com esta
hHJa noticiu, c suhcnws· disto- é o homem que controla u vida poHticu e frase, Mestre Gullin queriu apcnus ur~tumenwr que, cm rnatCria de Econobrindado com os apartes sucessivos de V. Ex•; no estilo do contra-ataque
sem autorização prévia. Mas como já disse, isso enriquece a minha posição. Apenas acho que a primeira parte da minha resposta, que deve
prolongar-se por outra ocasião, é mais voltada, nobre Senador Evandro Carreira, para a surpresa, e mais que a surpresa, o espanto, c mais do que o es-
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mi;1, ou hú um controle g\ob ;~das coisus, ou está fadada u insucesso política
que seja apenas sintonizada.
Era este o argumento do nobre Professor Eugênio Gudin, c que nüo nw
parece des:1rm:r.oado, absolutamente,
Tanto isto é verdade que ugora me dirijo, outru vez à mem6riu do Senador Pedro Simon, at~ cnti1o viva, uté: então precisa, aindu não marcada pela)!
ciladtls daqueles que, como nós, começam a entrar na velhice c, conseqUente·
mentt:, podem esquecer-se dos fatos mais rec-entes: tanto isto é verdade- repito- que, no último uno do Governo Gcisel, o Ministro Simonscn foi investido ostensivamente dos poderes de controle sobre toda a área económicu
do Governo,
Havia queixas, inclusive nesta Casa- se V. Ex' recorrer aos Anais daÍ:·
poca, quando uind:l não ilustrava estu Casa, como hoje o fuz- havia queixas enormes contra o procedimento do Ministro João Paulo dos Reis Vclloso. Havia críticas ao Ministro Reis Velloso, da mesma muneiru como estou
ouvindo agora criticas ao Ministro Mário Simonscn.
Admito, como disse ainda há pouco, as críticns por divcrgi:nc .. \S, :IS
criticas conceptuais, Essas divergências conceptuais havia, mas huvia tum·
bi:m, divergências de ordem talvez menor, que levavam muitas pessoas a es·
crcver no~ jornais que o Ministro Simonsen não desempenhava o mesmo papel que o Ministro Delfim Netto desempenhava quando Ministro da F:lzendu.
Ainda agora V. Ex' falou em senhor todo-poderoso.
Recordo-me quaõtas críticas recebeu o Governo do Presidente Castello
Branco, por se considerar que o seu Ministro do Planejamento era todopoderoso, cru o primeiro-violino da orquestra.
De maneira que se paga por fús c por nefas.
Se fosse o todo-poderoso, seria, então, o primeiro-ministro, que era in·
cabível c descabido numa vida ou num estilo presidencial.
Voltando à tese desenvolvida pelo Senador Evandro Carreira, curacteri·
zo que nós podemos estar iludindo na busca de bode expiatório. Esta, a tese
que humildemente quis aqui colocar.

O Sr. Gllvan Rocha (MDD - SE)- Só temos os árabes.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não só os árabes,
De futo. a OPEP tem sido muito generosa conosco. V. Ex' tem razão. Somos
profundamente injustos com a OPEP. Ela nos tem cobrado tão pouco pelo
petróleo, que V, Ex• tem ...
O Sr. Gllvan Rocha (M DD- SE)- Estou ralando em bode expiatório,
e V, Ex• está ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sim, bode expiatório, V. Ex' tem toda u razão em achar que usamos os árabes .como bod~ expiatório c, conseqUentemente, como a explicação para, atraves de um biombo, esconder a vcrda,de, que seria ineliciênciu do Governo ...
O Sr. Gllvan Rocha (M DD - SE)- V, Ex• é quem diz.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nüo. Estou agora
fazendo um pouco o estilo do Senador Pedro Simon, estou traduzindo
V. Ex• (Risos.) Se acrescento, me desculpe, retiro o acréscimo,
No entanto, um fato é patente: quantas vezes ouvi o nobre Senador Ro·
berto Suturnino, que a todos nós dá lição de Economia e de outras coisas,
mas fundamentalmente de Economia, quantas vezes ouvi o nobre Senador
Roberto Saturnino chamar n atenção para o endividamento externo deste
País, e pura o perigo que seria o pagamento, em curto prazo,,de todas ~s ~os
sas obrigações com juros c principal. Quando chegamos a JUros e pnnc1pal
du ordem de 7, 8 e 9 bilhões de dólares, isso é apontado pelo Partido que
V, Ex• representa tüo bem como sendo um desastre nacional.
Neste ponto abro um parêntese. Se o nobre Senador Pedro Simon sau·
dou a minha presença- c creio que não o fez com malícia- também saúdo
o reingresso de V, Ex• nesta Casa com o maior sentimento fraternal. Sentimos muitas saudades de V. Ex•, e até nos desestimulamos, certas Veles, devido Uausência do nobre colega. A presença de V. Ex• í: um incentivo pura
nós, é uma bênção pura os que lhe querem bem. E diria que a colocação feitu
sobre os graves problemas que uma dívida externa acarreta pura o balanço
de pagamentos c, conseqUentemente, pura a economia nacional, é ~álid.a- c
o MDB uchu que í: válida. Mns quando compara com os sete e me1os b1lhCJcs
de dólares que vumos pugar com 960 mil barris por dia im~ort~dos d~ l,'~e·
tróleo, - ui é umu explicação - ui é apenas uma forma de 1IUd1r :1 opuuao
públicu.
Entr1o, essa incoeri:nciu me purecc que est!t perfeitamente clurJ, estú
truns\úcidu quando nós analisamos uma colocação de determinmlos
membros du Oposiç~o.

Eu falei, nobre Senador Gilvan Rochu, antes da presença grata de V.
V, Ex' nesta Casu, no desarranjo da economia capitalistu mundial. E falei mais
porque acho que V. Ex•s conhecem, porque mais de uma vez cu já, aqui, a
expus, c nós temos sido, a( sim, as vitimas rcdobrud:1s de um processo desta
natureza porque se reportou muito bem o nobre Senador Evandro Curreiru U
crise de 73, c nós, :iliús, nim sofremos porque esse professor ou esse Sr. Shi·
gc:~ki Ucki, que consegue obter unanimidade das acusações da Oposiçl10, tinha feito, qu:mdo ...
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- E grunde parte das :tcus:~çõcs du
ARENA também.
O SR ..JARDAS SVASSARINHO (ARENA - PA)- Eu até, veja
V. Ex• a minha atençUo para com V, Ex•, quando vi que o cachimbo de V. E•
gizou nesta plutéin, ao movimento da mão esquerdn, imaginei que seria para
o microfone: parei para ouvi-lo. Interrompi minhu frase e ouço realmente
que, em purtc da ARENA tumbém, como V. Ex' disse, ele, como Dirctor
Comercial da PETROBRÃS tinha sempre colocações de pedidos de cncomcnda de petróleo pelos preços antigos. Eis um fato que, talvez, poucos co·
nheçam, c essus colocações foram mantidas e honradas pelas grandes multi·
nacionuis de petróleo que continuaram vendendo por aquele preço que tinha
sido accrtudo com o então Di reter Shigeaki Ucki, durante todo o uno de
1973. Se V. Ex•s se derem ao luxo de verilicar, e alguns a obrigação, qual foi
u recidiva do processo innacionário brasileiro, vão encontrá-lo a partir deja·
nciro de 1974. O salto de preços, a partir de janeiro de 1974, fosse por um du·
rio mecanismo, um mecanismo de contenção artincia\ e, ao mesmo tempo,
de efeito cm caráter global do crescimento dos preços dos produtos importados, o fato é que a partir de 1974 o crescimento, aqui entre nós, se deu viulen·
ta mente. Mas disse muito bem o Senador Evandro Carreira: "-já em 1973
o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a Holanda, passaram u sentir os
efeitos brutais desse aumento", a tal ponto que não foi cm 1974 mas de 1973,
aquela figura que pareceu risível para alguns que não tiveram a capacidade
de respeitar a realeza, da rainha da Holanda andando de bicicleta nos do·
mingas para não gastar gasolina, Mas, já hoje, cu ouvi um cômico nacional
que declarou que se o Presidente João Figueiredo fizer isso, vai ser chamado
de "João pedalada". O que é uma prova da chamada abertura porque, evidentemente, cada um dá o que tem e aqueles que só têm grosserias só com
grosserias se expressam.
Direi, então, que nesta oportunidade cm que sentimos os efeitos sobre o
capitalismo internacional, os países capitalistas industrializados, sobretudo,
tmnsferiram para nós todos os õnus. Primeiro, por uma innação que alguns
dizem que foi até induzida, c que no Jnpào, cm 1974, chegou a 30%, .que na
Inglaterra foi acima de 20%, que na França chegou a 20%, c que sena uma
forma de pagar respectivamente menos 30% c 20% do valor real do petróleo
comprudo aos árabes e da Venezuela, Só falamos dos árabes, mas h:mos
também ti Venezuela, o Equador e outros associados. Segundo, porque induzindo o processo innucionúrio, diminuindo o preço da compra do produto
imrortado, gernrum uma reces.o;üo interna c essa rccessüo interna levou ..ao
desemprego, c que se não estou equivocudo, cito de memória, sujeito a corrt:çao,
atingiu, nos Estados Unidos, a mais de 5 milhões de desempregados e
na Grã-Brctanha a mais de 1 milhão de descmpregados.lmediutumcnte, por
essas razões, os produtos que nós, do Brasil, compramos desses p~íses indu~
trializados pussaram a ter imediato aumento de 30% e 40%, tum bem quer d1·
zer, pag:1vam menos o petróleo e cobravam mais do produto que nos expor·
tavam e, nós que não tínhamos exportação competitiva para isso tínhamos
que pagar o preço da transferência do ânus, e foi o que tivemos de fazer. Por·
tunto, não é justo admitir que não se desarmou o capitalismo mundiul com o
petróleo utilizado, como salientou o Senador Evandro Carreira, primeiro
como armu de guerra e depois como arma econômica.
O Ministro Simonsen, sobre o qual estamos falando, durante quatro
anos foi Ministro da Fazenda, teve seus problemas internos- c:ra perfeita·
mente justo, porque o estilo pessoal do Presidente Gcisellevuvu-o u dirigir o
Governo, sendo ele a última instüncia cm todos os casos, De maneira que
uma competiçi10 entre Ministros, pum ele, no estilo do Presidc:nte Geisel,
isso cru absolutamente bom, porque o levava à condição de ser o árbitro da·
quclus questões c se dedicuva a estudar todas elas e ter o seu ponto dc..vistu
pcssoul. Por isso é que falei o que falei e que causou tamunha rep.er~us.s~o na
mente c na voz do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. Eu 1nststma no
aparte que dei u V, Ex', nobre Senudor Evandro Curreiru, sem nenhumu ru·
zào de modificá-lo.
Agora, o Ministro foi puru o Plunejumcnto, c todos nós sabemos, com u
rcsponsuhilidude global,

O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Quul é o estilo do J>rcsidcntcJoilo
l:ir,ueircdo'!
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O SI!. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Creio que V, Ex•,
como obscrv<~dor de Oposição, conhece até melhor do que cu.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Aindu nua. Com rclnçõo ao Governo, V. Ex• diz que o PresidcntcGciscl cru o que dava a última palavra, e o estilo do General Figueiredo, qual é'?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Se V. Ex• acha
que cu lhe posso dar alguma informação mais útil, além daquela que V, Ex•
nuturalmente tem, eu lhe direi que o estilo do General João Figueiredo,cada um tem S!!U estilo próprio- nUa é cxatamentc o estilo do Gcnt:rul Gcisd. Essa ~ uma explicução perfeitamente natural. V, Ex• do Rio Grande do
Sul, tão vizinho do~ povos de língua castelhana, mais do que eu, pobre de:
mim, V, Ex• já ouviu diler, cm espanhol, depois truduzido por Machado de
As~is. em portuguê:~. e tido como tal, plagi[uio, que cada um mata a pulga do
seu modo, O estilo do Presidente Figueirt:do ...
O Sr. PcdroSimon(MDB- RS)- Embora, até agora, o MDB tenha
morrido sempre do mesmo jeito.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ah! V. Ex• udmitt: que o Partido de V. Ex• morre?!
O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Nus eleiçõe>, Senador! Por falta de
eleição di reta.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu estava triste.
Eu pensava que V, Ex• falava !iObre um cadáver no sentido literal.
O Sr. Pedro Simon (M DB- RS)- Por falta de eleição di reta. O estilo
é sempre o mesmo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) -O estilo do Senhor Presidt:nte, portanto, é de dar força aos seus Ministros, que eu lembra·
ria o estilo do Presidente Médici, até certo ponto, que cu vivi, isto sim, em
que cada Ministro tinha autoridade ampla sobre o seu sctor c que a coordt:·
nação era imperativamente feita pelo Senhor Presidente da República. Não
estou dizendo, com isto, que o estilo de um é melhor do que o estilo do OU·
tro, estou apenas caracterizando que não é nenhum absurdo afirmar, que du·
rantc os cinco anos do Governo do Presidente Gcisel, sendo o Ministro da
Fazenda, o Ministro Mário Henrique Simonsen, ele não foi, como disst:
Mestre G udin, o Ministro du Economia. Ele tc..-c divergências de ordem conceituai.
O Sr, Glhon Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um

aparte~

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PAJ - Ouço V. Ex•,
mas estou alert:ldo pela 'Mesa.
O Sr. Gllvan Rocha (MOS- SE)- Vou ser extremamente breve, por·
que cu vou fazer, inclusive, um apelou V. Ex•. Ê que cu vim atraído pelo
elogio fúnebre que se faz ao Ministro Simonsen, com a generosidnde que
sempre saúdam os cadáveres, Os cadáveres são, gerulmente, saudados com
muita simpatia, com muita generosidade: qs elogios fúnebres são, seralmen·
te, generosos, e muito mais na voz sempre generosa de V, Ex' Mas, o inusi·
tudo do fato de um Ministro pedir demissão, com as desculpas que são ater·
mdoras, pelo menos as desculpas oficiosas de que temos conhecimento,
S. Ex' declura- insisto, oficiosas- que deixou o Ministério por divergén·
~:ias pessoais com outros Ministros, deixa estn Nação, que está no topo de
uma crise econômico-sociul ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V, Ex• cstú fulando sobre quem'!
O Sr. Gil••• Rocha (M DB- SE) -Sobre o demissionúrio Ministro
l\H1rio Henrique Simonsen.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- i'A)- Não. V, Ex• cstú
equivocado; nno há demissüo.
O Sr. Gil>an Roc:hu (MDB- SE)- Bom, pelo menos é o quesc sabe, a
N;1çUo sabe e os meios de comunicuçi1o ununcinram largamente.
O Sr. Pedro Simon (M DO - RS) - Mas nüo foi aceito
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acho que e um
t.los ddeitos do MDB, se me permitem encontrur algum defeito no MDB, é
dc!'tt:l procuruçi10, permunentc, em fulnr peln Nnçào.
mo~

O Sr. Gil•un Rocha (M DB- SE)- Ntw, Em absoluto, Ex• Nu o estafulundo peln Nação.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -I'A)- A Nação dita,"
Naçiw rcdumn, H Nação exige, e nó~ niio somos N.uçiio.
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O Sr. Gil••• Rocha (MDB- SE)- Não, cm absoluto, Ex• Nós não es·
turnos falando pela Nação. Eu disse, tive o cuidado de dizer a V, Ex' o .. ofi·
ciosamente" mas o que consta aí, inclusive com a versão que nos foi dada
por jornalista, era que o Ministro além de demissionário, ó. havia apresenta·
do suas razões. ~evidente que o caso é inusitado, seja inclusive desmentido
ou desfeito esse ato que toda a opinião pública sabe, não é a primeira vez in·
tentado. Então, faço um apelo a V. Ex', para que na próxima oportunidade
discutamos, já que o tempo de V, Ex• está esgotado, e o sentido do meu aparte foi esse, é que o discurso de V, Ex• não faleça agora, para que voltemos a
discutir. Não vamos dizer da importância hierárquica do Ministro do Governo, a discutir esses fatos que estão a discutir, seja cm discurso laudatório
de um cad;lver, ou de um ressuscitado,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Recomeçarei meu
discurso exatamente pelo aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, antes de concluir, frisando essa vocação, na tarde de ho·
jc, do M DB pela necrofilia o nobre Senador Pedro Smon falou no seu Parti·
do morto c agora o nobre Senador por Srgipe fala numa elegia fúnebre.
De maneira que estou aprendendo, neste fim de tarde, que o MDB se encon·
tra em pleno recolhimento mental, pensando na morte, e a partir exatamente
desta frase, recomeçarei meu discurso, quando oportuno.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar M aura Bencvides.
O SR. MAURO DENEVIDES (MDB- CE. Lé o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os círculos sócio-religiosos do Ceará festejarão, amanhã, o transcurso
aniversário da instalação da Diocese de Crateús- marco significati·
·VO na história de uma das mais sofridas regiões do meu Estado.
Constituindo uma coletividade de arraigados sentimentos de fé, os cea·
renses têm oferecido, permanentemente, exemplos edificantes de crença, que
se ampliam de maneira estimUlante, apesar dos embargos decorrentes das
concepções materialistas imperantes nos tempos modernos.
Criada por Paulo VI, no dia 20 de setembro de 1963, a Diocese era·
teuense era integrada. inicialmente, por lO paróquias, que compunham a sua
úrea jurisdicional.
Instalada apenas a 8 de agosto do ano seguinte, teve como seu único ti·
tu lar Dom Antônio Batista Fragoso, respeitável figura do Episcopado brasi·
!eira, que se projetou nacionalmente por suas posições lirmes na pregação
dos ensinamentos do Evangelho.
No1scido na cidade de Teixeira, na Parafba, Dom Fragoso ordenou·se
padre em 1944, passando a desempenhar o munus sacerdotal com a maior
dignidude, até alcançar as culminâncias de Bispo da Igreja Católica ..
O seu trabalho pastoral, delint:ado com a dedicada colaboração de equi·
pes do laicato, foi sendo levado a efeito de forma obstinadá e nobilitantc,
propici:1ndo a gradativa conscientizaçào do povo para reivindicar direitos e
cumprir deveres diante de Deus e dos scmalhantes,
As comunidades t:clcsiais de base, que se estruturavam de modo ade·
quado, foram disseminadas cm todos os recantos do território diocesano, re·
presentando esforço notável para a difusão da mensagem de Cristo.
N:t esfera espiritual, pois, dimensionou-se extraordinariamente a ução
de Dom Antônio Fragoso, que tem levado a debate em Encontros Nacionais
da CNBB c nas periódicas reuniões do Regional Nordrstt! a experiência reco·
lhida no seu am dirigido em favor do Povo de Deus,
Recentemente, Sr. Presidente, estive na sede da Diocese de Cratcús,
numa missi1o de caráter politico, acompanhado por Dt:putudos do Movi·
menta Democrático Brasileiro.
Ali, cm cantata com populares e com líderes comunitários, recolhi im·
pressões- sempre as mais favoráveis- da atuação daquele Prelado, que
exercita, apesur dn incomprcemào de ulguns, um apostolado dos mais fecun·
dos c dinttmicos.
As comemorações do JS~' universário dn Diocese de Crateús contarUo
com u prescnçu do Curdeul Aloisio Lorschcider e da de Dom Helder C:inw·
Til, bem assim de reprcsentaçõt:s de toda a Provfncia Eclesiástica do Ceará.
Ao rcgistrur esse expressivo evento nu tribuna do Senudo Federal, prc·
tendo tributar u minha homenagem uos católicos dnquelu Regiilo c u todos
qu;mtos têm colabontdo com Dom Frnp.om cm suns tarcfus dt: evangclil!U;ào. (Muito hcm!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo u paluvra ao nobre Senil dor Gastno MUller.
do
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O SR. GASTÃO MVLLER (ARENA- MT. Li: o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal O Globo, de 28·7·79, publica um artigo do Sr. Marcos Tamoyo
que narra duas passagens interessantes c dram6ticos da vida do imortal Prc·
sidentc Juscelino Kubitschck,
~um testemunho histórico que enaltece as figuras do Sr. Marcos Ta·
moyo, do Presidente Costa c Silva, do General Syzcno Sarmento c do cntilo
Coronel Portela.
Na carta que o Presidente J K agradece a rilào que lhe deu apoio na hora
certa, mais uma vez, o Presidente JK demonstra o seu espírito superior, cm·
bora, como um ser humano lamente que procurando ser um semeador, dcsc·
jando sempre plantar boas sementes, muitas vezes colheu ..cardos c cspi·
nhos", mas existiram as compensações. como aquela que naquele momento,
emocionado, agradecia.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste nos Anais desta
Casa, c portanto na memória nacional, tão precioso documento;
UMA CARTA BONITA E TRISTE

Marcos Tamoyo - O Globo, 28·7·79
Em janeiro de 1969, não me lembro o dia, quando cheguei cm
casa, voltando do trabalho, fui avisado de que D. Sarah Kubits·
chck estava me aguardando.
Muito abatida, pediu-me desculpas por ter vindo a nossa casa
sem prevenir, àquela hora, c explicou:
- Marcos, tenho a intuição de que você pode nos ajudar.
Perguntei o que poderia fazer.
-O Juscelino está preso numa fortaleza, como você devesa·
bcr, c sofre de diabetes nervosa. Se não for medicado periodica·
mente, piora muito c corre perigo de vida. Preciso mandar para ele
os remédios c, se poss!vel, lcvâ-los pessoalmente. Tenho certeza de
que só você poderá conseguir isso para nós. Não tenho intimidade
para pedir-lhe este favor, mas foi uma intuição que me fez vir aqui.
Embora considerando a dificuldade do pedido, cu disse:
-Conheço o Comandante do I Exfrcilo, General Syzcno, Vc·
lho companheiro de meu pai c meu ami.so pessoal. Vou tentar explicar a ele a situação c volto a lhe falar.
Mais tarde, liguei para o General Syzcno c contei que D. Sarah
me havia procurado e o que pedira. Com sua enorme compreensão
c seu grande coração, Syzcno apenas respondeu:
- Amanhã, às 9 horas, D. Sarah podcrã procurar o Coronel
Portela, no I Exfrcito, que ele vai conduzi-la ao Dr. Juscelino
Kubitschck,
Fiquei satisfeito com a resposta c admirado pela facilidade cm
conseguir o que parecera tiio dillcil. Liguei para D. Sarah dando a
notícia, c ela agradecendo confirmou sua ida no dia seguinte.
Logo depois do encontro, telefonou-me para contar que estivera com JK, dera os remédios, e também tinha sido muito bem recebida, tanto pelo Coronel Portela como pelo Comandante da For·
talcza.
PÕuco depois, Juscelino foi solto.
Passados alguns dias, ao chegar cm casa, tornei a encontrar
D. Sarah com aquele mesmo ar de preocupação.
- Marcos, tenho certeza de que voce podcrã nos ajudar outra
vez.
- D. Sarah, o que aconteceu a.sora?
- O Juscelino voltou para casa, mas cstâ doente c pcriodica·
mente é examinado, cm Nova Iorque, por um médico especialista.
Acontece que esse médico, dentro de três a quatro dias, vai viajar
para fazer uma série de conferências, durante um ou dois meses, c
Juscelino não pode passar todo esse tempo sem ser examinado, mas
necessita pcrmissilo especial para deixar o País.
- D. Sarah, nilo sei como obter essa permissão.
- Marcos, tenho certeza de que você vai conseguir isso pura
nós,
-Vou percorrer o mesmo caminho, vou pedir novamente ao
Syzcno.
No dia seguinte, falei pessoalmente com o então Comandante
do I Exército c, com a simpatia de sempre, ele me disse:
- Tumoyo, este problema foge à minhu alçadu, é du compc·
tênciu do Presidente Costa c Silva, mas vou consultar. Onde pode·
rei encontrar você umanhü pura dizer o que o Presidente decidiu?
Respondi que iria u Silo Puulo, mas que no fim da tarde estaria
no escritório.
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No dia seguinte à noite, ao chegar, minha secretária avisou-me
que o General Syzeno telefonara. Liguei para o gabinete c ainda o
encontrei lá.
- Tentei falar com vocé duas vezes para dar a resposta, mas
como nilo o achei, resolvi mandar comunicar ao Dr. Juscelino que
o Presidente Costa c Silva dera auto:-izaçào para ele sair do País.
Fiquei feliz por ter ajudado a resolver, cm pouco tempo, dois,
pedidos tilo importantes feitos por uma esposa tão angustiada.
Quando cheguei cm casa, minha mulher j6 havia recebido de D. Sa·
rah lindas norcs amarelas, acompanhadas de um delicado cartão.
Para mim, havia um envelope ainda fechado. Ali estava, escrito à
mão, a mais bonita c triste carta que recebi cm toda a minha vida:
Meu caro Tamoyo,
A minha vida tem sido uma avenida povoada de todas as sur·
presas. Plantei com entusiasmo. Como o semeador da Biblia, esperava que as sementes desabrochassem cm norcs c frutos.
Nilo sucedeu completamente assim. Tive c tenho compcn·
saçõcs que me emocionam c confortam.
Ao lado, porém, das pétalas nasceram muitos cardos c espinhos.
E o trecho do caininho que percorro agora est6 cxatamentc
queimando c perfurando meus pts.
Homem de nenhum padrinho c de muitos afilhados aguardava
os acontecimentos com a paciência que Deus me deu.
Quando Presidente, costumava dizer que se Job deixasse as
páginas da B!blia c viesse ficar ao meu lado, no fim de uma semana
partiria, agradecendo-me as lições que receberia.
Para todos os lados que olho só vejo solidão c deserto.
Poucos tiveram ânimo de atravessar as areias para me estende·
rem a mão. Não foram mais do que dois ou três. E por coincidên·
cia, que é ao mesmo tempo uma Jiçio, foram pessoas que se aproxi·
moram de mim muito recentemente. Sarah me relatava, ontem, entre emocionada c surpresa, a bondade c a firmeza de suas atitudes.
Hã conhecimentos que embora perdurando uma vida não são
fonte de boa amizade. Outros se transformam cm um minuto numa
velha amizade.
Entre nós isto ocorreu.
O seu csp(rito brilhante, a energia c o dinamismo de sua açio
casaram-se admiravelmente comigo c me impuseram desde a primeira hora uma sólida c grande admiração. Vi a srandcza do seu
poder de realizar no Túnel da Lagoa que guardarão seu nome com
mais eternidade do que se estivesse gravado no bronze.
Na hora do deserto você nilo trepidou cm atravessar as areias,
c a mão que nos estendeu, ontem, nos permitiu o alfvio de uma reconciliação com o Homem.
Agradeço-lhe de todo coraçio.
Vou cm busca de um pouco de saúde.
Nilo precisam recomendar-me que não faça declarações. Foi
esta a constante invari6.vcl de minha presença no exterior.
Antes c acima de tudo o Brasil. Homem voltado para a Paz só
desejo que esta se consolide no Pai~
Ninguém precisa temer minhas açõcs. Atingi uma altura na
vida cm que apaguei o fogo das paixões.
E o que havia de estrutural no meu sentimento, representado
pelo desejo de Paz c Conciliação, cada vez se consolida com a força
das convicções imutáveis.
Queira 1u.:citar com O. Belita o abraço muito afctuoso de quem
afinal conquistou um Padrinho.
Do amigo
Juscelino Kubitschck
24·1-69
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra uo nobre Se·
nadar Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Li: o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Associucüo de Engenharia, Arquitetura c Agronomia de Ribciri\o
l,rcto estlt dcnunciundo às autoridades do Pnls os gruvcs inconvenientes da
chumudu invasito de mão-de-obra estrangeira cm nosso mercado jú saturudo, que nito atende, sequer, h dcmunda dos profissionuis brasileiros.
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Ncstc ano, SUo Paulo, por suas 44 escolas de Engenharia, cstft formundo
12 mil engenhciros que, somados aos lO mil formados cm outros Estados,
necessitam de trabalho imediato. E esse trabalho não existe.
O Presidente da Associação de Engenharia, Arquiteturu e Agronomia
de Ribcirão Preto, engenheiro José Augusto Corsini Monteiro de Barros, assinala, com muita propriedade, que essa invasão de mào·dc·obru estrangeira
aumenta a nossa depcndência quanto às reais c modernas informuções tec·
nológicas.
"Não pretendemos - acrescenta - que as boas relações entre países
amigos sejam abaladas, nem que tecnologias modernas c realmente ncccssárias deixem de ser trocadas. Pretendemos, isto sim, que exista cfetivo controle a fim de que se garanta, cm primeiro lugar, os interesses do Brasil."
Nu Câmara Federal, recentemente, o ilustre deputado Horácio Ortiznosso companheiro de bancada - advertiu as autoridades dos Ministérios
do Trubulho c das Relações Exteriores quanto aos sérios inconvenientes pura
o desenvolvimento brasileiro do ingresso desordenado de técnicos estrangeiros em nosso mercado de trabalho, já saturado,
E urgente uma revisão na politica de ingresso dessa mão-de-obra. As
medidas propostas mais imediatas seriam:
I -que, após entendimento entre as autoridades, as Ddcgacias de Estrangeiros c Representações Diplomúticas no Exterior exijam, para conccssão de visto temporário ou permanente a profissional estrangeiro, que o pc·
dido seja instruído com carta dcclaratória do Sindicato correspondente, na
qual se declare a escassez de mão-de-obra nacional naquelá especialidade;
2- que o Brasil adotc um critério de reciprocidade de profissão, ou seja, que credencie profissionais estrangeiros na mesma proporção do número
de brasileiros credcnciados nos países correspondentes;
3 - que sejam mais rigorosos os exames de habilitação de estrangeiros,
fcitos em nossas Universidades; e
4- que os contratos de transferência de tecnologia. sejam analisudos
por corpos especializados, com participação dos CREAs, Sindicutos dos Engenheiros ou órgãos semelhantes.
Esabido que a pesquisa científica c tecnológica, feita por brasileiros, no
tcrrit6rio brasileiro, com materiais encontrados no Brasil, constitui a base
insubstituível do verdadeiro desenvolvimento nacional.
Por isso, fazemos nosso o apelo dos Engenheiros c outros técnicos de
todo o Pais, que, opondo-se à invasão de mão-de-obra c tecnologia estran·
gciras, defendem medidas de interesse fundamental paru o autêntico desenvolvimento brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Lê o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em maio do corrente, precisamente no dia 21, ocupei a atenção de Vossas Excelências para tecer algumas considerações sobre n reformulação par·
tidária. Disse, então, que, cm princípio, me parecia desastroso permitir que a
plenitude democrãtica, objeto da decisiva açilo do Presidente da República,
General João Baptista Figueiredo, viesse a ser sustentada por partidos
que- extintos ARENA c MDB- nascessem de divergências regionais, rcs·
sentimentos sctoriuis, mágoas de caráter pessoal. manobras de correntes ex·
tremistas ou da açào deletéria do poder económico. Essa conclusão, cuja formulação acabo de citar, foi devidamente justificada com um retrospecto dos
principais fatos ligados à criação de partidos poltticos no Brasil. Naquela
oportunidade, fui honrado com inúmeros apartes numa demonstração do interesse que o assunto jú então despertava no seio da representação nacionul.
Durante o perlodo do recesso de julho, foram inúmeros os pronuncia·
mentos sobre a questão.
Creio que complementarei meu ponto de vista a respeito du reformuluçUo purtidúriu se, reiterando minha fidelidade nos ideais da Revoluç!ao de
31 de Março de 1964, destacar a importância de alguns uspectos que foram
ussinaludos naqueles pronunciamentos. Em primeiro lugar, a preocupuçilo
de se agir sem preconceitos ou colocações preestabelecidas cm relação ao
sistema bipartidário em vigor. Depois, o cuidado de não agir prccipitudumente, permitindo, assim, que todos os segmentos du sociedade possam, di·
reta ou indireuamcnte, manifestar suas opiniões. Ainda, o exume do instiluto
du sublcgend:a, u nível municipul, dc modo a não comprometer o gerul por
força dc dcsencontros setoriais.
A orientação que se buscu imprimir ia reformuluçào purtid{ariu t:st{a bt:m
cnlocudu nus obst:rvuções constuntes du entrevistu quc, no mi:s pussudo, 11 ~4
Ue julho, conct:llcull imprt:nsu o Governador lln Buhiu, Antônio Curlos Mu·
gulhlrt:s. Diz clc, com uportunilludc: "O Presidcntt: Joi1o Figut:ircdo ni'to cstít
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disposto a tomar qualquer decisito sobrc u reformulação purtidáriu untes de
novt:mbro, quando terá todo tempo para examinar as transformações políticus que ocorrerão no País cm conseqUência do retorno de importantes lídcrcs cassudos",
Mais adiante rt:gistra: "Agora, creio que o Governo está agindo com
cautt:la e realismo".
Dc fato, a marcha pura a plenitude democrática, objctivo maior da cha·
muda abertura, que se iniciou com o projeto político do Presidentc Ernesto
Geisel c prossegue, firme, sob o comando do Presidente João Baptista Figueiredo, só serú conquistuda se, na reformulação partidáriu, a classe polítiC'.t brasileira agir com prudência c fiel aos anseios legítimos do povo brasilei·
ro.
E o que de nós espera e confia a Nação, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Concedo o palovra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos que consideramos graves, por suas implicações, são objcto dc nossa presença nesta Tribuna:
O não pagamento de imensa quantidade de Bolsas de Estudo pelo
MEC e as elevadíssimas taxas rodoviárias impostas aos proprietários dc vt:iculos.
No primeiro caso, a gravidade se inicia pela desmoralização dos formuHarios dc Bolsas de Estudo, que, se não pagos, serão, por certo, recusados pelos colégios particulares no próximo ano, com rcpercurssões que atingem o
próprio Governo, sem st: falar no desastre que causará u dezcnas de milhares
dt: famílias que terão de repor, sem poder, as importâncias que o MEC deixou de pagar, causando em muitos casos u volta dos alunos para suas casas
com a intcrrupçào dos cstudos.
Sobrc este assunto, permitimos sugcrir à douta Comissão de Educação
desta Casa que convide o Sr. Ministro da Educução pur.t debater o ussunto c
vcrificar :1 possibilidade de uma solução satisfátória.
No segundo caso, manifestamos nossa reprovação às medidas tomada11,
devando num perccnt.ual nuncu visto a Taxu Rodoviária, tornando quase
impossível aos ussalariados possuírem um veiculo.
A medida tomada na elevação da Taxa Rodoviária c as sugcstões dc não
cmplacumento dos veículos com mais de 1Oanos de fabricação por certo rcti·
rarão dc circulação mais dc 50% dos automóveis, caminhõt:s, jipcs, etc ...
O Prcsidentc Figueiredo, que hoje foi u São Paulo verificar no mercado
qual a razão do baixo preço pura o produtor e o alto preço para o consumi·
dor, não precisará sair de Brasília para vcrilicar a péssima rcpercussào dess<.~s
mcdidas tomadas ou anunciadas.
Humanizar a área económica do Governo parece-nos a medida justa e
necessária neste momento em que se pedc o sacrifício do povo para a recuperação nacional. (Muito bem!)
'
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo o polavro oo nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (M DB - RS. Lê o seguinte discurso.! Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dizem que o fato ocorreu em lbatequara, Município das Alagoas, a 136
quilômetros de Maceió. Um candidato a prefeito fez de uma palavra u suu
bandt:ira elcitoral. Prometeu ao povo "insumentar" todo o Municipio, "daqui a São José da Lage".
Eleito, não se pôde dizer que não tenha cumprido sua promessa eleito·
rui.
Quem sabia, atinai, o que vinha a ser "insumentur", para fazer a reivin·
dicaçào, cm nome da paluvrn empenhada nu campanhu'?
Tomo o episódio que me foi confirmado nos corrcdores do Semado, jú
nt:m lembro que ilustre Senador nordcstino o fez, ao ocupur u tribunu pura
tcccr ulgumus rápidas considt:rações sobre a uvart:za governamental, c.xprcssa no projt:to de Anistia enviado ao Senado,
O Governo sempre disse que u Amstia dele serin tão ampla quanto
possível.
O que subcmos n..>s da umplitude possível do Governo, puna cobrar-lhe
um compromisso'!
Suhcmos o que o povo pensa. Sabemos o que a N;açl1o qut:r, O povo
pcns:1 cm Anisti;.t umplu, gcrul c irrcstrita c não i: outru coisa o que quer a
N:u;rro. M:ts, c o Govt:rno'! O que pcnsn'? O que quer'! Qual é ;a umplitudc (jUe
lhe é possível'!
Nesses IS anos llc ;unoritarismo, quase nunc;a u autoridade llo Prcsillen·
te lia República corrcsponUcu :aLl st:u próprio pcnsamcntu.
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Aqui, temos exugcrudo no tom das pu lavras c dado a elas, ao sabor dus
convenii:ncias do momento e do grupo dominante, valores aleatórios, onde o
casu!smo c 11 irracionnlidndc se confundem,
Sirva de paradigma, o que escreveu Marcos Sú Corrêa- esse extraordinário articulista- afirmando (cito-o de memória) "que um cidadào arnH1do
de dicionário, está muito mais próxim·J de furtar as chaves da paz sociul do
que um adolescente desorientado, que ainda emprega Scxus, de Henry
Miller, como santo remédio contra a acne",
E continua - tendo memória disso - o editorialista, lembrando que
Galileu Galilci foi parar num tribunal de inqUisição por não ter escrito cm
latim que a terra girava cm torno do sol... E traz o fato aos nossos dias pnra
deduzir que a Oposição sempre disse o que queria, se usava a linguagem es·
pecia\íssima inventada pelos politicas. Mas ao falar - como Galileu falou
- a língua do povo, sobre ele desabaram as cassações, as vcndctas dos "pa·
cotes", os Atas Institucionais da hipocrisia diLa n:volucionária- todo o car·
ro de fogo dos medos do arb(trio, querendo fazer medo à sociedade,
A-Anistia tão ampla quanto poss(vcl é uma dessas aberrações do dicionário tecnocrata, dessa política que se faz sem povo c sem respeito à opinião
nacional.
Porque se perdeu, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o senso pragmático
da semântica popular, na concepção de um fruto que a Nação esperava suculento c doce c que nos veio seco c amargo,
Afinal, não se passavam IS minutos, nem 15 horas, nem IS dias dos fatos a esquecer.
15 anos são passados c se quer, ainda, manter a Nação dividida, senão
pela perpetuidade das penas, dividida pela humilhação, pela desconfiança,
pelo ostracismo.
Os ''doutores" do arb[trio se me afiguram aqueles outros de que nos dá
conta a História Sagrada, que interrogaram Cristo no tempo de Jerusalém.
Esses ..doutores.. de hoje, donos das verdades herméticas do autoritarismo incapaz de esquecer, precisam questionar Jesus no recesso de suas consciências, cm busca daquela grandeza interior de que só os justos são capazes.
Ninguém, 15 anos passados, dos que venceram cm 64,68 c 77, pode ati·
rar a primeira pedra nos que chamam, no dicionário de suas conveniências,
de terroristas.
Esta N açilo foi injustiçada por IS anos, sem lei, manuseada por aqueles
que se acreditavam deuses c que faziam as leis, para seu uso c gozo.
Não falo das violências, gente embrutecida, que o Estado não reprimiu
olhando para o outro lado, para escapar de suas responsabilidades quanto
ao respeito devido à dignidade da pessoa humana.
Não falo das masmorras de opressão, onde a força era o Direito c onde
se inverteu o processo feito na escuridão, sem provas c sem direito de defesa.
Não falo na moral política de uma revolução que para apropriar·sc do
Governo de meu Estado, nilo podendo fazb.Jo por suas pr6prias leis, arrancou
do Parlamento rio-grandcnsc deputados que o povo elegera cm pleitos soberanos, para fazer da minoria a que os ga6chos a tinham condenado, nas ur·
nas, as maiorias rldfculas, que atinsiram a dignidade do Rio Grande no mais
fundo c sagrado de sua História.
Não falo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, no absurdo de arrancar do
Congresso Nacional, das Universidades, do Serviço Público Civil c Militnr,
das fábricas, das Igrejas, ~c toda a Pâtrin, enfim, onde houvesse uma voz discordante, as personalidades que foram arrancadas, na confusão que nào
enobrece entre culpados c inocentes.
O que falo, o que denuncio, o que pretendo deixar bem claro, mcridia·
nu mente à luz do sol da História é do sofrimento a que se submeteu todo o
povo brasileiro. Falo da fome do brasileiro. Da nudez do brasileiro. Dos salários mentirosos. Dos escândalos financeiros. Das escolas cm decomposição
cultural. Do mercado interno, transfonnado cm figura de retórica, Ou Pctrobrás que fugiu da sua missão. Do esvaziamento das nossas empresas. Das
dividas que contrafmos interna c c~ttcmamcnte, Da entrega desvairada da
nossa economia uos grupos estrangeiros. Falo cm tantll coisa, enfim, a que
demos os nomes pomposos de desenvolvimento c combate à influçüo, mus
'Iuc foram, realmente, LlS parcelas somadas nos negócios contrutudos com us
multinacionais. Eles exigium da tccnoburocraciu dominante a prática de to·
dos esses fatos. E esses fütos foram praticados cm nome de umu revoluçr1o
que se autoquulificou de "redcntoru", afirmando seu objetivo de dcfcndl!r u
Dcmocruci:l c ucubur com u corrupçilo.

Musa defcsu que fez da Democracia foi terminar com o regime demo·
crático. E o término da corrupção se deu às uvcssus. Deu-se pelo financia·
mento de falidos, pela concentração de renda nus mãos de uma minoria de
privilegiados. Nos juros bancários que perderam os limites de seus valores
reais, para alcançarem os pântanos da economia, onde a agiotagem governa.
Mentiu-se quanto a fndiccs inflacionúrios, para reduzir salários, porque
a inflação foi feita o negócio da prosperidade do grupo que tudo podia, neste
País corroido cm suas entranhas pela mais revoltante das injustiças- a so·
ciul.
Os campos foram esvaziados, porque era imperioso absorver uma tcc·
nologia imposta pelos negócios com as multinacionais, que exigiu a terra c o lu·
cro c desprezava o homem.
As cidades foram inchadas pelos sobreviventes de uma geração sem dcs·
tino, que não tinha c ainda não tem outro recurso, senão marginalizar-se na
sua periferia, cm casebres humilhantes.
E~tportar era o que importava. A fome do brasileiro não importava, A
nudez do brasileiro nüo importava. A doença do brasileiro não importava.
Nada importava, senão os lucros que as multinacionais mandavam para suas
matrizes, por obra c graça das modificações feitas, logo depois da revolução
triunfante.
Tudo isso, Sr. Presidente c Scrs. Senadores, é realidade. Não é história
de assombração para fazer medo às criancinhas que o "sistema" condenou à
carências neurológicas insaciáveis, quando lhes negou alimentos, porque ex·
portar era o que importava. E ainda diminufa o poder nutritivo do leite a
elas destinados.
Ainda no ano passado, quantos milhões de litros de leite "in natura",
não foram lançados nas estradas ou servidos aos porcos, cm detrimento de
nossas crianças subalimentadas?
A tudo isso- c muito mais que se fez- fez-se cm nome de uma absurda Segurança Nacional que exigia uma sociedade calada, sindicatos sem nu·
tonomia. universidades amordaçadas, imprensa sob censura, parlamento
sem poder, sociedade marginalizada.
Então, Sr. Presidente c Srs. Senadores, essa Anistia que nos veio não
corresponde ao que a Naçiio esperava.
Ela confunde, sem reconciliar.
Nada opaga dos páginas da História, porque ela é:, cm si mesma, um contrasenso histórico.
Ou ela se resume a um artigo - simples c singelo- amplo, geral c irres·
trilo -ou Llntcs de termos de aceitll-la, nos termos cm que estA, de um Esta·
do que não mudou nem os homens que o diriscm, nesses 15 anos, é a Nação
que tem o direito de sopesar os delitos que foram cometidos cm nome do de·
scnvolvimcnto, da segurança c do combate à inflação, para concluir se os po·
dcrosos desses IS anos mCrcccm ser restabelecidos na confiança c na opinião
pública nacional.
Se há discriminações a fazer, é antes, entre os que atentaram contra o
futuro do que contra nquclcs que lutaram para que esses fotos de que fnlnmos, sem medo de contraditar, fossem praticados.
Sou avesso à violência. Creio na lei, mas abomino a ilcgitimidude c os
criminosos de lesa-Pátria, Os negocistas de toda a ordem, quaisquer que se·
jam as posições por eles ocupadas, cu os repudio frontalmente, sem considc·
rações.
Mas entendo Cristo, de chicote em punho, na fúria dos justos, cxpulsnn·
do os vendilhões do templo sagrndo.
A Anistia que a Nação quer não é uma esmola- é um ato de grandeza,
porque ela própria cstâ disposta a ser grande no seu julgamento.
A Anistia que a Naçiio unscin c deseja tem que ser ampla.
Ampla para promover justiça, ainda que tardia, pura os trubalhndores,
regidos pela CLT, que foram demitidos com base no Ato Jnstitucionnl. E,
entre esses, basta lembrar os fcrrovi6rios.
Amplu pura reintegrar no seio dus suus armas c dos seus compünhciros,
us militures afastados por posicionamentos contrf.lrios à situuçào imposta.
Amplu para devolver às suus famllius aqueles jovens, mais jovens do que
pensumos, mus, hoje, muis velhos fisicamente do que im:1ginamos, pelos
<lpuros c sofrimento, mas muito mais muduros no seu pcnsumento.
Ampla pura permitir que funcionários públicos civis, demitidos nu
muioriu das vezes, sem saber 11 causa, sejam rcudmitidos.
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Enlim, que seja ampla c atinja u todos não como vítimas, nem como hc·
róis, mas como seres humanos, pais de famnia, criaturas de Deus c irmãos brasileiros.
lrrestrita, sem restrições, para que trabalhadores, estudantes, militares,.
funcionários públicos. retornem uutomuticamcntc, sem o vexame c a humi·
lhação do burocrático requerimento, submetido à vontade de alguns di reta·
res, chefes ou secretários, enfim comissões, que poderão ser mais realistas do
que o rei.
Não estamos aqui para pregar o revanchismo nem a vingança, nem
o retrocesso. Pelo contrário, o que vimos, o que presenciamos quando visitamos jovens condenados, presos na Penitenciária do Rio foi o seu amadurecimento. O anseio de cada um para retornar aos seus lares, ao convivia da so·
ciedadc sem rancores, mas sem perda da vontade de lutar sem violência, mas
democraticamente, pela reconstrução do Pafs.

fi o exemplo que jovens brasileiros, praos e condenado~ dilo a lodos nós,
pollticos, empresários, dirigenlcs, enfim a toda a Naçilo; o exemplo do amadurecimento, o exemplo patriota do conhecimento da ~tuaçilo brasileira. (I exemplo
do perdão c da autocrftica que eles concedem, mas que o projeto lhes nega.
~
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a crença ao Brasil c no seu futuro.

Que o Governo e a ARENA esqueçam o passado e tirem dos presídios,
dos processos c das condenações aqueles que serão lalllbém o futuro do País.

Que se entenda esta hora de luz. E não se obrigue a História a impieda·
de de enegrecer suas páginas com a verdade trágica do sofrimento do nosso
povo, nesses 15 unos de injustiças.
É cm nome desses principias c dessas realidades que apelo à honra de

Sua Excelência o Senhor Presidente da Rcpúblicu, para que se componha
com a Nação c libere de público seus representantes no Congresso, para que
aqui se faça, afinal, no capitulo Anistia, a vontade da Nação. {Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão, designando para a cxtraordin6ria das 18 horas c 30
minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Ex te·

riores sobre a Mensagem n• 127, de 1979 (n• 226/79, na origem), de 25 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao

Senado a escolha do Sr. Manuel Antônio Maria de Pimentcl Brandão, Mi·
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função

de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da Tcheco·
Eslováquia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estã encerrada a sessão.
(Levanla·se a sessão iu /8 horas e 17 minutos.)

ATA DA 121' SESSÃO, EM 9 DE AGOSTO DE 1979
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESIDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÃS 18 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

de participar, como hóspede oficial do Governo paraguaio c como represen-

tante pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, das come·
morações da fundação da cidade de Assunção.

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José Sarncy - Alberto Silva - Bernardino

Art. 29 Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua pubJi ..
cação.

Viana - Helvfdio Nunes - Almir Pinto - Mauro Bcncvidcs - Agenor
Maria- Dinarte Mariz- Jcssé Freire- Cun]la Lima- Humberto Luce·

MENSAGEM N• 241, DE 1979

na- Millon Cabral- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo CoelhoArnon de Mello- Luiz Cavalcante - Tcotônio Vilela- Gilvan RochaLourival Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
- Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- RoberJo Saturnino
- Itamar Franco - Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan
- Franco Montara - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique

Santillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes
Canalc- Pedro Pcdrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo -José

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos dos ans. 44, item III, e 80 da Constituiçilo, tenho a honra de
solicitar a Vossas ExcclCncias a necessária autorização para que o Excclcntfs..
simo Senhor Vice-Presidente da República, Doutor Antônio Aurcliano Chn·
ves de Mendonça, possa ausentar-se do País, no período de I~ a 16 do corrente mês de agosto, a fim de participar, como hbspede oficial do Governo
paraguaio c meu rcprcsentanle pessoal, das comemorações .da fundação da
cidade de Assunção.
Brasllia, 7 de agosto de 1979. -Joio 8. de Flpclredo.

Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas

- Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

O Sr. 1•-Sccrctário procederá à leitura do Expediente.
E lido o .1eguintt

EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com os arts. 100, inci·

so I, item 18 c III inciso 1. allnea c. do Regimento Interno, este projelo serll.

remetido às Comissões de Constituição c Justiça c de Relações Exteriores,
devendo ser submetido à deliberação do Plenllrio ap6s a Ordem do Dia, cm
virtude do que se achu previsto na allnca 1 do inciso 11 do art. 388 da Lei ln·
terna.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.

OFICIO

E lido o Stguintt

Do Sr. I'·St>rrelárlo da Câmara dos Deputados, ttJcaminhando à revisão
úo Set~ado OJliÔgrafo úo ,çeguinle projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1979
(N• 18/79, no Cimor1 dos Depulados)
Autoriza o Exeelenlfsslmo Senhor VIce-Presidente da República
a auscnlar-sc do Pais no perfodo de 13 a 16 de aKosto de 1979, em vi·
.Jta ao Paraguai.
O Congresso Nocional decreta:
Art. 19 Ficu o Excclentfssimo Senhor Vicc·Prcsidente du República uutorizado u uusentar-se Uo Pu is no perfodo de IJ u 16 de ugosto de 1979, 11 fim

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 223, DE 1979
unlspõe sobre o Plano de Dmnvohlmento da Educaçio Nacional e estabelece critérios para a dlstrlbulçio de recursos da Unlio aos
Estados e Terrhórlos."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As diretrizcs puru o atendimento de assuntos educacionais,
com busc na Lei nt4,024, de 20 de dezembro de !961, modificuda pclu Lei n'

5.692, de li de ago,llo de 1971, às unidudcs du Federação pela Uniào, serão
fixudus no Pluno de Descnvolv;mento du Educaçllo Nacional, com utuuli·
pc:riódicu.

li!Çào
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Art. 2Y A lei que aprovar o Plano referido no urtigo anterior estubele~
cer{l critérios pura distribuiçilo de recursos linanceiros, equipamentos e ussis·
tCncin técnica n cada Estudo ou Território Federal.
Art. 311 Nos critérios a serem fixados serão levudos em consideração,
por unidade da Federação, a população, a qualidade da vida retratada nos
indicadores sociais levantados pela Fundação lBGE, a renda per capila, a
distribuição da renda social, a implantação de vias do Plano Nacional de
Viação c de planos regionais, a população por grupos etàrios e as disponibilidades escolares em instalações fisicas c elementos do grupo-magistério.
Art. 41' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Antônio Muriu de Pimentcl Brandão, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brusil junto 11 República Socialista du Tchcco·Eslovúquia.
A rnatériu constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada
cm sessão secreta.
Solicito aos srs. funcionários as providências necessárias a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.

(A .~essão torna-se secreta à.t /8 horas e 40 minutos e volta a ser
pública às /8 horas t 50 minwos)

Justlfieoçio
Ê. essencial a sistematização, cm planos com atualização periódica, dos
grandes temas nacionais permanentes, dentre eles os da educação e da cultura, tal como já ocorre com o Plano Nacional de Viação aprovado pelo Con·
grcsso Nacional.
Ademais disto, o desenvolvimento da educação nacional, realizado sob
a égide de planos de âmbito nacional, na forma aqui preconizada, pode, perfeitamente, viabilizar o desejado equilíbrio das regiões do País, máxime se
atendidos critérios prefixados, com base nos aspectos sociais, sobretudo na
qualidade da vida.
Na verdade, a Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, cm seu art. 54, já
fala em periodicidade dos planos de educação, bem como cm critérios para a
concessão dos auxílios federais às entidades intra-estatais. Contudo, o nosso
projeto, além de exigir que o plancjamento se faça a nível nacional, determina a inclusão dos fatores qualidade da vida, distribuição da renda social c
cfetiva implantação de vias do Plano Nacional de Viaçilo, além de outros,
entre os critérios que orientarão a distribuição dos mencionados recursos.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1979. - Nelson Cornelro.

LEG/SLAÇÀO CITADA
LEI No 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961
Fixa as Dlretrlzes e Bases da Educação Nacional

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada u matéria da Ordem do
Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n~' 17,de 1979,
lido no Expediente, que, nos termos regimentais, deve ser discutido c votado
nesta oportunidade.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
no 17, de 1979 (n' 18/79, nu Câmara dos Deputados), que nutorizu
o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República a ausentar·
se do País no período de 13 a 16 de agosto de 1979, cm visita ao Pu·
raguai (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição c
Justiça e de Relações Exteriores).
Solicito ao nobre Senador Aloysio Chaves o parecer da Comissão de
Constituição c Justiça.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para emitir parecer. Sem
revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O Projeto de Decreto Legislativo n~' 17, de 1979, recebeu, na Câmara
dos Deputados, o n\1 18, deste ano, concedendo autorização ao Exm9 Senhor
Vicc-Prcsidcntc da República a ausentar-se do Pais, no perfodo de 13 a 16 de
agosto deste ano, cm visita ao Paraguai.
Dá·sc, assim, cumprimento ao disposto no art. 44, n9 3, da Constituiçiio
Federal c ao art. 61', n9 18, do Regimento Interno do Senado, de sorte que a
Comissão opina pelo deferimento do pedido.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito ao nobre Senador Almir
Pinto o parecer da Comissão de Relações Exteriores.

LEI No 5.692, DE li DE AGOSTO DE 1971
Fixa Dirctrizcs c Bases para o ensino de 111 e 29 Craus, e dá outras pro~i
dênclas.

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

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pura emitir o parecer. Sem rc·
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto em referência, pelo Regimento Interno, n9 III, letra &1 é da
competência da Comissão de Relações Exteriores c, pela Constituição, art.
44, n~' 3, também é inteiramente constitucional, o que já foi dito pelo nobre
Senador da Comissão de Constituição e Justiça, Por conseguinte, o parecer é
favorável.
·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres são favoráveis.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educa~ão e Cultura
e de Economia.)

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, decluro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que scrlllido pelo Sr. 19-Sccrctário.

t

/Ido o seguinte
REQUERIMENTO No 263, DE 1979

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o dcsarquivnmcnto do Projeto de Lei do Senado no 36/78, que "dá
nova redução no urt. 224 do Dccrcto·lei no 5.452, de I• de moia de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho)''.
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1979. - Orestes Quérda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinna)- Sobre a mcsu, redução final que
será lida pelo Sr. 1~'-Secrctúrio.
E lida a .feguintt•

PARECER No 408, DE 1979
Comlsdo de Rtdoçio

O SR. PRESII>ENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será publi·
cada c incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.

Redoçiio final do Projeto de Decreto Loal•lotlvo no 17, de 1979,
(no 18/79, no Cimara dos Deputados).

O SR. I'RESII>ENTI\ (Luiz Viunu) - Pnssu·sc à

ORDEM DO Dli\
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Re·
luçõcs Exteriorc.~ sobre a Mensagem fi I' 127, de 1979 {nl' 226/79, nu
origem), de 25 de julho do corrente uno, relu qual o Senhor Presidente da Rcpllhlica '1lJhmcte uo Senado a escolhu do Sr. Munucl

Relator: Senador Dirceu Cardo!KJ
A Comissiio upresentu a redução finul do Projeto de Decreto Legislativo
17, de 1979 (n~' 18/79, nu Cümuru dos Dcputudos), que uutori1.u o Exce·
ltntissirno Senhor Vice-I)residente du Repúblicu u uusentur-se do Puls, no
período de 13 11 16 de ugosto de 1979, em visilu uo Puruguui.
Snlu dus Comissões, 9 de agosto de 1979.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardo~o, Rcl:~tur - .To~é Surney.
n~

ANEXO AO PARECER N• 408, DE 1979
Redaçio final do Projeto de Decreto Leglslatl•o n' 17, del979,
(n' 18/79, na Cimara dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44,
inciso III da Constituição, c cu,
Presidente do Scnudo Fcdcrul,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1979

Autoriza o Excelentfsalmo S.nhor Vlce-Prnldente da República
1 ausentar-se do Palo, no perfodo de 13 a 16 de 11osto de 1979, em •I·
olta ao Parasual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY ~ o Excclentfssimo Senhor Vicc·Prcsidcntc da República autorizado a ausentar-se do Pafs, no período de 13 a 16 de agosto de 1979, a fim
de participar, como hóspede oficial do Governo paraguaio c como representante pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, das come·
moraçàcs do aniversário de rundaçilo da cidade de Assunção.
Art. 2v Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publi·
caçào,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estando a matéria cm regime de
urgência, passa-se à sua imediata apreciação.
Em discussão a redaçào final. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nada mais havendo que tratar,
designo para sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• I59, de
1976-Complcmcntar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz modifi·
caçõcs na Lei Complementar n' 26, de li de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constltulçio eJIIIIIça, pela constitucionalidade cjuridicidadc, nos
termos de substitutivo que apresenta:
-de f.ellolaçio Social, favorável ao projeto na forma do substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, votando vencido, cm separado, o Se·
nador Jutahy Magalhães.

-2Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n• 252, de 1979, do Sena·
dor Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
n., 83, de 1978, do Senador Mauro Bcncvidcs, que 11estabclccc a obrigatoric·
dadc de revisão semestral dos n(vcis de salârio mfnimo, c dá outras providências",

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n~ 245, de 1979, do Senador Adcrbal Jurcma, solicitando a retirada ao Projeto de Lei do Senado
n• 115, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a utilização do álcool para
uso combustível automotivo.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento n' 256, de 1979, do Sena·
dor Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Se·
nado n' 24, de 1978, de sua autoria, que dá nova rcdaçõo ao artigo 227 do
Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943 (Consolidaçõo das Leis do Tra·
balho),

-5Votuçilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 247, de
1977, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a nplicuçilo dos recursos
do Fundo de Participação dos Municfpios, c dlt outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 256 a 258, de 1979, das Comissões:
- de Conslltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc,
com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves c Osircs Teixeira;
- dr Economia, favorável; c
- dr FlnançiS, fuvor{!Vel.

-6Vot<Jçào, cm primeiro turno (apreciação preliminar du constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Scm1do n11 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a rc·
duçào do artigo 211 da Lei n' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o
salário-família do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
- dr Constltulçio r Justiça, pela inconstitucionalidude, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c
Cunha Lima,

-70i!!CUSSào, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 166, de
1977, do Senador Otto Lchmann, que dispõe sobre o tombamento da Fazcn·
da Santa Mônica, cm Valença, Estudo do Rio de Janeiro, antiga propricda·
de do Burào de Ururaf, onde Duque de Caxias morou na 'lclhicc, c viria a fa·
lcccr, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 904 a 906, de 1978, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc:
- de Educaçio e Cultura, favorãvel; c
- de Finanças, favorãvcl.

-RDiscussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 157, de
1978, do Senador Dirceu Cardoso, que inclui no Plano Nacional de Viação,
a Rodovia lúna (BR-262) - Muniz Frcirc-Anutiba-Piaca Alegre, fa·
zcndo ligação com a BR-101, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 195, 196 c 197, de 1979, das Comissões:
- de Collllltulçio e Jlllllça, pela constitucionalidade c juridicidadc;
- de Tra111p0nes, Comunlcacõn e Obras Públlcu, contrário; c
- de Finança, favorável.

-9Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 ao Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n' 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas con·
diçõcs que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão
- de Collllltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão,
( Lewznra-se a JessQo às /8 horas e .59 minu/OS.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR·
REIRA NA SESSÃO DE /9-6-79 E QUE, ENTREGUE À REVI·
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE:
O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o seguinte
discurso,) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, o Governo Federal comprova o seu estâgio de desarvoramento. Mais uma vez, a Nação queda perplexa diante da contradição, dian.te
da improvisação, diante do casuismo c da incompetência revelada na mudança de rotas, na mudança de orientação na poHtica adotada pelo Governo
Federal.
Refiro-me, especificamente, à afirmação do Sr. Mauricio Schulman, o
ilustre tecnocrata que há bem pouco tempo fritava boltnhos para o Governo
Federal, c, agora, escreve novelas para a televisão do Governo. Esta mudança, esta troca de indumcntâria c de roupagem é significativa: inopinada·
mente, tira-se um homem que há quatro anos lidava com o Banco Nacional da
Habitação, lidava, portanto, com toda aquela cabalisticn de números c cor·
rcçào monctâria, com todo aquele artificialismo, aquele hicrofantismo numérico, para vender casas ao trabalhador, explorando-o c este homem que se
especializara nesse mister, que é o Sr. Maurício Schulman c atingiu fndicc de
alta sotisticaçilo nessa técnica caballstica do monetarismo habitacional, é
transferido, ex abrupto, para presidir a ELETROBRÁS,
Quer dizer, alguém que fritava bolinhos, c agora passa u cabeleireiro.
Uma mudança de profissão assim, sem mais nem menos, é uma viradu de
180 graus no grande "Timõo" du politica habitacional c da politica de estudo
c aplicuçào energética no Pais.
Pois bem, o Sr. Maurício Schulman, ao sair da suu função de Presidente
do Bunco Nacionul da Habituçiio c ao pussur a lidar com a poUtica cncrgétiCil do Pu is, a presidir a ELETROBRÃS, sai· se com cstu cstulticc inominâvcl:
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sai-se com uma afirmação completamente descabida, que nega os rudimcn·
tos mais insignificantes c elementares de toda a problemática energética do
Norte do Pafs, principalmente da Amazónia. Ele alvitra a dcsativaçiio das
cachoeiras, ou melhor, do uprovcitamcnto energético das Cachoeiras de Bal·
hino, na Atumà, c de Samuel, no Jamari, cmRondónia, numa demonstração
incqulvoca de que estA completamente distante da vocaçilo hidrogrAfica c hi·
drclétrica daquela área, da vocação energética através da força hidráulica da
Bacia Amazônica.
Afirma que o problema do aproveitamento do Rio Atumil, para fornecimento de energia a Manaus, c de Samuel, para o fornecimento de energia a
Rondônia, não tem cabimento, o que caberia, no caso especifico, era a instalação de usinas tcrmclétricas movidas a carvão, vindo de Santa Catarina.
Ora, Sr. Presidente, nilo é preciso entrar cm pormenores. Basta essa ali r·
mação descabida, desautorizada, sem o menor conhecimento da problemática regional amazônica paro acoimar o Sr. Maurício Schulmun de ignorante.
Como .f.razcr carvão de Santa Catarina para ser queimado cm Rondônia c
em Manaus cm tcrmr:létricas capazes de abastecerem uma demanda insaciávr:l daquelas áreas, que explodem, à procura de uma afirmação dr:senvolvimr:ntista?
Pois bem, o Sr. Maurfcio Schulman, Sr. Presidente, alirmou que as hi·
drelétricas de Balbina r: de Samuel estavam superadas, não seriam mais ins·
taladas, seriam desativadas, não teria mais curso o aproveitamento do potr:ncial hidrclétrico do Rio Atumã c do Rio Jamari, nào se realizariam esses
dois sonhos, esses dois anelos, esses dois an)cios insopitáveis daquela ârca,
porquanto, cm seu lugar, seriam instaladas termelétricas, que seriam aciona·
das graças ao carvão que viria de Santa Catarina.
Ora, se queremos libertar-nos de uma dependência petrolffera que, cm
Manaus, chega à ordem de 500 toneladas por dia, Sr. Presidente- consomca
se cm Munaus c adjacências cerca de 500 toneladas de petróleo por dia para
acionar as termelétricas, como, entiio, levar carvão de Santa Catarina para a
Amazônia? Continuaríamos novamente na dependência do petróleo. Por·
quanto quem iria locomover esse carvão de Santa Catarina para Ma naus ou
Rondônia seriam os caminhões ou navios movidos a petróleo. Pensar numa
ferrovia seria pensar num sonho utópico e inaccssf\•cl, pois se até hoje não
conclui mos a Ferrovia do Aço, que é um salto de Belo Horizonte até a costa
Atlântica, imaginemos uma ferrovia vinda de Santa Catarina até Manaus!
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Permite V, V, Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nüo, nobre Se·
nadar Almir Pinto, com muita honra.

- é insopitável. Mais cedo ou mais tarde terá que haver o aproveitamento
hidrclétrico da Amazônia.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- E a tal história, Ex•: é a mesma
coisa que levarmos a água da Amazõnia parn Santa Catarina e o carvão de
Suntu Catarina, puru n Amuzõnin.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, V.
Ex•, agora, "matou o bicho com uma só cajadada",~ cxatamente isto. 1':. a
mesma coisa que se pretender levar o rio Amazonas para Santa Catarina e
trazer carvão de Santa Catarina para abastecer tcrmclétricas nu Amazónia,
quando nós temos na força hidráulica a vocação natural da Amazônia.
Calcula-se o potencial hidrelétrico da Amazônia cm 150 mil mcgawutts,
ou sejam, 150 milhões de quilowatts, sem falarmos na potencialidade da pró·
pria correnteza do rio.
Nós temos locais para o aproveitamento hidrclétrico, nos termos ideais,
que são as mini c as média hidroelétricas, sem as hidrelétricas faraónicas,
sem as hidrelétricas sardanapâlicas, a exemplo de Itaipu: 12 milhões de quilowatts.
Nós precisamos é de centenas, milhares de hidrelêtricas de lO mil, 50.
100, 200, atê 500 mil quilowatts, espalhadas pela Amazônia; é disso que precisamos. Vamos dar uma destinação mais autêntica ao carvão de Santa Cua
ta ri na.
O Sr. Enláslo Vlrlra (MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nüo, nobre Se·
nadar Evcldsio Vieira. Com muita honra.
O Sr. Evrláolo Vlrlra (MDB- SC)- Temos carvão-vapor, carvão·
mineral cm abundüncia no nosso Estado, que desejamos aplicar com intcli·
gência. Temos interesse cm vender 11 outros Estados, mas para movimentar
termelétricas cm áreas desprovidas de outras fontes energéticas; de suprir as
siderúrgicas, de transformar o carvão cm gaseificação para suprir as indús·
trios que consomem óleo combustfvcl, reduzindo as importações de petróleo.
Queremos aproveitar o nosso carvão no nossa siderúrgica, em Santa Catari·
na, inclusive para desenvolver uma tecnologia nacional. Santa Catarina está
com o Amazonas, porque Santa Catarina está com o Brasil. Lá devem ser
implantadas hidrelétricas para aproveitar o grande potencial hldrico que
existe no Est11do de V. Ex• Mas não nos surpreendemos com as declarações
do titular da ELETROBRÃS, porque essas coisas estão sendo corriqueiras
no Brasil. Veja, V, Ex•, que o Governo decidiu dar todo o apoio para instalar
uma grande usina para produzir alumfnio no Estado do Rio, que vai buscar
energia cli:trica de ltaipu, lá na fronteira com o Paraguai c com a Argentina,
c a matéria-prima vai buscar no Par6. Muito obrigado a V, Ex•

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Ontem. na sessão do Congresso
Nacional, um Deputado representante do Amazonas ou Pará, cujo nome me:
foge no momento, abordou este assunto da desativaçiio de Balbina c Samuel.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- O aparte de V, Ex•
Não disse:- porque talvez niio lho tenha sido dito- o motivo dessa desati· me socorre, nobre Senador Evcltisio Vieira, com muita oportunidade.
vaçào. Guardei na minha mente, já que o Dr. Maurício Schulman trabalhu
Santa Catarina tem oUtras opções para o seu carvão, outras opções mais
no Rio de Janeiro- a ELETROBRÃS está sediada no Rio de Janeiro- valiosas c mais conscientes, como sói ser transformação deste carvão em
por não estar cm Brasflia S. Ex• o Senhor Ministro Cesar Cais, que chegou combustlvel liquido.
hoje, pela manhã, eu, não obstante ter ido esperar o Sr. Ministro falti·lhc
Hoje, já se sabe, jâ há tecnologia para a transformação do carvão em
sobre a questão de Pernambuco- do ALUME- S. Ex• acha que ia ser co- metanol, que pode ser exportado, vendido para outros Estados, até para o
locada cm Pernambuco, c poderia ser colocada cm Petrolina pela facilidade Amazonas, em forma de gasolina ou metanol, nunca como carvão, pura e
energética, c passou-me sobre essa questão de Balbina c Samuel. Eu não es- simplesmente, para se queimar numa usina tcrmclétrica. Isso constitui uma
tou aqui, cm absoluto, como Lfdcr. Converso sempre com S. Ex•, o Sr. Mi· ·tolice grossa, uma tolice tão séria que compromete um Governo que se inicia
nistro, c quando silo abordados assuntos diferentes, que interessam dircta- c que, parece, bem inspirado, procurando caminhos novos, procurando somcntc ao seu Ministério, eu os levo ao seu conhr:cimcnto c não tive tempo- luções verdadeiras. Esta afirmação demonstra um desencontro, demonstra
c talvez ainda hoje possa tê-lo de perguntar a S. Ex• o que, na verdade, existe que a pessoa niio está preparada para o cargo. Como, então, desativar uma
sobre desativação de Samuel c Balbina. Quais os motivos. Nilo sei se essas hidrelí::trica próxima de Manaus, u única na rcgi~o que aliviaria a nossa de·
Cclusas, não sei se seriam eclusas, essas barragens que deveriam ser feitns ncsa pendência petrolffera, avaliada r:m 500 toneladas por dia? Balbina vai produ a
ses rios, sairiam tão mais caras ou mais não sei quanto por cento, do que: o zir, apenas, 250 mil quilowatts, ·lago uma insignificância, mas o suficiente
transporte do carvão de Santa Catarina, de que muito lucraria o Estado do para garantir um abastecimento energético para Manaus até o ano de 1992,
nosso colega prezado Senador Eveldsio Vieira. Mas cu posso dizer a V. Ex• com trn~qOilidadc; até 1992, repito, Manuus estaria trnnqOilu com essu rcscr·
que irei procurar saber do Ministro Ccsar Cais qual, na olcrdade, o pensa- va de 250 mil quilowatts.
mento do Ministério. Quando cu digo Ministério, naturalmente estd coma
O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte?
prcendido tudo aquilo que ele está a dirigir como Ministro sobre o problemu
O SR, EVANDRO CARREIRA (M 08 - AM)- Ouço, novamente, o
de Balbina c Samuel. Talvez umanhã, cu não posso assegurar porque hoje S.
Ex• cheg•JU do Rio vindo já de São Paulo, Cnmpos, c cu não tive tempo de Senador Almir Pinto, com muita honra.
manter uma convr:rsa mais longa com S. Ex• Porém, irei, quando terminar o
O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Meu nobre colega, é ~amo estou
Congresso, ver sr: consigo falar com S. Ex• sobre este assunto e, amanhã, di· dizendo a V. Ex•, parece-me que o Dr. Maurfcio Schuman não deu qualquer
rei a V. Ex•
cxp\icuçào. Eu entendo só se for por uma questão de imediatismo que ele
OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A Amuzónia agrudc· qucirn favorecer a região amazónica com essa energia porque, decerto, de·
cr:riu se V. Ex• pudesse trnzcr umu resposta fuvorltvel a esta inclinação, a cstu mundurfl tempo a construção da barragem. Essa pode ser umn cxplicuçiio.
vocuçilo hidrogrltfica da área, pois o apelo puru o uproveitamcnto hidrclétria Quanto~ questão du ALUME- hA pouco disse u V. Ex•- ainda não estli,
co du Amnzónin, é um upelo mesológico, é um npelo que não se pode fugir segundo o Ministro me unrmou hoje pela mnnhil, quando o interpelei, nada
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dccidtdo, hú estudos, S. Ex• me disse: "Penso que Pernambuco possa ficar
com 11 ALUME desde que seja cm Pctrolina, que í: mais próxima du fonte
energética e mais próxima de Belém do Pará, çomo bem lembrou o nobre Senador Evelásio Vieira,
O Sr. E1elúlo VIeira (MDB- SC)- Permite, nobre Senador Evundro
Carreira?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
O Sr. E1elúlo VIeira (MDB - SC)- Fico jubiloso com essa informação do Senador Almir Pinto, porque, há dias, a grande imprensa nacional
divulgou que o Ministro das Minas c Energia havia concordado com a maioriu dos acionistas da VALESUL na sua localização no Estado do Rio de Ja.
neiro. Mas diante da informação do Senador pelo Ccarú, Almir Pinto, não
vamos colocar dúvida, c ficamos não apenas na expectativa, mas na certeza
de que a localização será aquela mais conveniente aos interesses do Brasil.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- A cidade cm que S. Ex• acha que
poderia ser localizada é a de Petrolina. São estudos que ainda estão sendo
feitos. Acredito que o bom senso prevnlcccrâ.
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB - AM)- A verdade é que, de
tudo 1sso, se afere um desarvoramento, um desen-contro. Parece que não há
u~ plano, uma ordem de trabalho; é tudo feito atabalhoadamentc, é tudo
feno ao sabor do acaso, ao sabor do improviso. De tudo isto se conclui que
não há um plano definitivo, não há uma filosofia de governo, orientada,
traçada, estruturada.
Aliás, um colega nosso, da melhor envergadura, o nosso ilustre c atual
~ovc~nador do Ceará Virgflio Távora, homem da maior seriedade, da maior
1done1dadc, cm certa ocasião, aqui, como Lfdcr do Governo foi provocado
pela oposição para uma resposta definitiva quanto à existéncia dos celcbérri·
mos c?ntratos de risco para procura de petróleo que já fluíam c os boatos já
emcrg1am pelos corredores do Congresso Nacional de que o Governo estaria
preparando contratos de risco para a exploração do petróleo brasileiro- o
Ilustre Senador Virgflio Távora, da tribuna do Senado garantiu peremptoriamente, soletrando quando o indagamos frontalmente se havia ou não estudos, se havia ?u não intenção de trazer a lume uma decisão, para o uso de
contratos de riSco na exploração pctrollfera, S. E•• soletrou N... A...O...TIL:
não; gritou três vezes: N... A...O...TIL: não! Não há nada a respeito!
Pois bem, Sr. Presidente, no outro dia, à noite, o Presidente da Rcpúbli·
ca, a~somava à cátedra presidencial, ao rostro presidencial, e afirmava que
dcpo1s de estudos demorados, depois de uma meditação profunda, depois de
um ~~rgulho no Valhalla, ~consulta a odin depois de toda uma pesquisa
cso.tcnca, chegara a conclusao de que a salvação para encontrarmos petróleo
sena a adoção dos contratos de risco,
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB - AM) - Esse desencontro
pr?va que há uma contradição Intima, há um desarvoramento profundo,
onentando as decisões governamentais.
Ouço novamente o Senador Almir Pinto com muita honra.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Lamento muito interromper novamente V. Ex• Apenas para umn rctificaçào. Quando meu nobre colega
Evclásio falava na VELESUL, cu não eslava falando sobre a VELESUL
referia-me à LUME, não à VELESUL. Na verdade o Sr. Ministro já se ha:
via pronunciado sobre a questão da VELESUL. Pernambuco está rcivindi·
cando a LUME para aquele Estado. S. Ex•, o Sr. Ministro hoje me disse que
possivelmente se fosse cm Pernambuco Iocalizar-se-ia nu cidade de Pctrolinn.
Mas é uma questão de estudos. Era só isto. porque houve um equívoco, cu
não me referi à VELESUL.
O Sr. Enlúlo VIeira (MDB- SC)- Foi bom que u verdade veio u lume.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Veio a lume, exala·
mente.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nada hâ que possa autorizar, não
há argumento nem racioc!nio algum, seja ele simples ou cabalístico, que possa autorizar a dcsativação do aproveitamento energético do rio Atumà com
a Hidrclé:trica de Balbina. Nada hú. Aliás, de longu data se deseja o aprovei·
lamento dessa força hidráulicu. Se cssu usina tivesse sido incrementadu hú
unos atrás, como se propôs, seu custo cstnria cm 300 milhões de dólnrcs,justumente o que Munnus gasta em petróleo por uno. Hoje a usina estfl orçada
cm torno de 450 milhões de dólures, mus é justamente quanto Munuus gustu
ou gasturl1 de petróleo cm 10 unos. Oru, se for reitn u usinn, um dispêndio

que nos purecc volumoso, mas é: apenas um dispêndio inicial de 450 milhõe~
de dólares, dentro de lO anos a usina estará paga, complt:tamente pagu. E
quanto mais tt:mpo demorarmos na instalação dessa hidrelé:trica, muis caru
ela ficará.
O Governo Federal já despendeu cerca de I50 milhões de cruzeiros; até:
agora já foram gastos 150 milhões de cruzeiros nu feitura de uma estrada· na
i~~taluçào do canteiro de obras, 1.200 homens já trabalham, já operam nu' rc·
gtao. Ora, perder todo esse esforço empregado parece uma contradição incxplicúvcl; parece que o Governo confirma o ruciocfnio de que ele está desarvorado, não tem roteiro, ele age ao sabor do casufsmo, ao sabor do ucaso,
dos ucontccimcntos emocionais, das idiossincrasias dos presidentes, dircto·
rcs c responsáveis pelos órgãos públicos,
Eu não encontro, não há ninguém que encontre uma razão cm levar car·
vão de San tu Catarina para ser queimado numa tcrmoclétrica cm Manaus. O
d~spé:ndio dess~ transporte vai onerar extraordinariamente u produção c:nergctlca dessa usma.
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Permite V. E•• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)-Ouço o nobre Senador Jaison Barreto com muita honra.
O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Em reforço a tese que V, Ex• está
a defend.er c at.é: para justificar o porquê da celeuma criada c dessa distorção
quanto a finalidade do projeto que Santa Catarina apresentou ao Ministro
Cesar C~ Is. f: que na re~lidadc a grande reivindicação que fazemos é de que
se constllua~ no País. um mstrumcnto, um órgão capaz de definir uma politica
para o ~rvao. Infelizmente nada há neste sentido, c ele está apcnso ao Conselho Nacional do Petróleo que decididamente não se preocupa com a dctermi·
nação de uma política que possa agora, de fato, recuperar aquilo que, duran·
te longos anos, poderfumos ter utilizado, exatamcntc nesse momento de crise
energética. Mas o projeto apresentado por Santa Catarina, que nada tem a
ver co'!l esse cstrambólico, é o termo, estrambóilca intenção do Sr. Schu·
mann, e..dc que nós pretendíamos valorizar a tecnologia nova da gaseificação
do carv~o, ~á ~rcscntc, c através de um gasoduto e11caminhar esta energia
p~ra as mdustr~as do centro do País, principalmente São Paulo. O projeto é
VIável, economicamente válido, tira-nos de uma dependéncia que tende a se
aprofundar c permite, inclusive pelos cálculos feitos, que em dois anos se recu~crc o dinheiro investido nesse gasoduto. f: esta a preocupação. E trago
ma1s um lembrete a V. Ex•: um ilustre dono de minas de Santa Catarina ao
ouvir a proposta do Sr. Ministro César Cais, confidenciou conosco: "é 'um
absurdo, é: interessante para mim, que sou proprietário de minas, mas é: com·
pletamcntc for~ de propós.ito c nilo diz nada", como a demonstrar o despre·
paro das autondades brasileiras no equacionamento do bom aproveitamento daquelas reservas energéticas do Sul do País. De modo que Santa Cata ri nu
defend~ um órgão capaz de realmente definir uma politica intcligcn.tc"para o
aproveuamento do carvão. E cm segundo lugar, até como a dizer que a
SIDERSUL é: apenas um dos instrumentos de valorização da utilizaçüo da·
quela fonte de energia, estamos é preocupados com a gaseificação do carvão.
a definição do preço, realmente, do gás de carvão c n constrUção desse guso~ut.o P?ra .rornecimcnto de energia barata- ou competitiva, pelo menos, as mdustnas do centro do Pais.
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Mui to obrigado, Senador Jtuson Barreto. A sua contribuição nos ajuda no raciocínio que dcscn·
volvíamos. Ou há um despreparo total, há um desencontro total, hú um de·
sarvoramcnto e um casuísmo total por parte da politica energética do Gover·
no, ou, então, um plano sinistro, um plano sinistro não tanto contra o Ama·
zonas mas, principalmente, contra Santa Catarina. Quer dizer, com essa discussão, desviar a atenção do grande projeto catarincnsc.
O Sr. Jai!On Barreto (MDB- SC)- Exatamentc. 1:: uma atitude escapista c nós entendemos cxutamentc assim.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB....: AM)- Exutumente, é um
escapismo. 56 pode ser um escapismo, só pode ser uma rorma de nilo atender
a u~a solicitação n&tural e uma vocação natural de Santa Catarina que é u
gusc1ficaçilo do seu carvão, para o abastecimento do Brasil através de gnso·
dutos. Esta é que é a verdade.
Então. purcce que há um plano de prejudicar Santa Cuturina c, ao mesmo tempo, prejudicar o Amazonas.
O Sr. Jai!On BarroJo (MDB- SC) - V. Ex• me permite, Senador'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muitu honru.
O Sr. Jalson Barrclo (M DB- SC)- Nuo há nadu de ubsurdo nu prc·
tensiio dn Estado, jl1 que o País est:\ investindo umu somu fabulnsu nu cons-
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truçilo do gasoduto da Bolfvia paru os centros consumidores do País c com u
O Brasil, pu is pobre, sobrecarregado de problemas, tentu enverediir por
viabilidade, até, duvidosa. De modo que a construção desse gasoduto de umu seara de conhecimentos onde os gr:mdes titãs se degludium, dando a
Suntn Catarina par01 os centros consumidores é: perfeitamente viável e o pro· enlender que nind:1 nüo se situou, uind:a nüo umudureccu, ainda ni10 se com·
jeto inteligente, feito pelo talento do homem cutarinensc, está ui, pura ser co- penetrou das suas carências, das suas necessidudes e do caminho que dc:vc
locudo em discussão.
trilhur rwra satisfazê-las.
Sr. Presidente, na fala de Dirceu Cardoso, constatamos que nos se:··~
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exotamcnte, assim
transferido,
por ucordo, um processo de enriquecimento de urf1nio que, ape·
como a transformução desse carvão cm metanol. Já há técnica comprovada,
economicamente comprovada e vif1vd para a feitura do combustível liquido nas, foi aprovado in 1•itro, no laboratório. Nilo há nuda que assegure a su~1
excgUibilidade no campo comercial c industrial. Adotando esta linha de wdo carviio, através de técnicas modernas. ·
Tudo isto nos leva a um estado de desespero. O povo paraense também ciocinio, nós deveríamos estnr instal:mdo usinus fotossintéticus, pois já seconhece o procc:sso,jC! é passivei transformar o teto de todas as casas dos pai ses
se sente desesperado, quando ora se afirma Tucuruí, ora se nega Tucuruí;
tropicais
em folhas municiadas de estômutos com clorolila suficiente p:~ra
ora se corta a verba de Tucurul, ora se delonga, se protrai o projeto de Tu cuc:1pt:1r os fotons da energia radiante c tr:1nsformú-Ja c:m energia clétric:1. Nu
ruí. Depois se nega Balbina.
H:'!, portanto, uma incerteza, Sr. Presidente. Puiru sobre n Amazônh1 entanto, o processo não tem exeqUibilidade comercial.
A distãncia é muito grande entre aquilo que se faz no laboratório c aquium clima de insegurança, de incerteza por parte dos investidores. Quem é
lo
que:
se pode fazer para funcionar do ponto de vista comc:rcial.
que vai investir numa área onde a energia custa os olhos da cara, desde que:
Mas, Sr. Presidente, o Brasil possui outras searas, outros cumpos mais
essu energia é movida a petróleo?
viáveis e mais exeqUivcis pura desenvolvimento de tecnologia nova, para o
Belém está consumindo, hoje, cerca de 500 toneladas, só Belém, só a ci·
aprimoramento do know-Jww e da instrumentalização do povo brasileiro,
dadc de Belém, 500 toneladas de petróleo por dia, Sr. Presidente. Manaus
podendo até se tornar, em certos selares, prioritário, Magi.l"ler dixit.
consome mais de 400 toneladas, 450 toneladas de petróleo por dia, num total
Cito como exemplo o caso da biota amazônica, não há campos mais férde mil toneladas por dia. Não é possível! Estamos diante de uma perplcxida· til para o Brasil, m:1is natural, mais racional do que o estudo, a pesquisa d01
de. O Governo ora afirma Balbina, ora afirma Samuel; ora garante Bem hiléia amazónica, para dela extrair não só energia, mas u mercadoria mais
Querer, aproveitando Rio Branco; ora garante Tucuruí: depois diz que não rotativa c mais cara do Planeta Tcrm que é alimentos.
há recursos, mas constrói o Banco Central, com chifres para baixo, para o
O Sr. E•eláslo VIeira (M DB - SC) - Permite V. Ex• um aparte'!
fundo da terra, de 7 andares, c gasta I bilhão c 700 milhões de cruzeiros num
palácio subterrãnco.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nüo, com muita
Sr. Presidente, convenhamos, isto é um descalabro. Enquanto se umeça honra, nobre Senador.
gastar num projeto nuclear cerca de 30 bilhões de dólares, Sr. Presidente, são
O Sr. E•elislo VIeira (MDB- SC)- Tenho o atrevimento de solicitar
negados os recursos essenciais u Tucuruf, são negados recursos necessários a
Balbina, a Bem Querer, u Samuel, a Catingo, a todas essas ârcas que estão o aparte a V. Ex• porque sei que V. Ex• gosta muito do diálogo. E para que:
não paire: dúvidas, quero registrar, para honra c interesse prôprio. que sou
necessitando da oferta de energia.
A Amazônia é tão diferente, Senhores, que lá a economia de mercado se seguidor das idéias de V, Ex•, mas, às vezes, não trilho o mesm<. ~.aminho.
inverte. Nu Amazônia, é preciso que haja oferta de energia para haver de· Em relação ao preâmbulo do discurso de V, Ext, entendo que é certa a tcn·
manda. É o inverso de outras áreas. Em outras áreas, t: preciso que haja de- tativa do Brasil de ingressar no clube dos países atômicos, apenas com o cuimanda, procura de energia, para que se instalem usinas produtoras de ener· dado e dentro dos recursos econômicos disponíveis. Devemos explorar ougia. Na Amazônia, é o inverso. I: preciso que se ofereça energia barata para tras prioridades energêticas, aproveitar outras riquezas naturais para, com o
rendimento nessas outras fontes de riqueza, alcançarmos mais recursos paru
que o investidor se inspire cm aproveitar as suas potencialidades.
Ê preciso que haja oferta de energia barata, ou ninguém irá para a Ama· acelerarmos, posteriormente, o desenvolvimento da energia nuclear no País.
zõniu. As fazendas aquáticas que cu preconizo, com seus frigoríficos acopla· E digo mais: nunca ouvi ncstu Casa, mas esta é a minha posi-;üo; com fins
dos para a produção de protcinas c o abastecimento do mundo, carecem do pacíficos, mas tumbém bélicos, não para agredir, mas como autodefesa. Era
aproveitamento hidrclt:trico da Amazônia. Se não houver energia burata, e uma posição que queria registrar no pronunciamento que V, Ex• está a faenergia barata é energia hidrclétrica, é aquela que só exige uma despesa, a zer, c numa discordância, talvez apenas, meramente de campo de ação estratégica.
inicial, da instalação da hidrclétrica c mais nada.
O Sr. Evel,slo VIeira (M DB- SC) -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB -AM)- Ouço o nobre Sena·

dor Evclâsio Vieira, com muita honra.
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• faz agora referências à cs·
casscz de recursos para as hidrclétricas no Norte do Pais. Enquanto isso,
pura u construção de uma única usina nuclear, o Governo jâ aplicou 17 bi·
Jhõcs de cruzeiros. Naturalmente, porque essa energia é muito mais barata
do que a produzida por uma usina hidrel~trica ...
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Presidente, gos·

taria, agora, de me reportar a uma manifestação do Sr. Paulo de Tarso AI·
vim, mas estou me sentindo muito cansado, c deixo para outra oportunida·
de. (Mui to bem I)

Discurso pronunciado pelo Sr. Evandro Carreira na sessão de
7-8-79 e que, entregue à revisão do orador, seria publicado posterior·
mente:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o seguinte

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil se debate numa ânsia c numa angCJstia de encontro c de procu·
ru, c, num esforço desordenado, caótico c, por vezes, pueril, se perde cm trilhas e caminhos que a consciCnciu nacional c o bom senso repudiam u priori.
Acabamos de ouvir um depoimento da maior seriedade, depoimento du
lavra de um homem que tem se notabilizado nu vida p6blicn pela honestidade c pelo idealismo, pela corugcm c pela dedicação de estudo da problcmúti·

cu brasileira.
Este homem é Dirceu Cardoso, que nos mostra, depois de uma viagem 11
Europa, a conscqllCnciu du feitura de um acordo que não atende, cm ubsolu·
to, ao raciocínio muis primário c muis elementar.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Evc·

lásio Vieira, naturalmente que, no pedirmos ênfase para a pesquisa, o estudo
c o aprofundamento da análise de certos setores que poderiam oferecer
maior know-how e mais vantagem a uma politica nacional, não se está elidindo completamente a possibilidade de o Brasil carrear alguns recursos para
manter, a n(vel universitário, uma pesquisa, um estudo da tecnologia nJJ·
clcar.
PorCm, nobre Senador, hoje sabemos que toda essa tecnologia vazará
automaticamente. Tudo o que os Estudos Unidos e a Rússia têm em torno de
tecnologia nuclear, dÜqui a cinco anos scrâ do conhecimento das revistas
cicntrficas do mundo. Todo esse estudo feito, a quatro paredes, vazará,
nobre Senador.
Hoje se faz bomba atómica na cozinha de qualquer cientista, quando hú
vinte unos parecia uma quimera inalcançAvel, parecia imposs(vcl que alguém
pudesse fabricar uma bomba atómica num laboratório doméstico, hoje o
fato é comezinho c trivial, haja vista a demonstração que deu um estudante
nos Estados Unidos, e o fato televisado foi proibido de ser cnfocado pela to.·~
lcvisão brasileira.
Daqui a cinco ou dez anos, esses conhecimentos, essa tecnologia toda
estará impressa cm rcvi:Uas cicntrficas.
Precisuriamos era ter um programa a n(vcl universitário, apenas pura
acompanhar, porque o Brasil nUa pode se iludir: ele jumois será um o potên~
ciu belicosa, nem ele, nem o Peru, nem u Venezuela, nem qunlqucr pufs da
América do Sul.

Militormentc, estnremos, sempre, orbitando cm torno de outrus pott:ncius belicosas.
Só temos uma salda; é sacudir a poeira c dur n volta por cima, nobre Se·
nudor; atingiremos o patamur de supcrpoténciu nno em tc:rmos belicosos,
mns dentro de uma novu técnicu, de um novo comportamento, talvez umu
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H:cnicu de amor, de frutcrnidadc, ofertando alimentos para o mundo, •mulundo a belicosidudc dos povos rapuccs.
Como potência alimentícia, desfrutaremos de uma hegemonia muito
mais segura c muito mais duradoura do que possuindo uma bomba utõmicu.

O Sr. E•elíslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço V, Ex• com
muita honra.
O Sr. Enláslo Vieira (MDB- SC)- A tese de V. Ex• em transformar
o Brasil também cm uma grande potência alimentar no mundo é válid<~. Re·
conheço que ê uma grande arma, cm todos os seuS aspectos, mas entendo,
tambêm, que nos outros sctores devemos estar presentes.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sim, a nível universi·
tário.
Ê tiio grande- quero dizer ao meu ilustre colega -é tão grande a po·
tcnciulidade alimentícia que, nu história do mundo, ninguêm é capaz de citar
um povo, um país, ou uma nação que tenha sido forte sem ter alimentos. a
forçll dos Estados Unidos, não é nuclear, é alimentícia, a sua força reside na
sua potencia alimentícia. A força da Rússia, também niio ê nuclear, ê ali·
mcnlfcia.
O Sr.

Eveli~o

Vieira (MDB- SC)- E a do Japão?

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ~alimentícia. A do
hpiio é alimentícia, c não é bastante, por isso é um país gravitacional. O Ju.
pão existe cm função dos Estados Unidos, é um pais dependente. O Japiio
náo é um titã, niio é um país de primeira grandeza, ele depende da cornucó·
pia norte-americana. Nobre Senador, nós sabemos disso! Acredito atê que a
China tenha mais poder de arrogância do que o próprio Japão c só não é uma
potência de primeira grandeza porque ainda não é uma potência alimentfcia.
O Japiio é um pais que hoje está sentindo essa necessidade, está cami·
nhando para se auto-abastecer: af estão seus estudos de Oceanografia, outra
seara do conhecimento humano que se pode explorar além da nuclear. onde
um povo pode adquirir know-how prioritário. Os japoneses têm se dedicado
de corpo e alma à oceanografia, estão adquirindo conhecimentos que pode·
•<lo transformá·los numa potência alimcntfcia, dentro de poucos anos esta·
rUo produzindo todas as suas proteínas de algas marinhas. O alto nível cultural alcançado pelos japoneses, nestes últimos I00 anos, graças a invcstimen·
tos maciços no setor educacional, desvendou essa verdade irretorquível - a
hegemonia depende da produção de alimentos.
O Brasil também poderia dedicar-se a essa verdade indcsmentfvc:l quando tem a maior usina protéica do mundo, qúc é a Amazonia- poderia
dedicar-se de corpo c alma à produção de alimentos. Claro, não se csqucccn·
do de um projeto nuclear a nível universitário, nunca a nível de primeira
grandeza.
A estupidez quer instalar oito ou dez usinas nucleares no Brasil. Não vai
instalar nada. Isso é conversa para inglês. A primeira usina já sofre um atra·
sn de vilrios anos. As outras sofrerão muito mais. O Brasil não tem con·
d1ções. Isso tudo é conversa de pobre querendo bancar o rico. Dever-nosfamas conscientizar da nossa situação c da nossa aniçiio, dcv!amos fazer
uma autocrítica e reconhecer que não estamos cm condições de partir paru
um projeto dessa natureza. Estamo-nos exaurindo, estamo·nos desgustando
à-tau, inutilmente, quando chegarmos a dar - se for possível - carátcr
comercial c industrial a esse processo de enriquecimento do urfinio que a
A!cm;mha nos quer transferir, ela talvez já esteja em outro muito mais comcrciul c os Estados Unidos e a Rússia já tenham aprimorado alguma coisa
muito mais sofisticada que energia nuclear- energia sol-.r.
O Sr. Evcilislo Vlclro (MDB - SC)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM)- Ouço o uparte de

\'. Ex'
O Sr. Evel4slo Vieira (M DB- SC)- Tenho u impressão de que V. Ex•
csti1 subcstimundo as condições excepcionais do Brasil. Temos u nossa di·
mensão tcrritoriul. Nossa populuçilo, hoje, ê da ordem de IIS milhões: den·
tro de 2:! anos, 200 milhões de seres humunos. Outru condiçilo: poderemos
perfeitumente, dentro de lO, .20 anos, se tivermos compctênciu, chegur ac
mesmo nfvcl dos Estudos Unidos, du Alemanha, da Rússia, cm matéria de
produçl10 de encrgiu nuclear. Temos condições, Senador. Não podemos, isto
sim- neste ponto concordo com V. Ex•, e já tenho criticado o Governo por
cssu medida - nUa podemos, neste momento, estar investindo tanto em
encrgiu nuclear, quundo temos outras alternativas muis rentáveis c rncno11
dispendiosus. Entretanto, devemos perseguir o cuminho du cncrgiu nuclear,
puru que umunhU possamos sentur ll mesa com os grundes puf se& c, conjuntu·
mente, tomur ns grundcs decisões nucionuis. Acredito que chegaremos lá. O
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que precisamos é ter confiança nas nossas potencialidades c cxplorá·las com
inteligência, com sabedoria, sabendo o que está ocorrendo hoje, c, dessa for·
ma, estabdc:ccr as melhores prioridades que atendam aos interesses nacio·
nu is.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Claro, nobre Sena·
dor Evclásio Vieira. Esse elenco de prioridade é que deve ser rfgido, c, na ri·
gidcz desse elenco, a energia nuclear dever estar cm último item, No entunto,
nós a colocamos cm primeiro lugar.
Nobre Senador EvciO.sio Vieira, nem era para estarmos falando cm átomo nesta Casa, quando o Brasil gastou, no ano passado, 43 milhões de dóla·
rcs na importação de alho a,l,h,o: alho, quando cebola vai apodrecer no São
Fruncisco.
Nobre Senador Evclásio Vieira, nosso problema é de encontro. Há nc·
cessidadc de os nossos dirigentes pararem para pensar, fazerem um retiro de
consciência nacional. Vamos repensar tudo. Está tudo errado; o desencontro
i; total.
Na minha terra o IBDF está arrancando casco de tartaruga como cnfci·
te das houtiques c dos restaurantes. V. Ex• não pode enfeitar sua casa, sua
sala de jantar com casco de tartaruga ou de jabuti, porque esse casco está su·
jeito a ser requisitado, aprisionado pelo IBDF. O IBDF tem portaria, veja
bem nobre Senador, proibindo que alguém faça viveiws, criadouros de espê·
cics cm extinção. Há qualquer coisa mais inconseqUente?! Pergunto: há algu·
ma coisa mais absurda c mais incongruente do que proibir um cidadão de
criar espécies cm extinção?! Diz o IBDF que é para não estimular o foco de
desrespeito à lei que proibe a matança das espécies cm extinção.
O raciocínio ê tão absurdo que nos parece haver uma alicnaçiio, uma
loucura c o Brasil está se transformando num grande hospício.

O Sr. Paulo Broaaanl (MDB - RS)- Nobre Senador, permite·me
V. Ex• um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB - AM) - Com muita honra,
nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Broaaanl (MDB- RS)- Lamento ter chegado neste mo·
mcnto c ter que sair Jogo após. De modo que não pude ouvir o começo do
seu discurso nem terei ocasião de ouvir a sua peroração. Ouvi - não sei se
estou ouvindo bem- ouvi que o JBDF cstã requisitando cascos de tartaru·
ga,

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre Senador, o
IBDF está invadindo os restaurantes, as boutiqucs de Manaus, qualquer lugar público c arrancando os cascos de tartaruga. Se souber que há casco de
tartaruga cm qualquer casa particular, o IBDF pede ordem judicial para in·
vadir c retirar o casco de tartaruga graças a uma portaria ...
O Sr. Paulo Broaaanl (M DB - RS) - As portarias süo muito i,mportantcs neste País.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... que o autoriza a
arrancar os adornos feitos com esqueletos de tartaruga c outros animais.
O Sr. PauloBroaaard (MDB- RS)- O que quer dizermcsmo IBDF'/
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal.
O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - E tartaruga ó floresta?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- t Pura eles turtaru·
ga i: norcsta.
Isto comprova c atesta a inconseqUência de toda essa mixórdia de leis,
de resoluções c de decretos. Ê um absurdo.
·
Agora mesmo estamos constatando que o Brasil está fechando um acor·
do, pelo qual vai receber um processo de enriquecimento de urânio que já foi
teswdo in vitro, mas nüo tem nenhuma comprovação comercial. Pan:cc atê
estória da carochinha. Como comprar algo que ainda não foi comprovado
comercialmente?!
Portanto, nobre Senador, é uma bizantinice essa discussão c esse acor·
do, é pura cstóriu du carochinha, quando temos outras opções,
O Brusil deveria estar debruçado nu prcscrvaçiio de seus recursos mllu·
ruis, pura deles extruir alimentos c, com isso, ter a hegemonia do Mundo.
Nenhum pais do Mundo poderá destruir celeiros e adegas no futuro. O futu·
ro do Brusil não ·está cm ter bomba atômica nem exércitos poderosos.
Est[l cm ter grundcs celeiros puru abustcccr o mundo. Nenhuma naçilo
se alirmou, através du urmu, mus sim ntravés do ulirncnto, e quando clu ten~
tou c conseguiu umu hegemonia guerreiru, foi uma hegemonia momentünea,
passugciru e mctcóricu, logo em scguidu elu ruiu, c ela perdeu suu razão de
ser.
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O Sr, Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um uparte'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o nobre Senu·
dor, com muita honra.
O Sr. Lom•ntoJúnlor(ARENA- BA)- Eminente Senudor estou ou·
vindo seu discurso com muita atenção, mas não se esqueça de que ncnhurn
país scrú forte, no futuro, c se afirmará como potência, se também não pos·
suir abundância de explorávcl'cncrgiu. Daí o esforço que estamos rcalizan·
do, no sctor da energia nuclear, todo ele volta.do·para a paz: não nos anima,
cm momento algum, utilizar a energia nuclear para objctivos bélicos, ao con·
tr:1rio. O que nós estamos fazendo é nos alinhar aos povos que estão preocupados em buscar fontes alternativas de energia para acelerar o seu desenvolvimento. O acordo que fizemos com a Alemanha nos trará resultados positi·
vos pura o nosso desenvolvimento tecnológico e econômico, sobretudo em
face da condição de País grande produtor de urânio,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Lo·
manto Júnior, agradeço o seu aparte porque ele rememora um argumento
que jú se tornou enfadonho: os povos aos quais nós queremos nos emparelhar são povos que jâ exauriram a sua capacidade hidrclêtrica.
Nobre Senador, o Brasil tem mais de 200 milhões de kilowatts de energia hidráulica a explorar. Lembro a V. Ex• que só o que chamamos de ponta
d':ígua, nos rios da Amazôni<~- não falo nem hidrelêtrica- ponta d'àgua,
são trechos onde o rio alcança, por vezes, uma velocidade de 12 nós, Pois
bem, qualquer ventoinha, qualquer hélice colocada nessas pontas d'ãgua
pode iluminar cidades.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR,, EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Pois nilo.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Ainda ontem ouvimos, aqui,
um brilhante pronunciamento do eminente Senador Evelásio Vieira, da necessidade de evitarmos, o quanto passivei, a condução da energia elétrica
para longas distâncias. É evidente que, se outros recursos não tivermos, teremos que construir as custosas redes de transmissão, levando a energia para
longas distâncias. Mas, como bem acentuou o eminente Senador Evelásio
Vieira, devemos evitar o quanto passivei essa solução, buscando inclusive
aproveitar os pequenos potenciais hidrclétricos, as miniquedas como ele de·
nominou aqui e novas fontes energéticas. Temos necessidade de conhecer a
moderna tecnologia nuclear, com a preparação de técnicos, neste importante
sctor. Estamos atuulmente com vários estudando na Alemanha. Sabe V, Ex•
que não devemos nos limitar apenas a exploração a nossa energia hidrelétrica, mas buscar outras fontes que a tecnologia nos indicar. Concordo inteiramente com V. Ex• que haveremos de ser uma grande Nação, o grande celeiro
para alimentar o mundo, mas nilo serâ forte no futuro a nação que nilo possuir :~bundância de energia.
O Sr, F.vundro Carreira (MDB- AM)- Mas, claro, nem ela poderá
ser grande sem ter cm:rgiu, Mas temos múltiplas opções que estão cm patamares superiores tio da energia nuclear. O que deverlumos ter em termos de
tecnologia nuclear é um estudo a nível universitário, quanto a transmissJ.o de
energia das grandes hidrelétricas, isso também está superado, nós sabemos.
O Brasil nilo tem só a opção hidrelétrica; temos uma opção hidrelétrica
pura a Amazônia, enquanto para o Centro-Sul temos a opçilo do nosso carvilo, da cxtraçào de energia desse carvilo, que existe cm grande quantidade.
O Sr. l.omantn Júnior (ARENA- BA)- Outra fonte que não pode·
mos descuidar. Então, temos que buscar todas as alternativas ao nosso alcance, pura nos prepararmos para o futuro.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Porém, enquanto is·
so, o projeto de rucionalizuçilo dessa potencialidade carbonifera estA arquivndo c j~ se gasta cerca de 17 bilhões de cruzeiros com estudos nucleures.

laçJo com renda fumiliar de zero a dois salários mlnimos, pode c é convc.
niente gastar 40 bilhões de dólures, que ni'lo temos, num Acordo Nuclear
paru construção de oito usinus nucleares, e que terão vida de 20 anos, Dentro
de 20 anos serão sucuta, est01rão inteiramente desutivadas, porque o mundo
terá ingressado numa outra fnse, num outro desdobramento da vida nuclear,
da ciência nuclear. Devemos indagar se í: conveniente perslstlrmos nessa
política, ou se deveríamos procurar, é verdade, u nível de pesquisa, a nlvel de
estudo, a nível universitário, como diz V. Ex•. u nível, inclusive, de intercâmbio com outras nações, adquirirmos, ui sim, conhecimentos que nos habilitasse no enriquecimento do urânio e ao aprofundamento dos nossos conhecimentos da análise de programas energéticos que o mundo inteiro, hoje, desenvolve c guard:1rmos grandes partes desses recursos para incrementar u
construção de pequenas usinas hidráulicas por esse Brasil inteiro. No meu
Estado, eminente Senador Evandro Carreira, dezenas e dezenas de pequenas
usinas hidrclétricas, em perfeitíssimas condições de opcruçào, estão sendo
dcsativadas. Agom, há poucos meses utrM., um fazendeiro no Municfpio de
Goian!!siu, H 200 quilõmctros de Brnsilia, desativou uma hidrelétricn cm sua
fa?.enda que fornecü1 150 kva de energia. Isto porque as autoridades do setor
começaram :Hé a exercer pressão sobre ele, :1legando não poder ele ter cm
sua propriedude uma hidrclétrica. Dcs:1tivou-se aquela usina c a CELG fez
alguns quilõmetros de linha de transmissão rara vender IS kva de energia,
que são consumidos naquela propricd::~dc. E lá está aquela excelente usina,
num curso de :ígua fabuloso, capaz de gerar cento c tantos kv<~ de energia, jogada fora. Em Cavalcanti, também a 200 quilómetros dr. Brasflia, dcsativouse uma usinu hidrelí:trica de propriedade da Prefeitura Municipal.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, vou
dar um aparte dentro do seu aparte. ~lamentável que a Assessoria do Governo ni'lo anote o que V. Ex• está dizendo, para dizer isto a nível de Presidência da República. O que V. Ex• está dizendo é da maior seriedade, nobre
Senador. Desperto os assessores do Ministério das Minas c Energia pois aqui
deve haver pelo menos uns 50, trançando pernas, para anotarem isso c levarem ao Presidente da República. Obrigado, nobre Senador Lázaro Burboza.
O Sr. Lázaro Barhoza (MDB- GO)- E casos como o• que ugora ci.
tei, cm Goiás, nobre Senador, são inúmeros c inúmeros. E suponho mesmo
que seja o retrato do que se passa pelo resto do País, AI sim, estariam sendo
bem aplicados os recursos dos impostos que o povo paga, se, ao invés de desativar as pequenas hidrclétricas, o Governo criasse, no Ministério das Minas c Energia, um programa, inclusive, de incentivo para se construir tantas
quantas fossem as milhares de pequenas hidrelêtricas por este Pufs inteiro,
cm cada propriedade rural, cm cada cu:-so d'~gua, por pequeno que o seja. E
sentindo a importância disto, estou concluindo a construção de uma hidrelêtrica cm minha pequena propriedade rural, que vai gerar tão-somente 5 kwa
de energia, num curso d'água, para que assim eu evite ter energia elêtrica
oriunda de um motor dieseL
O SR. F.VANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito bem!
O Sr. l.ú7.11ro D11rhozu (MDB- GO)- E isso deveria ser feito no País
inteiro, nobre Senador. ~1eus parabéns, por mais uma vez ferir assunto dessa
importância.
O SR. F.V,\NDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senudor Lá·
zmo Barbozu, eu é que agradeço a contribuição que V. Ex• truz ao meu discurso, quando é justamente isso que queremos enfatizar nu tarde de hoje.. ~o
desencontro do Governo, é o desarvoramento. O Governo se encontra desnorteado, ele não sube, ele não se encontra, ele se contradiz, ele se debate c
nilo se encontra, nobre Senador ...
O Sr. F.vciásln Vieira (MDB - SC) - Dâ licença, nobre Senador?

O Sr. l.úzuro Durhozu (M DB - GO)- V, Ex• me permite um upurte1

O SR. F.VANDRO C,\RREIRA (MDB- AM)- 56 um momento,
apenas para concluir o raciocínio.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Ouço o nobre Sena·
dor Lí1zaro B:~rboza, com muitu honra.

O Sr. E•ciásin Vieira (M DB- SC)- 56 para dizer que estumos intei·
ramcntc com V, Ex•

O Sr. L1Ízbrn Durhnzu {M DB - GO) - Eminente Senador Evundro
Currcim, V. Ex•, como sempre, de formu percuciunte e profunda, discute os
prnhlemus nucionnis, nquclcs probh:nms de muior cnvcrguduru. Quando V.
E,,,, fu1endo coro ao que j{l foi dito i mi meras vezes nesta Cusu, chama ii
illl,!nçào paru aquilo que podcrú ser um t.~rro enorme ter o Brasil se utrclado :)
Alcmunhu no Acordo NIJCit:ul', us pa\uvrus d.: V. Ex• merecem ser ouvidns c
que, sobre clus, se fuça rncditução mui:; profundu. Deverlumos indugur se o
Brasil de hoje, que mtcnt.l n terrível quadro social de ver 59rii1 de suu popu·

O SR. F.VANIJRO C,\RRF.IRA (M DB- AM)- Muito obrigado, Se.
Evcldsio Viciru.
Mus, para eomprovur esses desencontros, Sr. Presidente c Srs. Senadort:s, o Governo c.~t/1 agora tocundo fogo nu Serru da Cunastfll, o Governo cstú incendiundo a Scrm da Cannstru. E para quê? Para secar o Rio São Fran.
cisco c desutivar Sohrudinho c Paulo Afonso. Só pode ser pura isso.
n<~dor

O Sr. Llilarn llurholn (M DB - GO) - Eminente Senudor Evandro
Carreira, permite-me outra interrupção'!
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nüo,com muitu
honra.
O Sr. Lúzoro Rarboza (MDB -GO)- V, Ex• sabe que o Brasil possui
palmcim do babnçu uma riqueza extraordinária, p<~lmcira que cobre
porções vastíssimas de 9 Estados do Pais, inclusive do meu Estado de Goi(ts,
c principalmcnh: dos Estados do Mmnnhão e do Piaur. Cada palmeira dr. ba·
b;1çu i: cttpaz de produzir, em álcool anidro, cerca de quase 200 litros por
ano, produzindo ainda um carvão de excelente qualidade, produz o coque,
produz o querosene, produz cnlim o Babaçu. umu riqueza extraordinária e
ntt

r:

que nào tem sido ainda devidamente avaliada. V. Ex• sabe que os bah~Jçuai~
estão sendo destruidos criminosumcntc? E ai o IBDF, que recebia de V. Ex•.
ainú<.~ há pouco, udmocst<.~ções, merece: mais uma vez ser admoestudo, mui~.
uma vez porque o Governo permite: essa.~ devastações dos babaçuair, na Rcgiiio A mazônica, no Norte do País.

O SR. EVANilRO CARREIRA (MDB- AM\- ;-!obre Senador L!lz;lro Uarboz<.~, a mumona teve comprovada sua funcionalidade, não só do
ponto de vista laborutorial, mas também do ponto de vista comcrci~d e indu~trial. É o único produto da biomassa que se assemelha ao pctrôleo.
V. Ex• sabe que o problc:ma do mundo não é apenas um produto energi:·
tico, é um problemJ de conrecçào de artefatos oriundos do petróleo. o que
SI! gastol de petróleo no mundo paru. a produção de energia ~ apenas 1/3 do
rroduto retirudo do solo, 2/3 são gastos com a petroquímica, para a produção Ue artcfatos. 1\ mamona é o único que substitui o petróleo. Dela rarc:rnos g:.1solin:1, óleo combustível, óleo lubrificante, c todos os artefatos, desde
a dentadum do Ministro Ddfin Netto (Risos.)
O Sr. Luzuro Durbozu (MDB- GO)- E mais,j~ que V. Ex•lcmbru
figur:.1 do Ministro da Agricultura. Não sei se V. Ex• sabe que a árvore da mamoeira produz umíJ quantidade enorme de azoto e fósforo que recompõe o solo. Elu é um excelente adubo.
<~g.ora 01

O SR. EI'ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc.
Mas, nobre Scn:1dor, para comprovar a inconseqUência do Governo,
quero ler a t:dição do Jornal da Tarde, de São Paulo, do dia 6, portanto de
ontem, o atestado de que o Governo mandou tocar fogo na Serra da Canastr;l, nas nascentes do riu São Francisco.
O Sr. Lúzaro Bnrhnza (M DB- GO)- Mas, eminente Senador, o Gomandou incendiar a Serra da Canastra?

v~:rno

O SR. EVMI/DRO CIRREIRA (MDB- AM)- Mundou tocur foto
E é rcst:rvu florestal!
Vou ler:
"A destruição pelo fogo do patrimônio ecológico do Parque Nacio-

nal da Serra da Canastra, em Minas, atraví.:s das queimadas de seus
chapados, foi mesmo autorizada pelo IBDF {Instituto Brusileiro de
Desenvolvimento Florestal), segundo admitiu publicamente o delegado regional do Instituto, em Belo Horizonte, lnvens Pinto Fruoqueira, confirmando denúncia do Jornal da Tarde. E at~ ontem a
queimada continuava em vários locais.
O delegado fora acusado de "omissão e covardia" pelo prcsi·
dente do Centro para Conservação da Naturezu cm Minas, Hugo
Eiras Furtado Werncck, que também denunciou uma "trama den·
tro do IBDF" pura lhe sonegar o xerox da autorização emitida pelo
gabinete da presidência do Instituto em Brasflia, com o qual ins·
truiriam mandado de segurança. Depois de muita hesitaçüo, 1nvens
Fmnqueim ucnbou decidindo esclarecer sua posiçiio no caso:
-Foi um ato administrativo c sem justificativa, que cu tive de
acatur. Se eu não o fizesse e abandonasse o cargo cm protesto, ou·
tro se riu colocado em meu Jugnr e o Parque seria queimado domesmo jeito- declarou o de\egudo regional do IBDF aojornul Estado
dt• Mina.\·, conlirmundo que a uutorizaçiio foi dudu por Oswaldo de
Matos, aho funcionMio da presidência do IBDF, que foi pessoal·
mente a Sàll Roque de Mi nus, cidade ao pé do Parque da Canastra,
a nm de liberur os fazendeiros para fazerem as queinmdus na serru
c transforml1·lu em pasto parn o gado.
-Eu, ê duro, fiquei triste. Fiquei muito frustr:.&do. A gente cstú defendendo aquilll IÍI e, de uma horu pum outra, sem c~pcrar, vê·
se obri~ado a cumprir umu dcterminução Jessu - dbsc lnvcns
l:ranquciru, justific;.mdo que não ~e demitiu porque, se continuar
como dclcgmlo regional do IUDF, poderltcontinlmr sua luta em l':i·
vur do Purquc du Cunustra, cuj:1 criuçilo, no começo dessa década,
deve ser cret.litmlu c:m parte u seu empenho pessoal, sc~undo co·
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mcntou o próprio presidente do Centro para Conservação da Natureza, em Minas,
Também cm Sào Roque de Minas, o fazendeiro Aldivino Fregugi;l da Silv<J, um dos desapropriados pelo IBDF para a implantaçi'io do Parque, afirmou ao JT que foi o Deputado federal João
Nogueira de Resende, díl ARENA mineira c parente do Ministro
Eliseu Resende, dos Tran:,portcs, quem pediu dirctamentc a<:~ Ministro Delfim Nctto, da Agricultura, a autorização para queimar O!'i
campos do Parque e dc::pois subir o gado.
Aldivino Frcgugia contou ;1inda que o Deputí.ido ílrenistu !evou ;10 ,'\tlinistro Dt:lfim ~etto o pedido dos fazendeiros dtsapro·
priaUos p<~ra 4uc fosse elevado o preço dus indenizações. Logo
:q1ós as gc.~tõcs do Deputado foi que OswJJdo de Ma tos, em nome
Jo IBDF, cstcvc cm Siio Roque de: Minas para Jutorizar a:, quei·
m;u.HI~ c a permanência do gado atê janeiro, bem como pí.ira pro·
meter 4uc.: Jc.:ntro de 60 dias acertaria o pagamento Jc uma indeni/.at;:to maior (I .200 cruzeiros o hectare), independente do resultado
do recurso judicial impc:tradu pelos fa:ttndc.:iros contra os vulorcs
c~tipulados pclo INCRA. Os cx-proprittârim, no cntunto, aceitarão esse preço só até o próximo dia 20.
r\s indcnit.uçõc~ cstàu depositadas há cerca de três :mos, m<~s
nii.o forotm retiradas pelos í.intigos donos das tcrrus, dos 71.5:!5 hect;tres dcsupropriados. Desde o ano passado, aumcnt;mdo o descontc:rllóimento cllm o prcço p01go pelo INCRA, os faLendciros intensificaram suas pressões sohrc o IBDF, atê que este ano, em junho. ulguns pass:1ram a fazer queimadas ctandcstinas à noite e colocar cabcçus de gado na área cercada do Parque. Houve prisão cm Oil·
grante de um empregildo do fm:cndeiro Jaguare Lima, um dos lide.:·
res dos desapropriados, c surgiu a crise.
A insatisfaçiio dos fazendeiros

O próprio Aldivino Fragugia c:xcmplifica, com o seu ~aso, a
ins;Hisfação dos falendc:irm. Contou que foi indenizado cm 33 mil
cruzeiros, há trCs ano.~ <Jtrús, por 365 hectares e mais as benfeitnrias. Contudo, dessc:s 365 hectares, Aldivino possui escritura de
apenas 59 hectarc:s.
-A indcnização foi buixa cxo.ltilmentc por isso: os fazcndci·
ros, às vezes, têm escrituras apenas de 1/4 do que rea\mcntc pos·
suem. A indu assim, o valor nelas dechtrildo ê também muitas vcu~
inferior ao real- explicou um funcionário do Estildo que acümpilnha o proccsso de indenizaçào, informando que dos mais ou menos
I80 fa1.cndciros desapropriados, cerca dc 12 ocupam aproximadamente 35 mil dos 71.525 hectares demarcados no Parque.
Uma herança de latifúndios, mostrou o funcionáriCI, quc vem
desde a primeira propriedade habitadíl, dentro do quc hoje.: é o Parque - :1 Fazenda das Ptdras- cujo dono, Florêncio Rodrigucs
Nunes, possuía no século XVIII umu árca contínua na região de J9
mil alqueires.
O predomínio cconômico dos grandes fazendeiros é tal que
pólrtl libcrur o fogo c subida do gado. Oswuldo de Matos rez UmOI
reunião com apenas lO a 12 fazendeiros, Aliás, do total dos desupropnados, entre quatro :1 cinco proprietários têm de lO a 12 mil
reses das 20 a :!5 mil cabeças de gado que estarão pastundo nos
c:nnpos do Parque durante a período de 90 dias.
Funcionários do IBDF na Delegacia Regional de Minas, incluindo o delegado ln vens Pinto Franquciru, e no escritório de SUo
Roque de Minas, onde está sediado o núcleo de vigilância do Parque.: Nacional, impuseram-se o silêncio decretudo pelo Instituto e o
Minist~rio da Agricultura, que os proibiu de prestar quaisquer decl:~r~Jçõcs ou informações sobre o incêndio e a invasüo da Serra da
Cunustra."

O SR, PRESIDENTE (Gubricl Hermes) - Desojul'u lembra uo r,obrc
Scnudor que dispõe de apenus cinco minutos.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, Sr. Presidente. Vou procur11r os trechos muis enfáticos.
"Entretanto, its vezes não se contêm c, indignados com a
transformaçüo do Parque.: cm pastagens, criticam violentamente as
pn:sslles dllS fHlcndciros c u docilid;~dc cm relação u cles por parte
dos g;~binctcs de Brusllií.i.
-Desde que foi L:riado o Parque, houve tempo pura lJLIC os I'H·
1.cndciros prepuras~cm L:<lpineiras p;ua ulimentar o ~:u.Jo dumntc a
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seca e agora que o pasto foi qucimudo pclu gcuda. Mm., com a~
qucimadus eles ganham pnst<tgcns de grllça, Os quatro ou cinco
grandes fazendeiros, que têm junto11 mais de I Omil cabeças de ga·
Jo, po ucm outras terms c niio precisavam subir com ele pura os
chupadores do Parque, comentou um funcion!lrio do IBDF,
lembrando que as terras do municlpio de Sào Roque 5c estendem
por mais ou menos quatro mil quilõmetros quadrudos.

Morre um, nasce outro
Esse mesmo funcionário deixou bem claro os prejuízos cuusudos pelo gado, que nilo pára de subir c ocupar as úrcas queimadas,
assim que, cm três a oito dias, começa a brotar o cupim novo: al~m
do fogo cm si, que destrói a protcçiio aos mananciais d'água, insetos, pequenos roedores, ninhos de codornas, perdizes c emas, c a
matéria orgânica, as reses completam o estrago pisoteando o solo,
contaminando com doenças os mamíferos c largando no estrume
sementes de capim ..gordura"- daninho pura o capim natural dos
campos da Serra da Canastra. Outro grande risco são as caçadas
que podem ser feitas devido ao aumento do trânsito de pe~soas
atravt:s do parque.
Para justificar a liberação da parque ao pastoreio, Oswaldo de
Matos pediu aos fazendeiros que apenas tivessem cuidado cm pro·
teger do fogo os capõcs de mato "pois capim, morre um, nasce ou·
tro", No entanto, cm Belo Horizonte, o engenheiro agrônomo
Mauricio Fernandes, especialista cm conservação de solo c água du
EM ATER (empresa vinculada à Secretaria da Agricultura de Mi·
nas) advertiu exatamcntc para o grande perigo representado pela
destruição do capim natural para u protcçilo dos mananciais que
formam as nascentes dos rios, agora também ameaçadas pela inlil·
tração das cinzas.
- Essa vegctar.ão das nascentes do rio São Francisco de for·
ma alguma pode ser queimada, As gramíneas dão melhor proteção
às nascentes do que fazem as árvores, porque absorvem c trunspi·
ram mais água. O fogo, além disso, destrói a matt:ria orgânica c a
microflora imprescindíveis para a macroflora c a micro c macro·
faunas. Por isso, as cabeceiras dos rios no Parque da Serra da Ca·
nastra têm de ser mantidas como santuário.
Além do São Francisco, nascem no alto da Canastra os rios
Santo Antônio, importante afluente do rio Grande, e o Araguari,
afluente do Paranaíba; mas o número de lençóis d'úgua formados
nos chapadõcs do São Francisco e o da Zagaia, dentro do Parque,
pode ser avaliado pelo número de cascatas: são cerca de 25 e têm a
mt:dia de 60 metros de altura, oferecendo beUssimas c variadas pai·
sagens, das quais sobressai a Casca D'Anta com seus 247 metros de
altura, de onde cai o São Francisco,"
Sr. Presidente, estu t: a posição da política nacional. Aulê:ntico desencontro.
O Sr. Ministro autoriza um predador a, em nome do IBDF, autorizar a queimada de uma área que t: nascente do mais brasileiro de todos os rios, o rio São Francisco, l!'iSC rio que representa o cuudal que abastece as grandes hidrclétricas do
Nordeste brasileiro.
Sr. Presidente, diante disso, só há uma opçüo: é pedir para ir a Alfa Ccn·
tauro. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. EVANDRO CARREIRA, EM
SEU DISCURSO.

O FOGO AUTORIZADO
O delesado reslonal do IBDF, em Mln11, admitiu que 1 quelm•·
da na serra da Canastra foi mesmo autorizada.
A destruição pelo fogo do patrimõnio ecológico do Parque Nucional da Serra da Canastra, cm Minas, ntravés das queimadus de
seus chapadõcs, foi mesmo autorizada pelo IBDF (Instituto Drasi·
Jeiro de Desenvolvimento Florestal), segundo admitiu publicnmen·
te o delegado regional do Instituto, cm Belo Horizonte,lnvcns Pin·
to Frunqueira, confirmando denúncia do Jornal da Tartlt!. E até on·
tem u queimada continuava cm vários locais.
O delegado fora acusado de "omissão e covurdia" pelo presi·
dente do Centro paru Conscrvuçào da Natureza cm Minas, Hugo
Eirns Furtudo Wcrncck, que também denunciou uma "trama rJcn·
tro do lBDF" parulhe sonegar o xerox da autorizuçiio emitidu pelo
gabinete da presidêncin do Instituto cm Ur:tsrliu, com o qual ins·

truiriam mundudo de segurança, Depois de muita hesitação, ln vens
1-'ranqucira ucabou decidindo esclarecer sua posição no caso:
- Foi um ato administrativo e sem justificativa, que eu tive de
acatar. Se eu não o fizesse c abundonasse o cargo cm protesto, outro seria colocado cm meu lugar e o Parque seria queimudo domesmo jeito- declarou o delegado regional do IBDF ao jornal EsttJdo
de MillaJ, confirmundo que a autorização foi dnda por Oswaldo de
Matos, alto funcionário da presidência do IBDF, que foi pessoal·
mente u São Roque de Minas, cidade ao pê do Parque da Canastra,
u fim de liberar os fazendeiros pura fazerem as queimadas na serra
c transformá-la em pasto para o gado.
-Eu, é claro, fiquei triste. Fiquei muito frustrado. A gente está defendendo aquilo lá c, de uma hora para outra, sem esperar, vésc obrigado a cumprir uma determinação dessa - disse lnvens
Frunqueira, justificando que não se demitiu porque, se continuar
como delegado regional do IBDF, poderá continuar sua luta em favor do Parque da Canastra, cuja criação, no começo dessa décadu,
deve ser creditada em parte a seu empenho pessoal, segundo comentou o próprio presidente do Centro para Conservação da Na·
tureza em Minas.
Também cm São Roque de Minas, o fazendeiro Aldivino Fre·
gugia da Silva, um dos desapropriados pelo JBDF pura u implantação do Purque, afirmou ao Jornal da Tarde que foi o deputado federal João Nogueira de Resende, da ARENA minciru c parente do
Ministro Eliscu Resende, dos Transportes, que pediu diretamente
ao Ministro Delfim Nctto, da Agricultura, a autorização para queimar os campos do Parque c depois subir o gado.
Aldivino Frcgugia contou ainda que o deputado arcnista levou
ao Ministro Delfim Nctto o pedido dos fâzendeiros desapropriados
para que fosse elevado o preço das indcnizuçàes. Logo após as gestões do deputado, foi que Oswaldo de Matos, em nome do IBDF,
esteve cm São Roque de Minas pura autorizar as queimadas c a
permanência do gado até janeiro, bem como para prometer que
dentro de 60 dias acertaria o pagamento de uma indenização maior
(CrS 1.200 cruzeiros o hectare), independente do resultado do r<·
curso judicial impetrado pelos fazendeiros contra os valores estipu·
lados pelo INCRA. Os ex-proprietários, no entanto, aceitarão esse
preço sô até o próximo dia 20.
As indenizaçàcs cstiio depositadas há cerca de três anos, mas
não foram retiradas pelos antigos donos das terras, dos 71.525 hec·
tares desapropriados. Desde o ano passado, aumentando o dcscon·
tentamento com o preço pago pelo INCRA, os fazendeiros intensi·
ficaram suas pressões sobre o IBDF, até que este uno, cm junho, al·
guns passaram a fazer queimadas clandestinas à noite c colocar cc·
beças de gado na área cercada do Parque. Houve prisão cm nagrantc de um empregado do fazendeiro Juguare Lima, um dos líde·
res dos desapropriados, c surgiu a crise.
A INSATISFAÇÃO DOS FAZENDEIROS
O próprio Aldivino Fregugiu exemplifica, com o seu caso, a
insatisfação dos fazendeiros. Contou que foi indenizado cm 33 mil
cruzeiros, há três anos atrás, por 365 hectares c mais as benfcitorias. Contudo, desses 365 hectares, Aldivino possui escritura de
apenas 59 hectares.
- A indenização foi baixa exatamentc por isso: os fazendeiros
às vezes têm escrituras apenas de I/4 do que realmente possuem.
Ainda assim, o valor nelas declarado é também muitas vezes infe·
rior ao real - explicou um funcionário do Estado que acompanhu
o processo de indenizaçiio, informando que dos mais ou menos 180
fazendeiros desapropriados, cerca de 12 ocupam aproximadamente
35 mil dos 71.525 hectares, demarcados no purque.
Uma herança de latifúndios, mostrou o funcionário, que vem
desde a primciru propriedade habitada, dentro do que hoje é: o Parque- a Fazenda das Pedras-, cujo dono, Florêncio Rodrigues
Nunes, possuiu no século XVIII uma área continua na rcgiilo de 19
mil alqueires.
O prcdomfnio económico dos grandes fazendeiros é tul que,
para liberur o fogo e subida do gado, Oswuldo de Matos fez uma
reunião com apenas lO u 12 fazendeiros. Alills, do tatu) dos desa·
propriudos, entre quntro u cinco proprietllrios têm de lO u 12 mil
reses dns 20 11 25 mil cubcçus de gado que estnrào pustunrJo nos
campos do Parque duruntc o perfodo de 90 dins.
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Funcionários do IBDF na delegacia regional de Minas, incluindo o delegado lnvcns Frunqucira, c no escritório de São Ro·
que de Minas, onde estú sediado o núcleo de vigilfincia do Parque
Nacional, impuseram-se o silêncio decretado pelo Instituto e o Ministério da Agricultura, que os proibiu de prestar quaisquer declarações ou inrormuções sobre o incêndio c a invasão da Serra da Canastra. Entretanto, às vezes não se contém e, indignados com a
transrormaçüo do Parque cm pastagens, criticam violentamente as
pressões dos razendeiros e a docilidade em relação u eles por parte
dos gabinetes de Brasflia.
- Desde que foi criado o Parque, houve tempo para que os razcndciros preparassem capinciras para alimentar o gado durante a
seca e agora que o pasto foi queimado pela geada. Mas, com as
queimadas eles ganham pastagens de graça. Os quatro ou cinco razendeiros, que têm juntos mais de 10 mil cabeças de gado, possuem
outras terras c não precisavam subir com ele para os chapudõcs do
Parque, comentou um runcionário do IBDF, lembrando que as terras do município de São Roque se estendem por mais ou menos
quatro mil quilómetros quadrados.
"MORRE UM, NASCE OUTRO",
Esse mesmo funcionário deixou bem claro os prejuízos causados pelo gado, que não para de subir c ocupar as áreas queimadas,
assim que, cm três a oito dias, começa a brotar o capim novo: além
do fogo cm si, que dcstroi a protcçào aos mananciais d'água, insetos,
pequenos roedores, ninhos de codornas, perdizes c cm as, c a matéria orgânica, as reses completam o estrago pisotcando o solo,
contaminando com doenças os mamíferos c largando no estrume
sementes de capim ..gordura"- daninho para o capim natural dos
campos da serra da Canastra. Outro grande risco são as caçadas
que podem ser feitas devido ao aumento do trânsito de pessoas
através do parque.
Para justificar a liberação do parque ao patorcio, Oswaldo de
Matos pediu aos fazendeiros que apenas tivessem cuidado cm proteger do rogo os cupões de: mato "pois capim, morre um, nasce outro... No entanto, cm Belo Horizonte, o engenheiro agrônomo
Mauricio Fernandes, especialista cm conservação de solo c água da
EM ATER (empresa vinculada à Secretaria da Agricultura de Minas} advertiu cxatamcntc para o grande perigo representado pela
destruição do capim natural para a protcção dos manaciais que formam as nascentes dos rios, agora também ameaçadas pela infiltração das cinzas:
- Essa vegetação das nascentes do rio São Francisco de rorma
alguma pode ser queimada. As gramíncas dão melhor protcção às
nascentes do que fazem as árvores, porque absorvem c transpiram
mais água. O fogo, além disso, destrói a matéria orgânica e a
microflora imprcscindfvcis para a macroflora c a micro c macrorauna. Por isso, as cabeceiras dos rios no parque da Serra da Canastra têm de ser mantidas como santuário,
Além do São Francisco, nascem no alto da Canastra os rios
Santo Antônio, importante afluente do rio Grande, c o Aruguari,
afluente do Paranafba, mas o número de lençóis d'água rormados
nos chapadõcs do Silo Francisco c o da Zaga ia, dentro do Parque,
pode ser avaliado pelo número de cascatas: silo cerca de 25 c ti:m a
média de 60 metros de altura, orcreccndo bclfssimas c variadas paisagens, das quais sobressai a Cascata O' Anta com seus 247 metros
de altura, de onde cai o São Francisco.
UM SANTUÁRIO VULNERÁVEL
Porém, todo esse património, sem ralar na variedade: da rauna
(27 espécies de mamíferos c 119 de aves, segundo estudo da Fundaçilo João Pinheiro sobre as reservas biológicas de Minas, niio
apenas se constitui ainda num santuário como também está de rato
extremamente vulnerável.
A ãrca do Parque jú roi demarcada, fechada por uma cerca de
120 quilômetros de perfmetro, mas na prática o Parque Nacional
da Serra da Cunastrn ainda nilo passou muito do papel: hú apcnus
sete ugcntes norcstnis do IBDF c mais sete soldudos da Polfciu Florestal du PM paru vigiá-lo; uma cstrudu, que cru untes uma trilhu
estreita, roi alurgudu c utuulmcntc é trarcgadulivrcmcnle, utravessundo de fora u rara u í1ren numu extcnsüo de 67 quilômetros e servindo de ligação entre Siio Roque de Minus e Sucrumento, cidudc
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no outro extremo do Parque, e o seu munejo para turismo e pesquisas, ainda é muito precário, quase inexistente.
Ao ser criudo por decreto federal cm abril de 1972, o projeto
inicial do Parque da Canastra previa uma extensão total de 200 mil
hectares, reduzidos depois pura 71,525 cm parte por falta de recursos pura indcnização c implantaçilo, c cm parte pela pressão dos latifundiários da região. O que deixou de ser incorporado uo Parque,
abrangendo parte da importante chapada da Babilónia, já roi uma
grande pcrdu em termos de preservação ecológica, pois lá também
existem muitos mananciais d'água, bichos e verde.
Uma perda que ameaça o próprio Parque c que pode ser explicado pelo slogan que Hélio Lasmar- um velho funcionário do Ministério da Agricultura c um dos primeiros do IBDF a instalar-se
em São Roque de Minas para ajudar na implantação do Parqueescreveu c pregou na parede do escritório do Instituto cm São Roque:
-A terra não pertence ao homem. O homem é que pertence à
terra.
Hélio Lasmar, que conhece toda a Serra da Canastra e já lamenta ter de abandoná-la daqui há poucos meses, quando sair a
sua aposentadoria, lê cm voz alta c compenetrada o seu slogan c, no
rinal, acrescenta com um sorriso amargo, numa sutil referência aos
fazendeiros:
- ~ isso mesmo, mas eles não entendem: têm muito apego às
coisas materiais.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRAN·
CO NA SESSÃO DE B..IJ.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Por mais de uma vez chamamos a atcnçilo da Casa c do Pais para o
problema do custo de vida em Minas Gerais, em especial na Capital do Estado, Belo Horizonte.
Esta cidade, nos últimos anos, vem sempre colocada entre as primeiras
do País, em elevação das taxas de custo de vida.
Assim, liderou em 1975 e 1977 a lista dos maiores índices anuais do custo de vida, tendo ficado, em 1976 c 1978, em segundo lugar.
Convém referir que cm 1977 a variação anual de preços ao consumidor
cm Belo Horizonte alcançou a 67,2%. J(t cm 1978, então seguindo a prática
adotada cm outras unidades- de manipulação de resultados- Belo Hori·
zonte chegou ao nnal do ano com um índice de custo de vida da ordem de
52,5%.
No entanto, Sr. Presidente, quaisquer desses índices foram semp"rc"muito
superiores aos reajustes dos salários dos trabalhadores mineiros. Na época
da decretação do salário mínimo, cm maio último, tivemos a oportunidade
de demonstrar isso, estabelecendo uma comparação entre a parcela destinada à alimentação do trabalhador c a variação de preços dós produtos ali·
menticios, em 1978, que foi de 68%.
Trouxemos ao conhecimento do Plenário esses dados como advertência, porquanto prevíamos a dificuldade de conter a insatisfação popular,
tendo cm vista a derasagcm existente entre os salários dos trabalhadores mi·
neiros c as altas sempre crescentes do custo de vida.
E vale a pena, Srs. Senadores, recordar o Decreto n• 83.375, de 304
1979, cujos componentes legais são, para todo o Estado de Minas Gerais:
alimentuçilo com 54%, habitação com 28%, vestuário com II% e o transporte com 1%.
E quando vejo o nobre Senador Agcnor Maria se rcrcrir, Sr, Presidente,
aos salários do seu Estado, recordo-me então, aqui, que o salário pura Minas Gerais, du ordem de CrS 2.268,00 vai corresponder ao percentual, por
incrivd que pareça, cm rcluçilo ao transporte, de CrS 22,68, E aqui deixamos uquelu pergunta que já fizemos uma vez, neste plenário, Sr. Presidente:
quem ê que pode, nu Capital do meu Estudo, com CrS 22,68 ter um transporte? A ulimentuçilo para todo o Estudo é de 54%.
O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, E••. nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Com muito prazer,
nobre Senudor Gilvan Rocha.
O Sr. Gllun Rocha (MDB- SE)- Vê V, E•• que o problema social
do Puís vem se ugruvundo, principalmente nus costas do ussulariudo brusildro. Isso é umu verdudc comprovudu cstutisticumentc nos últimos unos: os
banqueiros Jicum mais ricos e os ussnluriudos empobrecem. E ugoru muito
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recentemente esta tendência se olicialiwu. V. Ex•, como a Nuç~o. tomou cnnhccimento dt: uma cntrevist:l rect:ntc do Prcsillc:nte da República- c qu:~n·
do o Prt:sidente da Repúblicn dá entrt:vistas, n Pnb treme. lnfelit.mcntc Sua
Excclênciu voltou a dur entrevista c sabe V. E~• qut: aquelas cntrevi~t;L~ prc·
sidcnciais antes dele receber de pre~cnte o mandato. c~c;Lnd;llinmun ;1
Nação. Pois betn, o Pn:sidente voltil, numa dessas históricas cntrcvi:-.tas, c
diz alto e bom som que o culpado pela inllaç~o neste Pub é o salúrin. Om,
isso é uma alienação extremamente simplista c terrivelmente grave para ;1
clusse dos trabalhadores brasileiros. Este Governo é um governo untitraha·
lhador, um govcrno simplistn, porque incompetentc, que procura resolver
nas costas do trabalhador brasileiro uquilo que não consegue através do
exercício do exccutivo.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha, pela intervenção de V. Ex• E ainda ontem, nesta Casa, o
Senador Luiz Cavalcante lembrava, por exemplo, o acerto do Senhor Presidente da República quando diz que a inflação vai atingir, este uno, a prttticamente 50%, O Senador Luiz Cavalcante ainda recordava isso, ontcm, ao Plenflrio.
Traz, V. Ex• esse dudo importante. !! muito fácil dizer que o salário ~
que causn o aspecto inflacionário neste Pais. Mas, Senador Gilvan Rocha,
no decorrer do meu pronunciamento vou chamar a atenção exatamente para
aqueles acontecimentos sociais, que se registraram cm Belo Horizonte, c que
atingiram principalmente a indústria de construção civil para demonstrar
que realmente, sobretudo cm Minas Gerais, com um salário mfnimo, não~
possível viver.
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que o custo da alimentação cm todo o Estado de Minas Gerais, dentro do decreto do Governo federal, é de 54%. Busquei o salário de 1978 para fazer uma comparação com 1979. Então, veja,
nobre Senador Gilvan Rocha: em 1978, o salário no Estado de Minas Gerais
era da ordem de um mil quinhentos c sessenta cruzeiros, O trabalhador, então, deveria despender com a alimentação, oitocentos c quarenta e dois cruzeiros e quarenta centavos.
Em 1979, tivemos o salário passando para CrS 2.268,00. O Banco Central deu para Belo Horizonte o fndice de custo de vida da ordem de 52,5% cm
1978, sendo a variaçüo da ordem de 68%. Tomei, então, os custos de
CrS 842,40 c acrescentei os 68%, dados pelo Banco Central, e não pela Oposição. Achei um valor de CrS 1.415,23. O que sobrou, então, para o vestuário, higiene e transporte? CrS 852,77. O acréscimo, fora o sctor de alimentação - preste bem V. Ex• atenção para este raciocínio de 1978 para
1979 o trabalhador mineiro, que percebia um sa!ârio mínimo, teve apenas
um acr~scimo de 18,8% em relação ao vestuário, à higiene, à habitação c ao
transporte.
Aí estão os dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que possamos
continuar o raciocfnio em função do que tem ncontecido na Capital do nosso Estado, hoje a terceira Capital do Pais.
Tfnhamos um exemplo recente, quando da tramitaçfio, pelo Congresso
Nacional, da Lei do Inquilinato, de quanto fora acelerada a sua aprovação,
diante de umn noticia dolorosa, relacionada com o que se convencionou denominar "denúncia vazia".
Agora, na greve dos trabalhadores da construção civil de Minas Gerais,
ocorre um fato semelhante. Mas, é: importante observar que cm Belo Horizonte a insatisfação veio às ruas depois de ter sido negado aos trabalhadores
um local para a sua reunião. No caso, segundo cálculos onciuis, eram !O mil
os que saíram em passeata- e chamo a atenção de V. Ex•, Senador Agcnor
Maria, que cm Minns Gerais, Capital do meu Estado, eram 10 mil que
saíram cm passeata-, conduzindo cartazes, dentre os quais um dizia: "estamos com fome".
O problema é grave. Merece meditação c, mais do que isso, coragem
para enfrentá~lo, buscando soluções profundus c adequadas, que a novu conjunturu mineira requer, c não atitudes simplistns ou o poder de poUciu, porque, na verdade, niio seria apenas pela açilo de pessoas estranhus ao meio
dos trabulhadores na construçilo civil que ocorreriam os lamentáveis incidentes já conhecidos de todos.
Estumos diante de uma conjuntura nacional diflcil. Depois de um perío~
do de ufanismo, em que se acreditou estarem equacionados todos os proble~
mas nacionais, u realidade começa a superar a fantasia. O Pafs percebe que~
carente de recursos fundamentais, c nlio só isso, conclui também que sofreu
uma transformuçilo interna que merece uma ntençilo especial.
A urbunizaçilo é um futo. As populações rurais dcmandum os grandes
centros, atraídas por diversos fatores. A populuçilo de Belo Horizonte cresceu 81% entre 1960 e 1970, unos dos últimos recenseamentos dcmogrltficos
reulizados no Pu(s, Além disso, se cm 195011 população du Capital de Minns
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Gerai:-. ah:-.nrvia 4,571.'{, da populaçi"Lo total dLJ Estado, cm 1960 o pcn:entual í:
hem maior, pois atin~c a 7,ow:;,, No linal da di:c;1da seguinte, o Ccn~o de
Jll70 revela que Heln l-lori10ntc concentra J0,71i% da populaç~o de Mina~
Cicrai~.

Nc~tc

pontu, Senador Gilv:m Rocha, pcrmito~mc interromper meu d1s·
para lcmhrur o ilpartc de V, Ex•, porquunto vou-me rcfcrír também
ao~ Cill11inhoneiros dc Min:1s Gerais. Um Mini~tro d~1 Governo Viii ;) tclcvi~:'iu c reconhece que existe umu política cspeculativ:L em rcluçüo ao óleo dic·
sei c ;Lo óleo combustível. Como é que o Governo responde a essa política especulativa? O Governo responde, cm seguida, a essa politica especulativa au·
mcntando os frctes, Quando o Governo fula nn sua economi:~ de ~ucrr:L, jú
começa crmndo, rt:conhecendo a politica especulativa, e, imediatamcllle, a
PETROBRÃS determina o aumento do preço do ólco diesel. Foi css;L a rcs·
rosta quc u PETROBRÃS deu uo povo brasileiro, não permitindo que o pe·
queno carreteiro conseguisse o aumento da ta rira do frete. Sobretudo cm Mj.
nas Gerais, o aumento do preço do óleo diesel evidentemente vai acurretur o
aumento do preço do frete, vai exigir da nossa indústria cimentcira maiores
prcços, vai exigir maiores preços dos produtos agrícolas. Daqui a pouco, vou
demonstrar que na minha cidade de Juiz de Fora, cm seis meses, os produtos
ugrícolas tiveram um aumento de preços da ordem de 50%.
Ê esta a resposta, Senador Gi\van Rocha, que o Governo dá- ele mesmo reconhecendo, através da palavra do seu Ministro na televisão- à política especulativa: o aumento do preço do óleo diesel e do óleo combustívcl,
através da PETROBRÁS.
~.:urso,

O Sr. Lázaro Barboza (M DB - 00) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) - Com muito prazer.
O Sr. Lízaro Barboza (M DB- 00)- Senador Itamar Franco, V. Ex•
mais uma vez aborda tema de fundamental import1incia para o País,
lembmndo o que ocorreu, há poucos dias, com os chamados carreteiros cm
Minas Gerais, c associando essa ocorrência ao aumento brutal do óleo diesel, que por nssim dizer, veio tornar quase que impossível a concretização du·
quela proposta do Ministro da Agricultura de encher as panelas do povo.
Todos s<~bemos que, além de incidir, de forma brutal, no preço, na re:tliz:lçào, da agricultura, das safras, sem dúvida alguma essa alta brutal do
preço do óleo diesel, armnzcna, nos cofres da PETROBRÃS, uma soma
-IOnstruosa dc lucros. Os lucros que a PETROBRAS obtém na comcrciali·
..açào do óleo diesel, da gasolina c dos derivados do retrólco süo brutais.
Al~m disso, o fato vem evidenciar outro erro: já hã mais de um més, não há
normalidudc no abastecimento do óleo diesel. Hoje li no Corrc·io Bra:ilien·
Jt', que o Senhor Presidente da República já deu bilhete azul ao Presidcnte da
PETROBRÁS, Sr. Shigcaki Ueki, ex-Ministro das Minas c Energia. Se efetivamente essa noticia se concretizar, entendo que vai reacender no espírito do
povo brasileiro um pouco mais de esperança de que haja normalidade, pelo
menos no abastecimento do óleo diesel, tüo imprescindível a todas as utividades que geram riqueza neste Pais, porquanto o Sr. Shigcaki Ueki vem comctendo erros à frente dos organismos que tem dirigido, desde o tempo em
que era Ministro de Estado, quando transformou aquele Minist~rio n11 Canaã das multinacionais de minérios e quando vem imprimindo uma política
sabidamcntc condenada pelo Pafs inteiro. Oxalti agora, se se concretizar a
noticia dada pelo Correio Brazilien.ft da demissão do Presidente da PE·
TROBRÁS, quem sabe, pelo menos a PETROBRÁS errará menos?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Senador Lázaro Barboza, obrigado pela sua intervenção. V. Ex• usou uma expressão por demais
popular, dizendo que o Governo pretende dar o bilhete azul ao ex-Ministro
Shigc:tki Ucki.
Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, porque- e foi u ussertivu
que fiz há pouco - o Governo que reconheceu a polftica especulativa no
caso do óleo diesel, do óleo combustível, c respondeu a cssu polftica especulativa com aumentos, o Governo que já conhece a politica imprimidu pelo
cx-Ministro Shigeaki Ueki cm relação ao Ministério das Minus e Energiuuliás, é de se estranhar que esse Ministro, que dirigiu 11 politica ministerial no
campo energético, tenha-se deslocado para u PETROBRÃS - eu, purticu·
larmcntc, Senador Lázaro Barbozu, tenho minhas dúvidas se realmente ...
O Sr. Glhan Rocha (M DB -SE) - Esse Governo- pcrmit;t-me, Senador- cultivu, adubu e regu u incompctênciu. Então, é muito pouco pro·
vâvcl que esse Governo dê o bilhete azul àquele que é o sim bolo du incompetência- o ex~Ministro e atuul Presidente du PETRODRÂS.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDD - MO) - Até me recordo, com
essu expressilo do Senador Gilvun Rocha, Scnmlor Lúzuro Bnrbollt- e V.
Ex• h(l de se recordar, tumbém- que foi o cx~Ministro Shigcaki Ucki que
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negava o.~ contr;uos de risco, depois admitiu os contratos de risco. Negou m
contr.ttos de risco, por exemplo, numa reunilto da Comissão de Minas c
Energia c o Sen:tdor Luiz Cavalcante hil de se lembrar, porque purticipou

dcssa reunião c, cm seguida, esse Ministro admilc os contratos de risco, demonstrando exatamcnte aquela incerteza que exLste no campo energético
br<Hoilciro c que já não é de hoje: o Governo está sem definição nes~e campo,
pma niio dizer que o Governo continua, praticamente nesses 15 ano~. com o
moUclo econômico que ai está, ultrapassado, centralizador c que tanto mal
tem causudo a este Pais.
O Sr. Lulz Canlcantc (ARENA- AL)- Permite um upartc, nobre
Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer, nobre
Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Canlcanre (ARENA - AL)- Este humorista Chico Ani·
si o, quando começou o seu programa Chico City, há cinco anos atrás, o programa abriu com uma cantiga que tinha este refrão: "Isto é muito bom, isto é
bom demais". Então, é este refrão que repito, agora, ao Senador Lázaro Bar·
boza. Isto é muito bom, isto é bom demais, se se concretizasse a saída do Sr.
Ueki da PETROBRÃS. ~uma notícia boa demais, essa que V. Ex' nos trouxe.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- E V. Ex• completou a rima,
eminente Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcanlo (ARENA - AL) - Porque bom para a PE·
TROBRÃS, bom para o Governo do Presidente Figueiredo c, sobretudo,
bom para o Brasil. Lembremos que essa empresa está precisando de um administrador excepcional c este administrador não é o Sr. Ueki, infelizmente,
porque já teve a sua oportunidade. Ele foi, na verdade, durante cinco anos,
no Governo anterior, foi o supcrprcsidente da PETROBRÁS, Ministro que
era das Minas c Energia; e durante a sua gestão a produção de petróleo foi
decrescente. Tenho os números, aqui, diante dos meus olhos: no ano cm que
ele começou a PETROBRÁS produziu 10 milhões c 565 mil metros cúbicos;
no ano seguinte baixou para 10 milhões c 280 mil: no outro ano para lO milhões; no outro ano 9 milhões c 650 mil; e no ano passado ficou nos minguados 9 milhões c 630 mil. Portanto, não ê este o homem de que a PETROBRÁS precisa. Apesar de uma tcrrfvcl propaganda lançada agora pela
PETROBRÁS, à qual certamente o Sr. Ueki não está alheio, porque ele é
Presidente da empresa, procurando consolar os. brasileiros, afirmn.ndo que
nós não temos petróleo, mas também a França não tem, o Jarão nüo tem.
Ora, comparando a extensão territorial do Brasil com a da França. Sabe V.
Ex• que o seu Estado de Minas Gerais parece-me que ainda é um pouco
maior do que n. França e o Japão cabe umas 60 vezes neste Brasil. O que: ele
não disse é que na verdade o nosso Pais, o Brasil, é das cinco grandes nações
do mundo: Canadá, Estados Unidos, Rússia, China e nós, Brasil, é a única
que não tem petróleo. Não é passivei que Deus tenha sido tão ingrato com
esses 8 milhões c SOO mil quilómetros quadrados de: extensão territorial.
Muito obrigado a V. Ex• pela oportunidade desse longo aparte,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu é que agradeço a in·
tcrvenção sempre lúcida c inteligente de V. Ex' c oxalá, dentro da concei·
tuação de V. Ex', o refrão desse humorista seja verdadeiro, face à revelação
do Senador Lázaro Barbozu que, ao que parece, está bem informado cm re·
lação às coisas que se passam no Governo.
O Sr. L4zaro Barboza (M DB - GO) - Eminente Senador hamar
Franco, permita-me V. Ex• dizer que não estou bem informado do que se
passa _nos arraias do Governo porque, creio que nem mesmo o Udcr
do Governo, nesta Casa, aufere privilégio tào grande. Apenas li no Correio
Bra:ilien.re de hoje, c estou torcendo pura que o fato seja verdadeiro, que o
Sr. Shigeaki Ueki esteja realmente demissionário ou demitido du PE·
TROBRÁS, porque estou com o Senador Luiz Cavalcante:; aquela empresa
tão cara ao povo brusilciro, aquela empresa que custou a um punhado de
bravos uma luta terrível face a incompreensões tcrr{vcis, nu época em que foi
criuda, aquela empresa deve ter condições de apresentar-se de forma bem
muis promissora perante os olhos da Naçno, em horas tão diflccis quanto a
nossa. E quero nqui agora lembrar, ainda complementando os dndos que foram fornecidos pelo eminente Senador Luiz Cavalcante, nas suas criticas
também ao ex-Ministro Shigenki Ucki, aquele homem que, agoru, diz que o
Brusil deve se conformar cm nilo ter petróleo, porque a Françu não tem, por·
que tal pafs nào tem, aquele outro não tem, é o mesmo homem que, qunndo
Ministro, se promctiu fnntnsiar-se de Diógencs, isto é, vestir-se de um tonel c
dançur nu Pruçu dos Três Poderes.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Sena·
dor l.:ít.aro Uarhoza, pda intervenção mais umu vez de V. Er.•
Vamos aguardar, então, o famoso bilhete azul. Vamos esperar até umanhii. Eu, p;micularmentc, jú disse que nào ucrcdito nc:ssa dcmi~sào, ffiils, de.:
qualquer forma, resta-nos espcrar o dia de amanhã.
O Sr. GUvan Rocha (M DB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, nobn:
Scnudor'!

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois nua.
O Sr. Glhan Roch11. (MDB- SE)- O assunto vem interessando ao
Plen:'trio, assunto de reformulação ministerial c, inusitudumentt:, estl!. partindo da Oposiçiio. Digo inusitado mas, o fato de estarmos aqui a pedir ardor·
ma ministerial tem sua lógica, porque o normal seria a Oposição, num pah
democrático apresentar, como V. Ex• com tanto brilho apresenta agora, seu
diagnóstico como uma opção democrática, esperando a nossa ida ao Poder
para que as nossas opções fossem testadas no Executivo. Mas, como este é
um singularissimo país, onde o próprio Presidente da República, que se inti·
tula o democratizador, declara nas suas entrevistas à imprensa de que o que
interessa, na reformulação partidária, é a maioria governamental, é evidente
que temos que cuidar da reforma do Ministério dele, já que nos foi, mais
uma vez, vetada a possibilidade de irmos ao Poder. Então, só nos resta, jú
que mais uma vez o Presidente dú a entender que é proibido à Oposição bra·
silcira aspirar ao Poder, pedir a Sua Exccléncia que, pelo menos, ouça o clamor da Nação c ponha para fora esses prêmios Nobel de incompctenc1a que
estão aí, no Ministério. Porque um país que ouve um alto funcionário gover·
namental ir à televisão c dizer: "está faltando óleo diesel, mas amanhã vai
aparecer porque o preço vai subir", esse funcionário está assinando, cm
público, o atestado da sua mais profunda ignorância, e da impropriedade do
governo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Senador Gilvan Rocha.
Mas continuo Sr. Presidente, c dizia cu que Belo Horizonte hoje tem
praticamente 11% da população de Minas Gerais, recordando que Minas
Gerais é composta de setecentos c vinte dois municípios, praticamente sete·
centos municipios, com cinqUenta mil habitantes. E Belo Hori1onte, hoje,
tem uma concentração de II% da população.
Estes dados, ainda que signincativos, deixam de captar aspectos cuja expressão é bem mais qualitativa, ou seja, as questões relacionadas com habi·
tação, educação, saúde, saneamento, transporte e outros, com que defron·
tam os trabalhadores que habitam os grandes centros.
Esta problemática avulta desproporcionalmente quando cm presença
de processos acelerados de: urbanização. Se, além do mais, ocorrem também
perdas crescentes de poder aquisitivo, cm decorrência de um processo inflacionário galopante, é de um grau muito maior a insatisfação.
Estamos diante de fatos os quais os administradores cstatuais e federaiS
não têm apresentado respostas satisfatórias.
Talvez, af. esteja a intervenção de V. Ex•, Senador Gilvan Rocha. A
Nação espera respostas satisfatórias c nós temos tido. Evidentemente, Sua
Excelência, o Senhor Presidente, da República irá dizer, que os Ministros
são dimissivcis ad nurum c que são Ministros de confiança mas, de qualquer
forma, nós continuamos esperando respostas satisfatórias, principalmente
em relação a Minas Gerais.
A inflação aí está, e para o Rio de Janeiro, onde, há muito tempo, a
Funduçào Getúlio Vurgas manipula os dados, é esperado um índice innacio·
nário superior a 50%. Enquanto isto, os decretos de reajustamento de salários, seja o mínimo, ou de quaisquer categorias Profissionais, têm atingido
a nrveis insuficientes, gcrundo assim uma compressão so.larial que favorece o
processo de concentro.ção de rendas.
E é por isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que nós nüo achamos que
essa satisfaçilo possa ser respondida pelo processo policial. Os acontecimentos de Belo Horizonte demonstram isto. E ainda ontem, nu minha cidade d.:
Juiz de Fora, a nçilo policial também se fez prcsc.nte, matando um universitário.
A prodigalidade pública af estA também, e é ampla a lista dos bcncfi·
ciários, seja na área dos grupos linanceiros, ou de empresas industriais, cujos
proprietários nem de longe recebem quulquer censura, sim apoio, e irrestrito.
Mi nus Gerais nilo ficou de fom deste cortejo de favorecimentos. A poHticu de incentivos liscnis institulda no Estado no final da décadu dos sc:sscntu
tem sido insistentemente questionudu, questionamento este que recebeu ade·
sões até mesmo no seio de órgãos públicos estaduais.
Em junho de 1978 chegou uo conhecimento público um ensaio, preparado no 1imbito du Sccreturiu de Plancjamento e Coordcnaçilo Geral do Go·
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vcrno do Estudo de Minus Geruis, que buscou cstubclcccr ulgumus renexõcs
sobre o pupel de incentivo fiscal da Lei n~' 5.261, de 19 de setembro de 1969,
no desenvolvimento recente de Minus Gerais,
O Livro J 3, Políticas Tributárias c Fiscal do Estado de Mi nus Gerais,
pelo que estamos informados, foi rapidamente recolhido, à vista das sérius
criticas nele expostas pelos seus redutores.
O objetivo deste documento foi o de por cm dúvida a crença generalizada de que o aparato institucional desenvolvido cm Minas Gerais tenha sido o
fator determinante do crescimento da economia do Estudo, O estudo obscr·
va ter havido doação de parcela futura de recursàs públicos locais, com a privatização de recursos do Tesouro em beneficio de empresas multinacionais,
Daí porque, assim analisa o sistema de incentivos fiscais, posto à dispo·
sição de grupos poderosos, por comunidades pobres:
"Complicada e anti·social forma de paternalismo às avessas,
pois 11 sociedade .. doadora" de poupança ê nagrantemente pobre,
carente mesmo de um mfnimo de capital social básico",
Des;e modo, para um total de investimentos da ordem de 67 bilhões, rc·
lativamcntc a 304 projetas, o total de incentivos atingiu a 26,4 bilhões de cruzeiros,
Este último valor, mesmo a preços históricos- 1969/1974- corres·
pondia cm termos absolutos do orçamento para o Estado de Minas Gerais
de 1978 a:
I) 2,5 vezes o valor da programação de investimentos:
2) 2 vezes a receita do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias:
3) o próprio orçamento de 1978, aproximadamente,
Incluindo o Projeto AÇOMINAS, a relação benefício fiscal ou compen·
sável sobre o investimento é de 39,3%, No entanto, retirando-se esta empresa
do conjunto, a relação sobe para 68%, ou seja, para cada cruzeiro investido,
o Estado se dispôs a devolver como incentivo da Lei n~' 5.261, 68 centavos.
A prodigalidade com o dinheiro público fica evidente a partir deste últi·
mo dado. O Estado de Minas Gerais, para cada I cruzeiro investido, com
base nu Lei n~' 5.261 aceitou devolver mais da metade, ou seja, 68 centavos.
Isto sem contar os Srandes projetas, onde o Estado, segundo ainda o Livro
!3 da Secretaria de Estado do Plancjamcnto e Coordenação-Geral, .. participa acionariamcntc, doa terrenos e algumas obras de infra-estrutura, oferece
garantias e uval para os empréstimos".
Portanto, niio é de admirar que os cofres estaduais estejum vazios c o
professorado mineiro seja conduzido à greve para uma pequena melhoria de
condições. Não é difícil entender porque Minas Gerais está sofrendo profundamente uma crise social, tornada explosiva com a greve dos trabulhadores
da construçiio civil. Além da inflação e das más condições gerais de vida, a
população car.cce de inúmeros serviços básicos, que deixam de ser construi·
dos, em função do desvio dos recursos estaduais para grandes grupos econõmicos, cm alguns casos multinacionais, que do que menos sofrem é carénciu
de meios financeiros.
Minus Gerais realizou, sem dúvida alguma, com o sistema de incentivos
instituído, um enorme esforço econãmico. ~fato também que deixou de receber uma contrapartida social equivalente. Esta é a constrangedora realidade que avulta dos últimos acontecimentos ocorridos no Estado.
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O Sr. Enláslo Vlolra (MDB- SC)- V. Ex• me permite um apar!e?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Pois niio.
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O Sr. E•elíslo Vlelro (M DB- SC)- V, Ex•, nesta Casa, tem sido uma
das figuras mais dedicadas ao trabalho cm Plenãrio, nas Comissões Técni·
cas, nas Comissões Mistas, e nas Comissões Parlamentares. Não apenas nos
chama a atenção por sua dedicação, por sua abnegação, mas particularmen·
te pela maneira séria, inteligente, tulentosa c lúcida com que trata dos assun~
tos de interesses de Minas Gerais e do Brasil. Ao ensejo, V. Ext volta a ocu~
par a tribuna pura fazer um belo, esplêndido c portentoso discurso cm relaçüo ao problema sócio-cconômico de Minas Gerais, dando mais ênfase tws
uspectos de ordem salarial, às greves que estilo a se suceder em Minas Gcruis,
como de resto, cm grande número de Estudos do Brasil. Scnudor Itamar
Franco, estamos numa situaçilo realmente diflcil neste Pufs, mls campos
político, econômico c social. Vumos ficar dentro dos campos c::conômico c
social, que é o núcleo do belfssimo pronunciamento de V, Ex• n~stn tarde. O
Brasil precisu aumentar sua capacidade produtiva, o Bmsil predsu produzir
mais para o consumo interno e pura as cxportuçõcs, pura tentarmos c.liminuir
nosso déficit du balunçu comercial, diminuindo nosso cndividamemo extcr·
no. Corno poderemos aumentur u produt;iio deste Pufs? Um futor fur1dumen·
tnl, provuvelmentc o mais importante, é lcvmmos uo no!>so trubulhmJor, h
clusse produtivu, um estudo de espirita udequudo, porque desenvolvimento é

estado de espírito, Qualquer pessou, qualquer grupo sociul, só produz, só
cumpre bem suu missUo, sóulcunca seus objetivos quundo tem um bom estado de espirita. Oru, nUa é possfvel o trabalhador brusilciro ter condições es·
pirituuis pelo menos razoáveis, quundo ele vem tendo uma rcmuncr:1çào
baixíssimu. V, Ex• provou de forma objetiva, com números c dudos, que não
estamos, de há muito, remunerando nossos trubalhudores paru terem con·
diçõcs de viver, de produzir. É preciso que as uutoridades federais se conscicntízem da nccessidude de fazer uma redistribuicilo da renda neste Pufs,
para que o povo possa viver cm condições flsicas c psíquicas, capaz de pro·
duzir, para projetarmos este Brasil. Com essa economia de concentração em
que poucos ganham muito c que muitos cada vez ganhum menos, não ui·
cancuremos os grandes objetivos estabelecidos cm busca do nosso dcscnvol·
vimcnto. Poderíamos falar mais em abono ao belo discurso que V. Ex• está a
proferir, mas, ficamos por aqui, para complementá-lo, mais uma vez, pela
magnifica contribuição que presta ao Brasil no chamamento do Governo
para os graves problemas que estão a sufocar a maioria dos brasileiros.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evelâsio Vieira,
inicialmente muito obrigudo pelas palavras de V. Ex•, que me honram sobre·
modo, porque não partem apenas do amigo, mas são de um represcntunte de
Santa Catarina, homem inteligente, trubalhador c que tem correspondido ao
seu eleitorado que aqui o mandou. V. Ex•, nesta Casa, Senador Evclásio
Vieira - c agora é a minha vez de dizer- não apenas neste plenário, mas
tumbém nas Comissões, tem demonstrado o alto valor de sua capacidade e
de sua cullUra. Razão pela qual me sinto realmente envaidecido pelas pala·
vras e pela adjetivação de V. Ex•
V. Ex• tocou num aspecto muito importante, que muita gente esquece,
Senador Evelásio Vieira: é a realidade mineira. Em 1974, fui candidato, dei·
xando a Prefeitura de Juiz de Fora, renunciando ao meu mandato; e acredi·
tei nesta novu realidade mineira, Senador Evelásio Vieira, em que muitos dos
caciques mineiros, cm 1974, não acreditavam; é exatamente nessa realidade a
que V. Ex• acabu de se referir e que eu tenho demonstrado aqui- pelo me·
nos tentado demonstrar - nestes quatro anos em que aqui estou.
A nossa Capital, eu já disse, é hoje a terceira cidade do Pais, no seu aspecto demográfico. Minas Gerais, hoje, apresenta uma grande concentração
urbana, um problema de urbanização muito sério. E o alerta dado à Nação,
nessa última greve, não só dos seus caminhoneiros mas, sobretudo, na indústria de construÇ'J.o civil, veio demonstrar que a realidade mineira, hoje, não é
aquda rt~ulidade de 12 anos atrás em que se podia munipulur facilmente o
eleitorado de Minas, com este ou aquele Partido.
Então, quando se fala, por exemplo, que nós que aqui estamos, quando
aqui chegamos, cm 1974- e nós temos ouvido, às vezes, essas frases- com
os ventos, é possível até que os vcnto!t tenham nos conduzido aqui. Mas 1:
possível, também, que aqueles velhos caciques do meu Estado, do Estado de
V, Ex•. do Estado do Senador Evandro Carreira, do Estado do Senador Gil·
van Rochu tenham esquecido desta realidade diferente, desta rcalidude
sócio-econômica que aí está. E a realidade sócio-económica de Minas Gerais
está presente. Estú presente no grande conglomerado urbano de Belo Horizonte, na grande concentração urbana que existe em torno da minha região,
cm uma região empobreCida que é a Zona da Mata, na zona empobrecida do
Vate do Jcquitinhonhu, que só há poucos veio conhecer a clctricidade,
É por isso, Senador Evelâsio Vieira, que nós outros que aqui apartamos
cm !974, chegamos, talvez, vindos pelos ventos favoráveis, mas chegamos
conscientes de que nos nossos Estados há um outro tipo de realidade, realidade que muitos dos nossos caciques vão sentir, ugora, nus próximas
eleições.
O Sr, Evandro Corrclra (M DB- AM)- O nobre Senador concede· me
um apurte'!
OSR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Com muito prnzer, nobre
Senudor Evundro Carreira.
O Sr, Enndro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Itamar Frnn·
co, V. E."<' faz uma ubordagem bem oportunu, ~o dccuntudo fato du nossu
chcguda à Câmara Alta em 1974, Há, uté, uma imprensa crctina que chcgu a
nos denominar de lotéricos, imprensu que ntio cst(i entendendo que csU!ml1S
nunw outru fase cibcrnéticu. C:: 11 fuse da tclcvisilo, é n fuse do rf1dio, é u fusc
cm que j;i cxisle umn consciê:nciu universitllrin neste Pufs,
Excrnplilico, no meu Amuzonas, uté 1965, não haviu universidudc; só
uma escolu de Direito. Vcju bem: jf1 no começo do terceiro milénio e no Estudo c.Jo Amazonas niio existiu uma fuculdude de Medicina, umu fuculdude de
Odontologia, umn fuculdudc de Furmáciu, umu fuculdude de Filosoliu.
E/li rumos numu cru novu de comunicuções,
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caciques jú n;io existem mais, cstüo totalmente supcrudos: m t:1i\
de harr;.uu:o. Hoje niio comandam votos mais, niio sr.: tran~fcrcm
rnuis votm. Hoje, o povo quer umu comunicaçüo dirc:ta, quer uma mcn~u·
gem, um conteúdo. O poHtico de hoje: tem que ter conteúdo, do contrário hú
que se f;tbric;tr "hiônicos". Foi juMamente o quc aconteceu em 197H. O Go·
verno, que estf1 tmhalhando dentro de uma cstr:ttégia eleitoral puramente
cientflica, compreendeu a situaçiio; sabia que na luta tribunfcia de nüo ia
conseguir fuzcr Senadores sulicientes. Fabricou-os.
Fique certo disto: se nós tivermos televisão, cm 1982,nâo haverá caci·
ques para nós; iremos pisoteá·los, massacrft-los, Podem vir os ''brizolas", c
quejandos; c todos ruirão, pois nüo tiverum mensagem e nem conteúdo.
Tudo isso que estamos vivendo é resultado daquele estado de coisas anterior,
não só de Brizoll:t, mus antes mesmo de Brizolla. NÓll representamos um
pensamento novo.
Nilo somos lotérios; apenas soubemos nos comunicar. Aqueles que não
souberam não se clcgeram c alguns eram do MDB. Perdemos cinco cadeiras
uqui, cm 1974 não elegemos pelo P:~rá, pelo Mato Grosso, pela Bahia, p~:lo
Piauí, por Al:tgous.
Portanto, o fenómeno não foi lotérico; foi de conscicntizaçiio, de comunicação, Nós tivemos capacidade e mensagem para o povo. Esta é u verdade.
Se nós a tivermos em 1982, nós nos reelegeremos c talvez até tomemos cont:l
deste Pais, quando não há mais condições de continuarmos neste estado de
coisas. NUa há mais condições de mudar, de fabricar, de transformar de es·
camotcar não hâ mais! E se isso acontcccr, se a barru for forçada, isto aqui se
transformará, cm~ ou 10 anos, num novo Irã, numa nova Nicarágua. Não
csqucçam os rotentildos desta terra, hoje, que o quinto maior exército do
mundo, o do Irã, c a policia mais repressiva, secreta c mais pulverizada de ulcaqUetes foi destruída pelo povo, por uma mrstica, e ruiu.
Se tcntarem vir<~r a mesa cm 19H2, nobre Senador, caminharcmos a passos largos para uma revolução de grande envergadura nesta terra. Alirmo is·
to: não há mais chance de fabricar, nem de comprar, nem de corromper para
ganhar eleição.
Em 1982, a televisão tem que ser entregue ao povo, Ou será entregue, ou
iremos falar do exterior, desde que os satélites irão facilitar essr•. comunicação ecum~nica, dentro de 2 ou 3 anos, ligaremos a Televisão no Brasil. e
nos comunicaremos com Paris, Havana, Moscou, Londres; não haverá mais
possibilidade de se enganar o povo de se entrujar. Muito obrigado a V. Ex•
coronéi~

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu que agradeço a intcr·
vcnçào de V, Ex• nobre Senador Evandro Carreira.
E exatamente o que cu dizia há pouco. Em 1974, nós aqui chegamos
pelo vo1o direto; cada um de nós aqui chegou representando a realidade: do
seu Estado naqueles tempos. Tivemos, talvez, a felicidade de ter a percepção
de entender o momento histórico que, em 1974, cada um dos nossos Estados
vivia.
Quando V. Ex• fala no aspecto da televisão, ele foi de máxima importãncin para as nossas eleições, evidentemente. Recordo-me, Senador Evandro Carreira, quando V. Ex• diz que estamos na época da cibernética, na época da comunicação, que há poucos dias, na Alemanha, eu discutia com
um industrial alemilo - c veja V. Ex• n importiincia que a televisão tem c
como se quer impedir esse acesso da tclcvisilo, sobretudo às massas- sobre
alguns aspectos do acordo nuclear e da necessidade de que o povo seja informado da política nuclear. de que o povo possa opinar democraticamente
sobre a polftic01 energética do seu país, principlumcnte no aspecto nuclear,
que é um aspecto que ainda traz medo u toda populaçilo; c esse industrial
alemão é contra essa comunicação de massa. Perguntava cu, então, a ele,
como ele poderia interromper esse fluxo de informação; por exemplo, uma
telcvisilo norte-americana dava informações sobre o acidente ocorrido hã
pouco na Pensilvânia. Se o povo era informado desse acidente, por exemplo,
na Pensilvimia, como é que ele poderia impedir que, no seu País, o governo,
democraticamente, comunicasse ao povo o sistema de segurança das usinas
nucle:1rcs, ou que tipo de usina nuclear o seu pafs poderia estar naquele instante operando? Ele ern violentnmente contrftrio a esse tipo de comunicação,
porque entendia que o dirigente, o empresário, nilo tem que dar, exatamentc,
satisfuçào às massas.
Então, veja V, Ex• a profundidade da sua intervenção. Esse tipo de fluxo de comunicação com as mussns dos nossos Estudos, através do meio de
comunicnç~o. porque entendemo!! que estamos, realmente, nu época da ci·
~ernética, L' que aportrunos aqui, c tenho cc:rtezu que nós todos que aqui che·
p;:.m1o~ cstumos tentando cumprir, com fidelidade, o munduto que o povo
nos l)Utorgou.
Muito ohrig;1do n V. Ex•
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Mus, Sr. Presidente, termino:
impos~ívcl um
crescimento acelerado com a má distribuição da renda. Mais dia, menos dia,
a população percebe que está sendo esmagada e reage e, nem sempre, li forma desta reaçào Cpacifica, Em Minas resultou na morte de um trabalhador.
o que é sumamente lastimúvcl. Mas este foi o fato que chegou às noticias de
jornais. Ocorre, porém, que a fome tem como corolário a subalimentação e a
desnutriçilo, que incapacita o homem para o trabalho, reduzindo-lhe as
forças. Esta morte é um peso social, já que a potencialidade de desenvolvi·
menta existente nilo se torna real por falta de expressão humana.
Aqui fica, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o nosso registro.

A cxpcriéncia mineira demonstra que é praticamente

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um aparte,
antes de concluir'!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Com muito prazer, Sena·
dor Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Herm" (ARENA - PA)- Nobre Senador, ouvi, com
muita atenção, o discurso de V, Ex•, como sempre bem apoiado em números
e, sinceramente, até impressiona; como ouvi também, a propósito de números, o comentário deste meu simpático e valente companheiro do Amazonas;
o de V. Ex• recalcado, sobretudo, cm dados cconõmicos; o dele cm dados
que não são bem reais, quando falou, por exemplo, nos famosos indiretos ou
biónicos. Quero lembrar apenas ao nosso amigo, que aliás fez uma ressalva
que agradeço, que, ema alguns Estados, havia talvez mensagem e que os in·
diretos se elegeriam -e fez referência, se nilo me engano, até a alguns Esta·
dos, inclusive o meu; realmente é: verdade. Mas é preciso anotar nesse assun·
to, sempre, que eu, como o nosso querido colega Lomanto Júnior, gostaria·
mos que as eleições fossem dirctns; nós tfnhamos certeza deste resultado que
aqui está, que nós vimos de eleger 16 Senadores, quando a nobre Oposição
elegeu apenas sete, Não tínhamos dúvida e tive oportunidade de falar com
nosso ilustre Lfder, várias vezes, c lamentar que, infelizmente, tivéssemos
que caminhar nessa direçilo. Mas fique certo V. Ex• do seguinte: nós todos,
hoje, queremos a democratização do Pafs; nós sonhamos com eleições dirc·
tas e esperamos que, com o Presidente João Figueiredo, elas cheguem. Per·
doe V. Ex• essa breve interrupção, mas quero também dizer a esse brilhante
Senador, a quem admiro sempre pelos seus pronunciamentos bem decalcaidos em números, que eu acredito em nosso Pais; acredito, nobre Senador,
que os nossos filhos, aqueles que nos sucederem, ainda vão encontrar um
Brasil muito melhor do que nós encontramos, apesar de que nós melhora·
mos e avançamos bastante nesse quarto de século e avançamos muito mais
do que todos os nossos irmãos desta nossa América do Sul. E assistimos já a
alguma coisa melhorando por outras bandas do mundo, inclusive na senti·
mentalização humana, quando vemos na Alemanha, no Japão, que pela pri·
mcira vez sofreram na carne, dentro do seu território, o peso de uma. guerra,
o temor, o pavor que eles têm da guerra. E graças a isto, a não poderem comprar armamentos e empregar recursos tão demasiados em armamentos, se·
rem essas duas poderosas nações que mereceram de um dos notáveis escrito·
res de nossa época o título no seu livro, "A Vitória ou a Virigança dos Derro·
tados", vejo que nós, que não somos uns derrotados, somos apenas alguém
saindo com tantas dificuldades, enfrentando esse problema tremendo de
uma população igual a de um pais, cada ano crescendo dentro do nosso terri·
tório, que nos dd tantos problemas acredito que, dentro de um discurso, com
tantas partes pessimistas, ia ficar uma palavra de cordialidade, de fé, de que
deixaremos- nilo tenha dúvidas, ninguém impedirá- a este País, aos nossos filhos e para o futuro, um dia melhor. Eu acredito no Brasil, acredito que
vamos superar essas dificuldades, hoje avolumada~ pelo que herdamos e hcr·
dou o mundo inteiro com este imenso problema, sobretudo, energético e da
crise tcrrfvcl do petróleo. Perdoe-me V. Ex• colocar, dentro do seu belo dis·
curso, esta interrupçào de fê.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• nuo precisa pedir
perdão. êu é que agradeço a gentileza do aparte de V, Ex•, primeiro para salientar e destacar que já conhecia o seu pensamento cm relação às eleições di·
retus,
O Sr. Eve14slo VIeira (MDB- SC)- Permite um upurte, nobre Senu·
dor'!

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ~com muito pram que
ouço V, Ex•, neste plcn(1rio, nestu tarde, defender, muis uma vel, o processo
de eleições diretus neste Pais. E, antes de responder uinda n V. Ex•, vou
ouvir o Senador Evclllsio Vieiru, para depois, entUo, complementar u respo~·
ta 11 V, Ex•, Senador Gahriel Hermes,
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O Sr. E•elúlo Vlelro (MDB- SC}- O Senador Gabriel Hermes diz
que acredita no Brasil. Nós também acreditamos no Brasil c é por isso que
estamos aqui a lutar. Agora, não acreditamos nesse Governo, como nos anteriores, não acreditamos e estamos na esperança de amanhã, se não conduzirmos, mas awdliormos na condução de alguém que possa dar desenvolvimento u este Pnfs para desfrutarmos de bens melhores, Não participo da tese:
de que devemos trabalhar para os nossos filhos, para os nossos netos, nilo.
Trabalharmos, produzirmos 'para nós desfrutarmos desses bcncffcios também c, evidente, deixando mais para os nossos filhos, para os nossos netos,
para as outras gerações, Mas não participo dessa não, de ficarmos na pobreza para amanhã, os nossos filhos desfrutarem. Apenas esse reparo, Senador.
O Sr. Gobrlel Hermes (ARENA- PA)- V. E•• permite, perdoando,
mais uma vez? {Assentimento do orador.) Nobre Senador, tenho tido alguns
cantatas com o Presidente Figueiredo. Inclusive, fiz solicitações dentro de:
necessidades, de interesses do Brasil. Vi a atenção desse homem. Fiz isso an·
tcs da posse, depois dele Presidente. Eu pedia, se me fosse permitido: vamos
criticar,·é a missão de V. Ex•, mas dando subsidias. E: um homem cheio de
bon vontade, cheio de desejo de fazer, realmente, do Brasil uma democracia
e de passar para o seu sucessor um pais tranqUilizado. Para isso, pura que ele
consiga, somos nós que temos que ajudá~lo. Por favor, Srs. Senadores, critiquem, mas, dando sempre, um pedaço de confiança a este homem, que sinto
ser um homem bem intencionado, o Presidente Figueiredo.
O Sr. E"liolo Vlelro (M DB- SC)- Permite V. E•• um aparte, Senu·
dor Itamar Franco? (Assentimento do orador.) Acredito nas palavras do Se·
nadar Gabriel Hermes. Acredito nas boas intenções do Presidente da Rc·
pública, no homem de boa vontade, cheio de interesse cm resolver os problc·
mas do Brasil, de perfeito acordo. Mas, é um homem que não tem a virtude
de comandante, de coordenar o seu ministério. Tanto é verdade que todo o
seu ministério está desarticulado, está desarvorado. Os connitos, os insusl·
tos,- não são apenas agressões, agora já os insultos- entre Ministros, são
constantes. Isso prova o quê? Que o Chefe não está sendo o verdadeiro chefe.
Não está sendo o lfdcr, o grande coordenador, o grande comandante que deveria ser, porque, se ele fosse comandante, já teria, por certo, com o aplauso
de muitos Senadores da ARENA, demitido, pelo menos, alguns de seus Ministros.
O Sr. Gabriel Horm01 (ARENA- PA)- V. Ex• me perdoe muis umu
vez; que comandante valente c forte! Por trás daquele sorriso c daquela tran~
qUilidadc, já tive oportunidade de verificar um pulso bem firme, bem seguro.
Pode V. Ex• notnr que V. Ex• vai verificar na hora oportuna. Não se enganem: é um homem capaz de nos surpreender com a sua firmeza. Eu jú senti
isso.
O Sr. Gil••• Roeho (MDB- SE)- Espero que o fortaleza dele nüo ve·
nhu fechando o Congresso.
O Sr. Gobrlol Horm01 (ARENA- PA)- ~o único compromisso dele,
e este cu também acredito, ele não o fará; ele poderia ser fechado com o Congresso, mas nunca fechará o Congresso.
O Sr, Gll•on Roeho (MDB- SE)- Porque essa história de ser forte
em cima da Oposição, nós queremos é fortaleza cm Sua Excelência em resolver os problemas que estão insolúveis. Talvez Sua Excelência tenha a grande
desculpa de não ter nomeado seu próprio Ministério. Está aí um rcpresen·
tunte da Bahia sabedor que o Senhor Presidente da República conheceu o
próprio Ministro da Saúde na véspera da posse.
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- V. E•• me convida para o de·
bate, Eu estava ouvindo nosso colega, com muita atenção- Senador Itamar
Franco, permita o aparte.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois nilo.
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Estava ouvindo com muitu
atenção, repito, e de certa maneira não querendo perturbar, aceitando até to·
lerantcmentc expressões que ultrapassavam os limites de um tratamento cor·
tez- não me refiro a V, Ex• -ao Governo, que supervisiona, que dirige os
destinos de nossa Pátria, Mas, já que o nosso eminente Senador Gilvun Rocha, que todos nós ficamos aqui felizes pelo seu retorno, porque é um dos
bons, magnificas representantes, c um colega n quem, rcnlmente, devoto
muita estima, jâ que S. Ex• me convida no debute, V, Ex• sabe que a escolha
do Ministério foi de exclusiva competência do Presidente Figueiredo, que escolheu nquelcs homens que ele achava, que julgnvu estivessem il altura pura
dirigir as suns pastas. E pode V, Ex• ter u certeza de que se alguém niio esti·
ver correspondendo 1i sua expectntivn, o homem que comando os destinos do
nosso Purs, c que está- isto V. Ex• tem que compreender- fnzcndo um cs·
~muito grnnUc pnrn aperfeiçoar o sistemn dcmocrâtico brusi!eiro, c vem
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cumprindo religiosamente aqueles compromissos que ele fez durante a sua
peregrinação como candidato, V. Ex• pode ter a certeza de que esse homem
que comanda os destinos do País, na hora cm que ele sentir que algum dos
seus auxiliares não estiver cm sintonia com os seus propósitos ele o substituirá. Disso não tenho u nH:nor dúvidn. E achei, tumbém, com referência aos
discursos de hoje à tarde- meu curo c c:mincmc Senador Itamar Franco,
permita-me que faça umJ referência rúpidn ao discurso do eminente Senador
Agenor Maria- mas acho yuc ninguém deterá este País; não huvcr:í cassan·
dms, não haverá pessimismo que impedirá o desenvolvimento de: nossa Pú·
Iria. E esse desenvolvimento há de ser enleado dentro dcs!óu forçn espiritual,
desse sentimento de fé que é, sem dílVida alguma, a grande chamn, o grande
fanai que aquece c ilumina os caminhos do nosso povo. Há um esforço muito grande. Mas, é verdude, V. E~•ti. têm que compreender: c~tamo:\ vivendo
uma crise econômica que transcende a nossa vontade, uma cri~e econômica
que nos é imposta, que a cada dia se agrava, com um aumento desordenado c
descnfreudo daquele combustível que i: t:.sscnciul e fundamental p:.~ra o de·
senvolvimento do nosso Pais. Mas, tenhu a certeza, uobrc Senador Agcnor
Maria, de que vamos caminhar pelas mesmas :oendtl~, pelo:-, mesmo.~ amciu~.
pelos mesmos desejos de progresso, com o apoio de V. Ex•, com <1 compreensão da Oposiçiio, que também deve convir que o Presidente João Figueiredo,
sem dúvida alguma, está cumprindo os seus compromissos no que tange à·
qucles anseios, que também são da Oposição, porque: são os anseios do povo
brasileiro, de fazer deste País uma democracia, e promover, sem dúvida alguma, uma distribuiçi'io mais equânime, mais justa, da riqueza do Pais.
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB- SC)- Nobre Senador Itamar Franco,
V. Ex• apcnns duas perguntas rápidus. (Assentimento do orador.) A primeira dirigida ao Senador Lomanto Júnior: quem foi que nos impôs essa crise econõmica? V. Ex• afirmou que essa crise nos foi imposta. Por
quem? A segunda pergunta é dirigida Jo nobre Senador Gilvan Rochn, que
falou no Ministro da Saúde: o Ministério du Saúde tem titular?
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Tem, E•• O Ministério dn
Saúde tem titular. E quem pode melhor informar da sua competência, da sua
capacidade, é o Senador que está vizinho a V. Ex•, porque foi !leu aluno.
permita~ me:

O Sr. Evelí•lo VIeira (MDB- SC)- Pode ter sido um grande médico,
um grande professor, nu Bahia, mas como Ministro da Saúde, ainda não dis·
se ao que veio.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- V. E•• pode ficar tranqUilo
de que o Ministro da Saúde, que não é político, que é, sem dúvida alguma,
um médico competente, ...
O Sr. Evelí•lo VIeira (MDB- SC)- Talvez por isso mesmo, por nilo
ser político.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- ... mas que tem o discerni·
menta necessário c a competência exigida para o desempenho, para n chefia
da Pasta da Saúde, fique certo V, Ex• de que o seu esforço, a sua dedicação,
nestes poucos meses à frc:nte do Ministério, revelam, sem dtlvida alguma,
que S. Ex• está preparado para o cxerc{cio da chefia de tão importante setor
do Governo. Perdoe-me, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- N~o. Ex•, é sempre um
prazer ouvi-lo. Mas, a Mesa já mechamo a atenção c, antes de encerrar, quero dar a palavra ao Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Itamar Franco, untes de
mais nada, congratulo~mc com o discurso de V. Ex•, mas devo aproveitar a
oportunidade de o nosso amigo c colega Senador Lomanto JCinior ter
lembrado o meu pronunciamento para dizer o seguinte: fui h tribuna paru
dar conhecimento de que o Nordeste nilo pode se conter com o corte feito
ontem no crédito para a infra-estrutur11 daquela área. Aconteceu c hoje ninguém está operando no Nordeste, porque o Governo mandou fechar o crédito da área. Em segundo lugar, fulei sobre o problema do pagamento do ope·
rário. Fui para a tribunu, rcnlmcntc, dar um grito de nlerta, porque a si·
tuuçilo do Nordeste é muito dillcil. A situaç~o da Paraíba, do Rio Grande do
Norte, do Cear!, é dificílima, pois 80% do povo daquelu área depende desse
crédito. O crédito foi sustado pelo Banco do Brasil e todo mundo está de
mllos nu cabeça sem saber o que façn. O meu discurso se prendeu a isso, c
que o Governo precisu entender isso. E congratulo-me com V. Ex.• porque
afirmo, estive agorn numa viagem u Portugal, Espanha, ItAliu, nu França, c
lá o quilo de cnrnc custa CrS 280,00, mns o povo pode comprar carne, por·
que o sulllrio lá é de CrS 15.400,00. Vi nu Fru._a, que tem crise de petróleo,
tumbém, um cidadüo com 10% do suiArio comprando cinco quilos c meio de
curnc, Lá no Nordeste, com 10% do sulârio, o cidadão nüo compra nem quilo e meio. O problcmu é umu qucstüo de poder aquisitivo, que quem trnbalhu
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no Brasil não tem. Estumos numu situação, a cada ano que passa, devendo
mais; a cada uno que passa o arrocho salarial é maior. Isto tem IS anos! Precisamos ucordur, pois tenho a certeza, Senador Itamar Franco, de que o Governo que ar está, e que vai passar mais seis anos, se continuar da maneira
que estâ, o povo não suportará mais. O Purs nilo tem condições de suportar
um governo que não e<~ntroln essa situação, porque temos que aprender a
conviver com o petróleo caro, como os demais pafscs, como o Japão, que cs·
tâ convivendo, pois ele nilo tem J% de petróleo c nós ainda temos 17%; o Japão nilo tem I% de petróleo dele, compra todo o consumo lá fora c convive,
naturalmente, com o petróleo caro, com superávit, contudo; a Inglaterra
convive, a Espanha c todos os demais pulses convivem, só o Brasil - que
tem uma produção de quase 20%, adicionando à gasolina mais quase 20% de
álcool- é: que tem esse problema. Tenha paciência, pois a desculpa do pc·
trólco caro já não dá para convencer ninguém. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Lomonto Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Lomunto Jú.

nior, cu teria muito prazer, mas o tempo não me permite, Entretanto, vou·
lhe permitir o aparte, apenas lamentando que o Senador Agcnor Maria, tendo estado na tribuna c tendo chamado a ARENA ao debate, este debute não
se processou, c é: pena que ele tenha se processado através do meu discurso.
Além do mais, a Mesa já me chama a atenção, quanto ao meu tempo. Mas,
quero ouvir V. Ex•, antes de encerrar o meu discurso.
O Sr. LomantoJúnlor (ARENA -MG)- Serei breve, Senador Itamar

Franco, para não perturbar o término, a conclusão ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• nüopcrturba.Sca

Mesa me permitir, terei prazer cm ouvir V. Ex•
O Sr. LomantoJúnlor (ARENA- BA)- ... brilhante do discurso de V.

Ex• Apenas disse ao Senador Agcnor Maria que, realmente, temos que rei·
vindicar, c V. Ex• terá, sem dúvida alguma, o meu apoio, para que se restabeleça o crédito do Nordeste, para que os recursos para a agricultura realmente
não diminuam, pelo contrário. 1: um compromisso do Presidente da República fazer da agricultura uma prioridade c estou certo que o Nordeste
está entre as principais cogitações. Mas queria dizer ao eminente colega, Se·
nadar Evclásio Vieira, que a tremenda crise que estamos realmente sofrcn·
do, ela nos foi imposta. V. Ex• há de convir que um dos sctorcs que mais
custam à balança comercial, ao sctor de divisas, é o combustfvcl. Salmos de
um preço de barril de petróleo de pouco mais de dois cruzeiros, já atingindo
ugora um preço superior aos trinta cruzeiros. Ora, veja V. Ex• que para
quem importa um milhão de barris por dia isto representa quase sete bilhões
e meio de dólares. Pura um Pafs que tem uma exportação de 14 a 15 bilhões,
é um consumo de mais da metade do produto da exportação brasileira c de
maneira violenta, porque os preços vêm num crescendo. O aumento vem desordenadamente, surpreendendo até as economias mais desenvolvidas e organizadas aos pafscs que têm as suas economias mais estáveis. Pois bem, V.
Ex• há de convir que foi um impacto muito grande c sem dúvida alguma foi
um dos fatores preponderantes da crise brasileira. Perdoe-me ter perturbado
o brilhante discurso de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRI\NCO (MDB- MG)- ~um prazer ouvir V, Ex•

Apenas lamento não poder debater com V. Ex• esse aspecto, porque, mais
uma vez, a Mesa me chama a atenção. Apenas queria dizer ao nobre Senador
Gabriel Hermes, quando rala cm pessimismo de nosso discurso, nós temos a
realidade de Minas Gerais, particularmente, de Belo Horizonte, para que
amanhã não tenhamos que voltar a esta tribuna, nobre Senador Gabriel
Hermes, c dizer o que vem acontecendo no aspecto social.
Aqui fica o registro. Por outro lado, entendemos serem necessárias medidas prorundas, que promovam, cm Minas Gerais, como de resto cm todo o
Pals, rcrormus no atual modelo cconõmico c social, no sentido da promoção
das maiorias c nilo de pequenos grupos. Esta é a grande e urgente abertura
que deve ser providenciada em nosso Puls, sob pena de mergulharmos cada
vez mais no caos c na insegurança.
Era o que cu tinha 11 dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. DIRCEU CAR·
DOSO NA SESSÃO DE J./l-79 E PUBLICADO NO DCN
(SEÇÀO 11/ DEI·H·79 QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAl·
00 COM INCORREÇOES.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Puru umu comunicuçuo.)-

Sr. (»residente c Srs. Senudorcs:
Ontem, As li horas, no gubinctc do Sr. Ministro dus Comunicações, Dr.
lluroldo Correu de Mutm, deu-seu nssinuturu do contruto de conccssilo 1'1

Tclcvisào Vitória, dc Vitória, no meu Estudo, um dos elos da cudciu de televisão associudu no Pafs, firmado pelo Sr. Ministro das Comunicações.
A convite do Senudor João Calmon, Presidente da cadeia, tivemos a
oportunidade, Sr. Presidente, c a honra de assistir à assinatura desse contrato, no qual o Governo Federal, através daquele Ministério, concedeu oficial·
mente à Televisão Vitória o direito de continuar a manter a sua estação de te·
lcvisão na Capital do meu Estado, onde há cerca de dezoito anos vem prcs·
tando à população capixaba rclcvant[ssimos serviços.
Na oporlUnidadc, Sr. Presidente, assistiram àquela solenidade o Sr.
Consultor da República, Dr. Clóvis Ramalhete, ilustre capixaba que integra
o primeiro escalão do Governo Federal: o Sr. Secretário-Geral do Ministério
das Comunicações, Dr. Rômulo Villar Furtado, outro ilustre capixaba: o Sr.
Marcos Amorim, Secretário do Ministério das Comunicações; assistiram-na,
também, além dos dois Senadores que hora se encontram cm Brasília, o Dr.
João Calmon c o Senador que ora ocupa esta tribuna, a Bancada da Representação do Estado do Esplrito Santo, na Câmara Federal. Assistiram-na,
ainda, Deputados estaduais dos dois partidos, que se deslocaram de Vitória,
c o Secretário de Educação daquele Estudo, representando o Governo do
Espirita Santo, na pessoa do ilustre cx-Scnudor Eurico Rczcndc, al6m da Direteria da Rede Associada do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São
Paulo c de Brasiliu c muis pessoas gradas que lá compareceram.
Sr. Presidente, na oportunidade em que se concede oficialmente à Tele·
visão Vitória o direito de continuar servindo a nossa população, ela que, dcs·
de 61, vem mantendo no ar sua estação de Vitória, usou da palavru o Presi·
dente da Televisão do meu Estado, Dr. Augusto Santiago du Pin Calmon,
que destacou, ao longo do tempo, aqueles colaboradores da Televisão Vi·
tória que muito contribufram para mantê-la no ar, c prestou uma homcnu·
gcm também a todos os que colaboraram nesses longos c penosos 18 anos; fi.
nalmcnte, destacou o papel que aquela televisão já prestou ao Brasil c à Revolução, desde os seus primeiros dias de luta c de implantação no País.
Hoje, Sr. Presidente, cu, que sempre me mantive cm posição oposta aos
Diários Associados c ao Senador João Calmon, no meu Estado, tenho que
trazer a minhu homenagem à Televisão Vitória, pelo muito que ela significou
na luta contra a bolchevização de nosso País. Quero, portanto, render a eles,
aos que trabalharam naquela televisão, aos Dirctores c à Rede Associada, a
minha homenagem como brasileiro c o reconhecimento dos altos c relevantes serviços prestados ao Brasil por aquela TV através de sua gloriosa cxis·
té:ncia.
O Sr. Evclíslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo.
O Sr. Evclá•l• Vieira (MDB -· SC)- A televisão no mundo, tem prcs·

tudo serviços relevantes nos seus vários aspectos: na distração do te) especta·
dor, na informação, na orientação, na melhor c maior identificação dos ho·
mcns, na rormnçilo da opinião pública. A TV Vitória, ao l\lndo dos anos,
tem prestado inestimáveis serviços ao Estado de V, Ex•, nos vários campos.
Também, há longo anos, lutava para ter a sua oficialização, Foi uma luta ti·
tânica que, agora, vem de ser reconhecida pelo Governo Federal. Eis por que
quero me associar às palavras de V, Ex• c transmitir meu aplauso ao titular
da Rede Associada, nosso colega Senador Joilo Calmon, pela bonita vitória,

pela justa vitória, que finalmente acaba de alcançar, mais cm favor do Esta·
do, cm favor do Brasil, do que da própria organizaç4o que dirige. Muito
obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de

V. Ex• que colocou nos devidos tennos o ato a cuju assinatura assisti na ma·
nhà de ontem. E devo dizer a V, Ex•, cu próprio sou tamb~m devedor à Televisão Vitória, na campanha para Deputado Federal c nas duas vezes que
ocupei a televisão de Vitória, na minha campanha para Senador, devo larga
contribuiçilo á esta Televisão, no meu Estado, pelo que lhe sou grato. Por·
tanto, quero, daqui, prestar, nesta hora, a minha homenagem a esse grupo
que tem servido aos amplos c profundos ideais democráticos de nossa terra.
Desejo Sr. Presidente, destacar a oraçilo magnifica proferida pelo Sr.

Ministro das Comunicações, o Dr. Haroldo Corrêa de Mattos, que, na hora
cm que assinou o contrato de oficialização da Telcvisilo Vitória, prestou uma
homenagem à rede de televisão de todo o Pu!s, lembrando, numa mensagem
de um português fluente, que u todos empolgou, a míasica popular brasileira,
que está dcscrt:1 nos programas de rádio e tclcvisilo. Disse S. Ex• numa
nuênciu de lingungcm que a todos encantou, que nos aviões cm que viaja,
nos aeroportos c na sua cas11 quusc não ouve u míasica popular brasileira na
televisão c no rádio. Nilo n ouve nos aeroportos, nos aviões c nilo a ouve,
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também, cm sua casa. E fez esta advcrtCncia solene:~ preciso que as em isso~
rns de rúdio c televisão do nosso Pafs, se empenhem, profundamente, para
que volte nos seus programas a música popular, que está morrendo na televi~
são c no rAdio. Nós estamos perdendo uma larga contribuição do folclore do
nosso Pais.
Sr. Presidente, não constroem a Pátria apenas os que sustentam as ar~
mas: constroem a nossa pátria, também, os que cantam as nossas canções, os
que escrevem os nossos versos c os que compõem as nossas músicas.
O Sr. Lázoro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
O Sr. Lllzaro Barboza (MDB- GO)- Senador Dirceu Cardoso, apc·
nas para dizer a V. Ex• que o luminar desta Casa c que mereceu de V. Ex•
várias intervenções no sentido de que seu busto fosse recolocado no Pie~
nârio, R·ui Barbosa, costumava dizer, Com muita ênfase, que um povo que
não defende 11 sua língua, abre mão da sua soberania.

.'
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O SR. DIRCEU CARDOSO fMDB- ES)- Muito obrigado a V. Ex•
Assim, Sr. Presidente, a minha homenagem, também, ao Sr. Ministro Harol·
do Corrêa de Mattos que, numa linguagem eloqUCnte e vibrante, chamou a
brios a Televisão c o Rtídio do nosso Pafs cm favor da música popular. Edis~
se S. Ex•, cm determinado trecho: eu sou detentor do tamborim que a Porte~
la me ofereceu, como sambista da antiga Capital da República, e, por isso,
faço um apelo para que a Râdio c a Televisão se empenhem nesse programa
a lim de que, todos os dias, possamos ouvir na televisão e no rádio, cm todos

os programas do Brasil, a música brasileira que fala ao nosso sentimento c
fala ao nosso coraçilo.
Eru o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE N• 21, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confc~
rem o artigo 52, itens 38 c 97, inciso IV, do Regimento Interno c de confor~
midadc com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nv 2, de 1973, resolve nomear Juarcz Abdulmassih, Mé~
dica, Classe C, Referência 53, para exercer o cargo, cm Comissão, de Dirc~
to r da Subsecretaria de Assistência Médica c Social, Código SF-DAS-101.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir desta data.
Senado Federal, 7 de agosto de 1979.- Senador Lulz Viana, Prcsidcnte.
ATO DO PRESIDENTE N• 22, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, usando de suas atribuições regímen·
tais c de conformidade com a delegação de competência que lhe foi conferi·
da pelo Ato n• 2, de 4 de abril de 1973, da Comissilo Dirctora, c à vista do
que consta do Processo n• 003050 79 3, de 6 de junho de 1979, resolve rcad·
mitir no cargo de Assistente Legislativo, Classe,. A", Referência 26, do Qua·
dro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 324 do Regula·
menta Administrativo, cm vaga existente, o cx~scrvidor Alberto da Cunha
Neto, exonerado, a pedido, pelo Ato n• 15, de 1977.
Brasilia, 8 de agosto de 1979. - Senador Lulz Viana, Presidente.
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ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DIRETORA
ATA DA 23• REUNIÃO ORDINÂRIA, REALIZADA
EM 3 DE AGOSTO DE 1979
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Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Scgundo~Vicc~Presidcnte, Alexandre
Costa, Primciro~Sccrctário, Gabriel Hermes, Segundo~Sccrctário, Lourival
Baptista, Terceiro-Secretário, c Gastão MUller, Quarto-Sccrcttirio, às nove
horas do dia três de agosto de mil novecentos c setenta c nove, rcúne~sc a Co~
missão Dirctora.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Nilo
Coelho, Primciro-Vicc~Prcsidcnte.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao
Senhor Primciro~Sccrctário, que relata à Comissão o andamento das reformas que se realizam no Bloco ~"A" do Edificio Anexo I, salientando que no
mês de julho pp., já se adiantou cm muito o cronograma das obras, com di~
versas delas já cm fase de conclusão.
Em seguida, o Senhor Primeiro~Sccrctário emite parecer favorável ao
Projeto de Lei do Senado que cria a Secretaria de Serviços Especiais. Sem vo~
tos cm contrário, a Comissão aprova o Parecer c os termos em que o Preces~
so se encontra redigido, e o Senhor Presidente determina seu cncaminhamcn~
to ao Plenário da Casa.
Ainda com a palavra, o Senhor Primciro~Sccrctário apresenta a seus Pu·
res Ato da Comissão Diretora, relativo ao pagamento de Diárias por Sessões
Extraordinárias aos ocupantes de cargos DAS do Quadro da Secretaria do
Senado Federal. Após estudar minuciosamente o assunto, a Comissão Dirc~
tora resolve aprovar a medida, sem votos discordantes.
Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Primciro~Sccretário apresenta à
Comissão Projeto de Resolução que limita o valor das diárias dos servidores
do Senado Federal, tendo como teta o valor da diária paga ao Senador. Em
manifestação unânime, depois de estudar minuciosamente a matéria, a Co~
missão Diretortt resolve uprovar o Projetado, tendo o Senhor Presidente de~
tc:rminado o seu c:ncuminhumcnto no Plenário du Casa.
Ainda com a paluvra o Senhor Primeiro-Secretário apresenta a seus P~t·
res Processo pelo qual o Governo do Estudo de Alagoas solicita seja coloca~
dn à suu disposição a servidora Soniu Gorcnbcin, com ônus para o Scnudo
Fcdcrul. Sem votos discordantes, a Comissão aprova parecer favorável do
Senhor Primeiro~Secretário sobre u matéria.
A Comissão Diretoru, em pronunciamento unânime, considerando u
gruvidade do problema energético que atravessa o Governo, objetivundo
convergir esforces puru economia de: combustfvel, no Pufs, resolve reduzir a
cota dil1riu de ubustecimcnto em vinte por cento, para os vcfculos de sua fro~
tu.

Nada mais havendo a tratar, às onze horas c dez minutos, o Senhor Prc·
sidcntc declara encerrados os trabalhos, pelo que, cu, Lourival Baptista,
Tcrcciro~Secrctário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Prcsi~
dente, vai à publicação.
Sala da Comissão Dirctora, 3 de agosto de 1979.- Senador Lulz VIana,
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
20• REUNIÃO, ORDINÂRIA, REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE
1979
Ãs dez horas do dia oito de agosto de mil novecentos c setenta c nove,
na Sala Clóvis Bcvilâcqua, sob a presidência do Senador Aloysio Chaves,
Primeiro Vicc-Prcsidcntc no cxcrcfcio da Presidência, presentes os Senadores
Murilo Badar6, Amaral Furlan, Almir Pinto, Bernardino Viana, Nelson
Carneiro, Franco Montara c Lázaro Barboza, reúne-se a Comissão de Cons·
tituição c Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Henrique
de La Rocquc, Hclvfdio Nunes, José Sarncy, Adcrbal Jurcma, Moacyr
Dalla, Raimundo Parente, Hugo Ramos, Leite Chaves c PII!IIO Brossard.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos traba~
lhos da Comissão, fazendo o seguinte pronunciamento: "Assumo a prcsidên·
cia da Comissão de Constituição c Justiça no impedimento, por motivo de
saúde, do nosso eminente colega, Senador La Rocque, Há um grande vazio
no Senado, no Plenário, no corredor politico c nas Comissões, sobretudo
hoje que é dia de seu natalfcio. Mas, parado~almcnte, uma presença visfvcl
na lembrunça, no a feto c no carinho de todos a do Senador Ln Rocquc, FII·
zendo este registro, desejo congrutular~mc com o nosso eminente colega pelo
transcurso de seu aniversário, formulando votos pela sua saúde, que a rccu·
perc: no mais curto espaço de tempo c possa, sob a bênção de Deus, com a lu·
cidez cu bondade imcnsu que lhe silo inatas, continuar a prestar serviços ao
Senudo c ao Pafs.. ,
Dispensada n leituru da uta da rcuniilo anterior é, em seguida, dudu
como aprovudu.
Pussa~se à uprcciuçi\o dos projetas constantes da pauta: I) Projeto de:
Resolução n• 17/79- Altcru o Regimento Interno do Senado Federal. Relator: Senudor Lflz<~ro Burboza. Purecer: constitucional, jurídico c boa técni~
ca lcgislutiva. Aprovudo, 2) Projeto de Lei do Senado n• 159/79 ..- Dispõe
sobre u obriguçilo de incluir produtos dietéticas nos serviços de bordo de vcf·
cuJos de emprcsus de trunsportc de passageiros. Relator: Senador Amarai
Furlun. Purecer: constitucional, jurídico, favorllvcl no mérito c bou t~cnicu
legislutivu. Aprovado. 3) Projeto de Lei du Cumuru n• 50/79 - Rctifica,
sc:m ânus, u Lei nv 6,597, de I9 de dezembro de 1978, que "estimu a Receita c
lixu a Despesu du Uniilo puru o cxercfcio linancciro de 1979", Relutar: Se nu·
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dor Bernurdino Viu nu. Parecer: constitucional c jurfdico. Aprovado, 4) Projeto de Lei do Senado n"' 134/79- Equipara os profe5sorcs de deficientes
auditivos aos habilitados cm magistério c~pecial de excepcionais. Relator:
Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional e jurfdico, Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado n~ 119/79 -Institui o auxilio-moradia pura empregudos que percebam, mensalmente, remuneração inferior u cinco salários mini·
mos regionais. Relator: Senador Amurai Furlan. Retirado de pauta a pedido
do Relator. 6) Projeto de Lei do Senado n• 166/79- Estipula prazo pura a
conclusão de inquérito relativo à apuração de falta grave do empregado estável. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional e jurídico, oferecendo uma t:menda. Aprovado, 7) Projeto de Lei do Senado n"' 174/79Dispõt: sobrt: ;1 autorização para a realização de competições esportivas automobilísticas no Pais, com consumo de combustfveis não derivados do pe·
trólt:o. Relator: Senudor Bernardino Viana. Parecer: constitucional e jurfdico. Em discussão, fala o Senador Nelson C<1rnciro, dizendo que o parágrafo
único do art. IY do projeto é um dos pontos cm debate nos dias que correm,
no Pais: "excetuam·sc do disposto neste artigo as competições internacionais, aprovadas pelas entidades esportivas do seta r, sob a jurisdição do Mi·
nistério da Educação c Cultura''. São justamente us corridas automobillsti·
cus que o Governo está interessado cm evitar que ocorram, porque estas são
excetuadas e podem ter o derivado do petróleo, Se queremos aceitar esta solução numa hora de diliculdades para "excetuam-se as competições internacionais" é: c:xatamcnte o que está acontecendo com o Grande Prêmio do Rio
de Janeiro que vem ocasionando grandes debates, no momento. Acho, porém, que se truta de uma questão de mérito que deve ser examinada pelas
Comissões de mérito. Encerrada a discussão ê posto em votação o parecer
que é aprovado por unanimidade. 8) Oficio "S" n• 14/78, do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n• 84.994, do Estado de
Sào Paulo, inconstitucionalidade do art. I• da Lei n•l0.421, de 3·12·1971, daquele Estado. Relator: Senador Franco Montara. Parecer: ravorávcl com
PRS. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n• 169/79- Determina a revisilo semestral do salário mfnimo, sempre que se verificar, no período, ele·
vação de gasto de vida superior a 10%, alterando o art. 116 da CLT. Relator:
Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado.
lO) Projeto de Lei da Câmara n• 33/79- Dá nova redaçào ao parágrafo Ú·
nico do art. 17 do Decreto· lei n'7.841, de 8 de agosto de 1945 -Código de
Ãguas Mincrais. Relator: Senador Bernardino Viaoo. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado n•l35/79- Estabelece critério para a majoração das tarifas de serviços públicos que especifica,
e dá outras providê:ncias. Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 12) Offcio "S" n• 6/79, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n"' 89.1943, inconstitucionalidade do art. 119, 11, da Lei n• 5.046, de 16 de dezembro
de 1969, do Estado de Minas Gerais. Relator: Senador Murilo Badaró. Pare·
ccr: favorável com PRS. Aprovado. !3) Projeto de Lei da Câmara n• 98/78
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-Inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável no mérito. Aprovado.
Nada muis huvendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Maria
Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, \ida e aprovada, será
us~inada pt:lo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
ATA DA 8• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 1979
Ãs dez hora~ do diu oito de agosto do ano de mil novecentos e setenta e
nove, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Evelásio Vieira
-Presidente, José Richa, Passos Põrto, Pedro Pedrossian e Affonso Cumargo, reúne-se: a Comissão de: Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadore:-;
Benedito Canellas, José Lins c: Leite Chaves.
E dispc:nsadu a leitura da Ata du reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Constante da pauta, são relatados os seguintes projetas:
Pelo Senhor Senador Pedro Pedrosslan
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"' 40Ji9, que "introduz
alterações na Lei n"' 5.969, de li de dezembro de 1973, que institui o Programa de Garanti<~ da Atividude Agropecuária - PROAGRO".
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restrições.
Pelo Senhor Senodor José Rlcha
P<~recc:r favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 58/79, que ''introduz
alteração no Decreto-lei""' 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção c estímulos à pesca",
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 114/77, que "introduz
alteração na Lei Complementar n9 7, de 7 de setembro de 1970, que institui o
Plano de Integração Social - PIS",
Durante a discussão, é concedido vista ao Senhor Senador Passos Pôrto.
Parecer favorável- com a redução dad<1 pelo substitutivo da CCJ- ao
Projeto de Lei do Senado n"' 58/79, que "introduz alteração no Decreto-lei n9
221, de 28 de fevert:iro de 1967, que dispõe sobre a proteçào e estímulo à pes·
ca",
Durante a discussão, ê concedido vista <lO Senhor Senador Passos Pôr-

to.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, pura constar, eu,
Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata. que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
•
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LIDilANÇA DA AIINAI DA MAIORIA
Lide r
Jarbas Panarinho

Vlce·Lideres
Presidente
Lui: Viana (ARENA- BA)

Aloysio ChaYe5
Jo11 Lins
Aderbnl Juremo .
lomanla Junior
Moacyr Dallo
Murilo Bodaro
Saldanha Cerzi

lourival Baptista (ARENA- SE)

1•·VIce•Pretldente
Nilo Coelh~ (ARENA- PE)

4•-Secretárlo

LIDilANÇA DO MDII PA MINOIIA

Gastão MUller {ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouord

Dinarte Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Lidere•

1•-Secretárlo
Alex.:~ndre

Suplentes de Secretários

Costa (ARENA - MA)

Jorge Kalume (ARENA -

2•-Secretárlo

Dir11or1 António Cartas de Nogueira
Locol1 Aroexo 11- Terreo
Telefon111 223·6244 e 225·8.505- Ramoi1 193 e 2.57

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe1 Cândido Hippertt
Local1 Anexo 11- Terrea
Telofone1 225·8S0.5- Ramoil301 e 313

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Panos POrto {ARENA -

Titulares
I.
2.
3.
4.

1. Pa1.o1 POrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro fledrouion
4, J011 lin1
1. Evela1ia Vieira

2. Leite Chave~
3. Jo11 Richa

MOa
1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

A11i1tente1 Sllnia Andrade Peixoto- Romal307
Reunióes1 Quortol•lelral, a1 10100 horas
Locai! Sala "Ruy 8orbo1o"- Anuo 11- Ramal• 621 e 716

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

(7 membro1)

MOa
1. Morco1 Frtire
2. Humberto Lucena

I, EYandro Carreira
2. Agenor Maria
3, Mauro Benevides

Aui1tente1 Carlo11 Guilherme Fon10ca- Ramo1676
Reuni0111 Terço1·feiros, 01110100 horat
Locol1 Sala "Clovis Bevilacqua" - Anilo 11- Romal623

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA- (CCJ)
(IS membro1)
COMPOSIÇÀO

Pre1idente1 Evela1ia Vieira
Vice·Pre1idente1 Leite Chan1
Suplentes
ARENA
1. Jutahy Mggalhlles
2. Affon.o Camorgo
3. João Colman

MT)
SE)

Pr~t~idente,

Henrique de La Rocque
I '.Yice·Prellidente, Aloysio Cho-..1
2••Vic•Presidente1 Hugo Ramo1

COMPOSIÇAO

Pre1id•nte1 Je1M Freire
Vic .. Pre1idenle1 lazaro 8arboza
Titularei
1. Jene Freire
2. JoM~ Sarney
3. Panos P~rto
4. Saldanha Deni
S. Alfon.o Camargo
6. Murilo Badaro
7. Benedito Ferreira
, I.
2.
3.
4.

Itamar Franco
Lozaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Btnevid11

Suplente•
ARENA
1. Henrique de lo Rocque
1. L8nolr Vargos
2. Helvidio Nun11
2. Joào Colmon
3. Jo10 Sarney
3. Almir Pinto
4. Aloy1io Cho'llll
4. Milton Cabral
5. Aderbol Jurtmo
S. Bernardino VIana
6. Murilo Badaro
6. Arnon de Mello
7. Moocyr Oolla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MOB
I. Hugo Ramos
I, Cunha Lima
2. Leite Cho'lll
2. Tancredo Nev11
3. Lazaro Barboza
3. Dirceu Cordo.o
A. N1l1on Carn9lro
5. Paulo 8ronard
6. Franco Montara
Anl1tenle1 Maria Heleno 8ueno 8rand~o -Ramal 305
Reunlóe11 Quartall•felra•, ãt 10,00 horcu
Local, Sala "Ciovl1 Bevilocquo" - Anuo 11- Romol 623

Suplentes
ARENA
1, Jo.. GYiomord
2. Tona Outro
3. S.ndito Canelai
4, Moacyr Dallo

MOB
I. Henrique Santillo
2. Ro~rto Soturnino
3. Gilvon Racha

Ani1tente1 Ronalda Pochfio dt Oli'llira- Romal306
ReuniOe11 QuintaJofeiral, 01 I0100 horo1
Laco1 1 Sala "Ruy Barbo10"- Anexo 11- Ramai1621 e 716

Titulare•

COMPOSIÇÃO

Pretldenlel Mend11 Conale
Vicn·Prnidenle1 Agenor Mario

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL- (COF)
(11 membro1)

Suplenlll
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

Mende11 Canale
Jo10 Lin1
Eunice Michile1
Vicente Vuolo

COMPOSIÇÃO

Titulare•

AC)

Benedito Canelas (ARENA -

Gabriel Herm11 (ARENA- PA)

COMISSOES

Henrique Sontilla
. Humberto Lucena
Marcot Fr~ire
Moura S.nevide1
Orestet Quercio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

COMISSAO DE ECONOMIA- (CE)
( 11 membro a)
COMPOSIÇAO

Pr•Jidentt1 Itamar Franco
Vlc•Preildenltl Roberto Soturnlno
Titularei
I.
2.
3.
4.
5,

Arnon de Mello
Bernardino Viana
JoM Lln•
J.... Freire
Milton Cabral
O. hn•dlto Canelo•
7. lula Covalcanlt
I.
2.
3.
4,

Roberto Saturnlna
Itamar Franco
Marco1 Fr~lr1
Pedro Sln1on

Suplente11
ARENA
1. Helvldio Nune1
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
4, Vicente Vuolo

MOB
I, Jo .. Richa
2, Ore11.. ~rela
3. Tancrodo Nev.1

Ago~ICI
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Anl•tente1 Daniel Rei• do Souza- Ramal675
Reuni0151 Ouarta5·felra•. tn 10130 hora\
lacal1 Sala "Ruy Barbo•a"- Anuo 11- Remoi• 6:21 e 716

COMISSÀO OE EOUCAÇÀO ECULTURA- (CEC}
(9 mombro5)

Franco Montara
2. Humberto Lucena
3, Jaison Baffelo

MOB
I. Nel1on Carneiro
2. Marco• Freire

Aui5tenteJ Daniel Rei1 de Soul'O- Ramol67.5
Reuni01111 Ouinto1•feira1, 01 11100 horo1
lacol1 Solo "CioYi5 Bewilacqua"- Anexo 11- Ramol623

Pre1idente1 João Colmon
Vice·Pre1idente1 Jutohy Mogalhãll

1. 'Adalberto Seno
2. E11ela1io. Vieira
3. Franca Montara

Aui1tonle1 Sónia Andrade Poi ..oto - Ramal 307
RouniOo11 011inla1·foiros. o1lO:OOhoras
Locol1 Solo "Cio11is 8e11ilocq11o"- Anexo 11- Ramal ó23

COMISSAO DE FINANÇAS- (CF)
( 17 membro5)

I. Raimundo Parente

2. Arnon de Mello

3. Lomanto Júnior
4. Affonso Comargo

!i, Vle~ntl Vuolo
6. Albtrto Silva
7, Amoral Furlon
8. Jorge Kolume
9, Jutahy Magolh611
1O, Mtnd11 Conole

1, Cunha Uma
2. Toncredo Nevo1
3, Robtrto Satumlno
4. Amoral hixoto
5, Podro Simon
6. Moura Bonovidos
7. Toot6nlo VIlela

MOB
1. Paulo 8rouard
2. Marcos Freire
3. lotara Borboto
4. Jout Richa

COMISSÀO OE SAUOE- (CS)
(7 membrot)
COMPOSIÇÀO

I. Luiz CoYalcanto

2. Mihoil Cabral
3. Alberto Silwa
4. Arnon do Mello
1. Dirceu Cardoso

2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

Suplentes
ARENA
1. Affon•o Camargo
2. João Calmon
3. Jutohy Mogolh011
MOB
1. Gil.,an Rocha
2. Roberto Saturnino

Aui1tento1 Ronoldo Pacheco de Oli11eiro - Ramal 306
Reuni61111 Ouortos·foirat, 01 11100 horo5
Local! Anuo "B"- Sola ao lado do Gob. do Sr. Senador
Joào Basco - Ramal 4B4

Pr11idenle1 Cunho Lima
Vice·Pr01idente1 Toncredo No11e1
Suplentes
ARENA
1. Soldonha Oonl
2. Henrique de Lo Rocquo
3, Jout Freiro
4, JoiO Somey
!i. Milton Cabral
6. Jolé Guiomard

••

Pre1idente1 Arnon de Metlo
Vice•PretidenteJ Àlbeno Silwo

COMPOSIÇÀO

Titularei

'·

COMPOSIÇÀO

Titularei
MOB
1. MorCOI Freirn
2. Gil11an Rocha

2. Nel1on Carneiro
3. Itamar franco
Jo11 Richo
~. Amoral Pei•oto
Toncredo Ne""

COMISSÀO OE MINAS EENERGIA- (CME)
{7 membra1)

Suplente1
ARENA
1. }OII lin5
2. ArnondeMnllo
3. Jorge IColumo
4, Pedro Podronian

1. João Colmon
2. Tono Outra
3. Jutohy Magolhãe5
o!. Aloy5io Cha1111
5. Adorbal Juremo
6 Eunice Michil"

MOB
I. Marcos Freire
2. Mouro BeneYidts
3. leite Cha1115

I. Paulo Bronord

Aui•tente1 COndido Hipperll - Romai1 301·313
Rouniã111 Ouorlol·feirol, 01 11100 horas
local~ Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Titularei

Snla·feira 10 3537

COMISSÀO OE REOAÇÀO- (CR)
(5 membro1)

Pretidente, Gil11on Racho
Vice·Pr11idento: Henrique Sontillo
Titulares

Suplenlet
ARENA
I. Saldanha Cerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

1. lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo
4. Jo11 Guiomord

MOB
1. Jo11 Richa
2. Adalberto Seno

I. Gilwon Rocha

2. Henrique Santillo
3. Joi1on Barreto

Aui~tente1 Carlo1 Guilherme foMeta- Romal676
Reunio11, Ouini01•feiro1, os 10:30 horo1
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romait621 e 716

COMPOSIÇÀO
COMISSÀO OE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membro1)

PrnidenteJ Dirceu Cordo1o
Vice•Prnidenlo1 Adalberto Seno

COMPOSIÇÀO

Titularel
Torto Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mond11 Canele
I. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Suplenle5
ARENA
1. Joao Colmon
2. Murilo Bodaro
3. Joll Sorney
MOB
1. Hugo Ramal

AuittenteJ Mario Thereza Mogalh611 Motto- Ramal 134
Reuniõe1. Quintos·feirot, a1 12100 horo1
Locah Solo "CioYil BeYilocquo"- Aneao 11- Ramal 623

COMISSAO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
{15 membro•)

Anl11ente1 Corlo1 Guilhermo fon"ca - Ramal 676
Reunl6e11 Quinto1·feira1, Cu 9130 horo1
locol1 Sola "CioYil BeYilocquo"- Anexo 11- Romol 623

COMPOSIÇÀO

Pre~ident11

Vice·Pre~identeJ

Titulares
1. Joroe IColume
2. luiz CaYalcanlt
3. Murilo &odoro
4. Benedito Ferreira
1. Mouro Bene11id11
2. Agenar Mario
Huoo Romo1

Supltntll
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amoràl Furlan
3. Jo" Guiomord
MOB
1. Cunho Lima
2. JoiW~n Barreto

A1Si1tenle1 Carlos Guilhermt fon11co - Ramal 676
Reuni0111 Quortal·feiral, 019190 hora1
locol1 Sola "Ruy 8orbo1o"- Anuo 11- Ramoi5 621 e 116

Presidenle1 To"o Outro
1'·Vke·Pre1idente1 Saldanha Derzl
2•·Vico·Pre1idente1 lo manto Junior

COMISSAO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS)
(9 membro•)

Jorge ICalume
Mauro BeneYide~

COMISSÀO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 mtmbro1)

COMPOSIÇÀO
Pre~ldente1 Hel~idio

Nunn
Vice·President11 Lenalr Vergel
Titularei
I. lenoir Vorgo1
2, HeiYldio Nun11
Jeue Freire
4. Moacyr Dallo
.5. Henrique do la Rocque
6. Aloy1io ChoYel

Suplent11
AR!: NA
1. Jutahy Mogolhiiu
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mlchil11
4, Benedito Canelai

Titularll
I. Tar~o Outra
2. Bernardino Viana
3. c;oJdgnho Oenl
4. Lomanto Junior
~. MendO\ Canele
A.derbal Juremo
7. Almir Pinto
B. Lenoir Vorga\
Ja1a Sorney

..
'·

Suplenlll
ARENA
1. Aloy1io ChoYII
2. Pedro Pedroulan
J. Henrique de ~a Rocque
4, Jo1e Guiamord
5. lu!z Collolconle

••

COMPOSIÇÀO

PreJidente1 hondro Carreiro
Vice•Pre1idente1 Humberto Lucena

1.
2.
3.
4,

Suplentu
ARENA
Raimundo Parente
1. Affon1o Comoroo
Henrique dela Rocque
2. Pedra Pedrouian
Bernardino Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto SiiYa

Ago~lo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11)

MDB
1, Orei ti\ Outrcia
'2. Evela1io Vieira

1. Evor\dro Camira
2. Humberto Lunno

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS. ESPECIAIS
E DE INQUERITO

Suplenlu

fituloru

de 1979

ARENA

·:Í.' Lczara Barbo1o

1. Pauo1 POrto
2. lomantoJunior
3. Alberto Silva

1, Benedito Ferreiro
2. Vicente Vualo
3. Pedro Pedroulan

Al!lltente1 Sónia Androdt Pelltoto- Ramal307

Reunió111 Quii'IIOI·ftlral, 0•9,30 hora1
lc(o1 1 Sola "Ruy 8arbo1o"- Ane•o 11- Ramail621 e 716

ComiuOe1 Temporario1
Chefe1 Ruth de Souza Co1tro
l.ocal1 Anuo U- Ttrreo

"'· AlfonlO Comorgo

Telelone1 22.5·8505 - Ramal 303
I) Comiu6e1 Temperaria• poro Projeto1 do Congreuo No·

MDB
COMISS~O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇO!S

1. Evandro Carreiro
2. Lororo Barbo1o

EOBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membro•)

3.

Or~nte1

C1onol

2) Comiuóet Temporariat para Aprecia~óa de Vetos
3) Cominbes Especiais e.de lnquerito, e
4) CominOo Mista do Projeto de Lei Or~omentaria (ort. 90
do Regimento Comum).

1. Leite Ch~•
2. Agenor Mario

Quercio

COMPOSICAO

Ani1tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306
Reuni6e11 Ter~a•·feirol, à1 10,00 horas
Local! Sala "Ruy Barba1a"- Anexo 11-Ramai•621 1716

Pre11dent11 Benedito Ferreiro
Vice·Prttldente, Vicente Vuolo

Auistentol do Comiuóe11 Haroldo Pereira Fernand11 - Ao·
'Tial674; Alfeu de Ol!velra- Romal674rCieide Maria B. F.
Cru·t- Ramal598 1 Mauro Lop11 de Sa- Ramal 3101 leila
LliYOI Ferra Costa- Ramal 314.

SERVIÇO DE COfiiSSÕCS PCI\.'IANENTES
HORf.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISS0E&

!!OMS

TERÇA

SAL/IS

c.T.

RUY B/\RDOS/1
Romais-621 c 7l6

C.JI.R.

CLOVIS

10:00

BEVIL~CQUA

/\SSISTENTF.

PCI~<ANENTES

IIORAS

RONIILDO

QUINT/1

09:30

QUAl!'!'A

c.s.N.

RUY B/\RBOSA
RamAis-621 e 716

/\SSISTE~iTE

CLOVIS DCVI~~CQUA
Ramal - 623

OUIU1t!IIMI!

c.s.P.c.

RUY lli\RBOSA

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

S0NIA

c.o.r.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

RONALDO

09:30
GUILHERfiE
ASSISTENTE
GUILHERME

10:00

namais-62~

e 716

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623

10:30

c.s.

GUILHERME

RUY DI\RBOSA
RamAis-621 e 716

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

SONI/1
ll:OO

C.L.S.

DANIEL

RUY BARBOSA
Ramaia-621 e 716

DANIEL

CLOVIS DEVILACQUA
Ramal - 623

12:00

C.R.

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramaia-621 e 716

CLOVIS DEVILACQUA
Ramal - 623

MARIA
THEREZA

CANDIDO

C.M.E.

ANEXO
Ramal

c.c.J.
10:00
C.A.
10:30

S ALAS

S•\L/\S

C.F.

Ramal - 623

HOWIS

DO SENADO FCDERAL

C.E.

11:00

•o•

- 484

RONALDO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXIV- No 089

SÁBADO, 11 DE AGOSTO DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
a inconstitucionalidade do art. (9, da Lei nq 10.421. de 3 de dezembro de
1971, daquele Estado.
1.1- ABERTURA
- Or.cio S·n• 6{79 (no 31-P/MC/79, na origem), do Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias
1.2- EXPEDIENTE
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
1.2.1- Pareceres
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n9 89.194-3, o qual dccla·
Rf/erentes â.f seguintes mattrias:
rou a inconstitucionalidade do art. 119, 11, da Lei n9 5.406, de 16 de de-Projeto de Decreto Legislativo n• 9/79 (n' 8·8/79, na Câmara zembro de 1969, do Estado de Minas Gerais.
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Imunidades,
1.2.2 - Requerimento
Isenções c Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da
- N9 264j79, de desarquivamento de projeto de lei do Scn;tdo que
Bacia do Prata no Território dos Países Membros, aprovado na IX Rcu· cspccilic:t.
niào de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de
1.2.3- Comunicações da Presidência
1977.
- Projeto de Lei do Senado n• 58f79, que introduz alteração no
-Referente ao comparecimento do Sr. Senador Nelson Carneiro ao
Decreto-lei "' 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a pro· I Encontro Nacional do Capítulo Brasileiro da ASTA, realizado no Rio
tcçuo c esllmulo à pesca.
de Janeiro.
- or.cio n' S-20/78 (n' 587-GP/78, na origem), do Sr. Presidente
- Designação de Srs. Senadores para participarem da 66' Conferêndo Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado Fe- cia da União Interparlamcntar, a realizar-se em Caracas, no período de
deral o Relatório c demais peças do processo sobre a aprovação das Con- 13 a 21 do mês de setembro próximo.
•
tas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício de 1977.
1.2.4- Discursos do Expediente
-Projeto de Lei da Câmara n• 5/76 (n' 448·8/75, na origem), que
institui o Plano Nacional de Moradia - PLAMO, para as populações
SENA DOR ALO YSIO CHAVES- 152• aníversário da criação dos
com renda familiar atí: 5 (cinco) salários mínimos regionais, c determina <.:ursos Jurídicos de São Paulo c de Olinda.
•
outras providências.
SENADOR ALMIR PINTO- Apelo ao Sr. Ministro da Fazenda
-Projeto de Lei da Câmara n• 89{78 (n' 2.880·C/76, na Casa de cm favor de medidas que visem o aumento do percentual da participação
origem), que institui o Cadastro de Promitcntcs Compradores de Imóveis dos municípios na arrecadação do Imposto de Renda c do Imposto sobre
Rurais, integrado no Sistema Nacion11l de Cadastro Rural.
Produtos Industrializados.
_Projeto de Lei do Senado n• f7 f77, que estabelece que o menor
SENADOR ROBERTO SATURNINO. como Líder- A greve dos
de 21 anos eleito Prefeito, Vice-Prefcito ou Vereador adquire plena capa· professores do Estado do Rio de Janeiro, cm face a decretação, pelo Go~
cidade jurídica. (Redução do vencido para o segundo turno regimental.) vcrno Federal, da suspensão do funcionamento de !iUas entidades sindi-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 85/78 cais.
(n' 2.931/76, nu origem), que modir.ca a redução do urt. 306 do Código
SENADOR JARDAS PASSARINHO, como Líder - Considc·
de Processo Civil. (Redução do vencido pura o turno suplementar.)
rações sobre o pronunciamento de seu antecessor na tribunu.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 8/79, que aprova o Protocolo
1.3- ORDEM DO DIA
de ProrrogaçUo do Acordo sobre o Comí:rcio Internacional de Têxteis
(Acordo Muhir.brus), assinado em Genebra, a 30 de dezembro de 1977.
-Requerimento n' 24Sf79, de uutoria do Sr. Senador Adcrbal Ju.
rema, solicitando u retirada do Projeto de Lei do Senado nQ 115/79, de
(Redução final.)
-Projeto de Lei do Senado no 139/79, que acrc•ccntu dispositivo ~uu :tutoria, que dispõe sobre u utilização dO álcool pnru uso combustível
ao vigente Código de Processo Penal (Decrcto·lci n9 3.689, de 3 de ou· automotivo. Aprovndo.
-Requerimento nQ 256/79, de nutoriu do Sr. Semtdor Orc:stcs
tubro de 1941). {Redução do vencido pnru o segundo turno rcgimentul.)
-Oficio S·n' 14/?X (n' 31·1'/MC/78, nu origem), do Sr. Presidente QuCrciu, solicitnndo o desurquiv;tmento do Projeto de Lei do Scn;tdo
do Supremo Tribunnl Fedcrul, encuminhu~do uo Scna~o Fc:dcrul, cópias 11 1' 24j7H, de slla autoria, que dlt novu rcduçi'to ao arl. ~27 do Dccrcw-lci
d11s notu~ t:lquigritlic:ts c do ucórdào profcndo pelo STI· nos uutos do Re· nY 5.45~. de IY de maio de 194J (Consoliduç:lo d;1s Leis do Trubulho).
~:urMJ E.\truordinúrio nv H4.994, do E~tudo de S:lo Paulo, o quul dcclurou ApronuJo.
1- ATA DA llZ• SESSÃO, EM 10 DE AGOSTO DE 1979
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SJ:'.V.·t/JOR DIRCEU C.-1/l/lOSO- Tr:trh~:ursn, cm ~etcmhru prú-Projeto de Lei do Scn:rdo nl' 247/77, de autori:r do Sr. Scrwdor
Jtam;:rr Fmnco, qw: dispõe sobre a :tplicaçào dos recursos do Fundo de .\Ínw, do 70•.• ;tnivers:'trio Ua fundttt;~u do Colé~io de Lcopoldin;t-MG.
Particirac;iio dos Municípios, c d:'r outras providênci<~s. Aprot'udo, cm pri·
S/:'N.-1 DOR FRA,VCO MONTORO- Rcprescnt:tt;i'Jc~ rccehíd:ts de

mciro turno,

setorcs d:t comunid:tde hrasilcira, cm pn1l Ua ~:onccss:io da :tnislia ampla.
-Projeto de Lei do Senado n1' 159j76·Comph:mcntar, de ;:rutori;r 1,:cral c irrcstrit:t.
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modilicm;õc!'l na Lei Com·
SENA DOR 1/UMIIERTO /.UCHN.-1 - Transcriçoiu d;t cmw demis·
plcmcnl:lr n11 26, de li de sctcrnbro de 1975. Vota~iio adlndu, por falt:r de
sinn:íria do Ministro Múrio Henrique Simonsen, da Secretari:~-Geralllt:
fJ//OfUJ/1,
-Requerimento n~' 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bros- Plancj:tmento da Prcsidênci:t da Rcpúhlic;t, Coment:'trius cm torno derasard, solicitando urgênci<~ pura o Projeto de Lei do Senado n1• 83, de t.ôt:s que tcri:ml induzido aquela :tutoridadc a uprcsenwr ao Scnhor Presi1978, do Sr. Scnudor Mauro Bcncvidcs, que estabelece a obris:llorh:dadc dente da Rcpública, o seu pedido dc c.'\oncraç:io.
de revisão scmcstr:tl dos níveis de s<~lário mínimo, c dá outms providl:n·
SENADOR l'EDRO SIMON- Participação do Ministro Mil rio Si·
cius. Votuçüo adiuda, por falta de quorum.
monsen n:t orient;u;Jo d:t politica cconúmico-11mtnceir:t do Governo Fe·

I
, I

-Projeto de Lei do Senado n~' 96/79, de autoria do Sr. Scn:tdor
Nelson Curneiro, que modilic:t <1 redaç:io do :trt. 21' du Lei n'' -1.266, de 3
.de mgubro de 1963, que institui o salário-família do trabalhador. {Apre·
ci:u;Uo preliminar da constitucionalidttde.) Votação adiada, por f<1lta de
quorum.
-Projeto de Lei do Sen:tdo n~' 166/77, de autoriu do Sr. Senador
Otto Lehmann, que dispõe sobre o tombumento da Fazend<~ Sant:t Môni·
C:l, cm V:llenç:t, Estado do Rio de Jtmciro, antig:t propriedade do Barfio
de Ururai, onde Duque de Caxias morou na velhice, e viria :1 falecer, c dú
outras providências. Aprovado, cm segundo turno. À Comissão de Re·
dação.
- Projcto de Lei do Senado n\' 157f7S, de autoria do Sr. Sen:tdor
Dirceu Curdoso, que inclui no Plano Nacional de Viação, a rodovi:tlún:.t
(BR-262)- Muniz Frcire-Anutibu-Piaca Alegre, fazendo liga~tto com
a BR-IO I, c d:í. outr:ts providi:ncim. Aprovado, cm segundo turno. À Co·
missão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado nY I 12/79, de <lUtaria do Sr. Senador
Cunha Lima, que considem não tribut:í.vds para efeito do Imposto de
Rendu, os proventos c pensões n:ts condições que indica. (Apreci:tç~o
preliminar da constitucionalidade.) Discussão encerrada, ficando ii votttçi'io ;tdiad:t por falt<1 de quorum.

dera!.
SEN.-tDOR MAURO IJEN EV/IJJ:'S- Solenidades a serem rcalit.:t·
das, 1!111 sctcmhro pró.'<imo, na cidade do Rio de Janeiro, ;tlusiv:ts ao
transcurso Uo "Sesquicentcn{trio de nnscimcnto de Josl: de Alem:;tr".
SENADOR JUTA/1}' M.-IGALII.-1HS- A economia nordcstitw
f:tcc a rcduçi'io dc 10% no consumo de óleo combustível.
SI~NAI>OR I..OURIVAI. IJAPTISTA- Artigo de autoria Uo pro·
fcssor José Carlos de Almeidu At.cvcdo, Reitor d:t Univcrsidudc Jc
Br:tsíli<.t, publicado cm O E1·tado tft• S. Pmllo, Uc 14 Jc julho Ultimo. sob o
título A crise na educuçiin libcrul.

1.5- COMUNICAÇÃO DA i'RESIDENCIA
-Término do pr;tt.o pur;t
Rt:SlliUI.;:'to nv 47/79.

~tprescnt:u;rto

de emendas uo Projctu Uc

1.6- DI!SIGN,\Çt\0 DA ORDEM DO DIA DA I'RÚXIMA
SESS,\0. ENCERR,\MENTO.
2- ATO llO i'RESIIJE:';TE

- N1• 24, Uc 1979.
.1- AT,\S llE CO.\IISSÜES

1.4- DISCURSOS ,\PÓS A ORDEM DO DIA
SEN,.lDOR C UNI/A UMA- Sugcstão à C:tixu Econõmica Fede·

ral c ao Ministério du Educação c Culturu, cm fnvor dos contr:tt:tntes do
crédito educ~tivo.

~-~lESA

lliRETOR,\

5- Lfi>ERES E I'ICE-LIIlEI!ES i>E i'AI!TIIJOS

t.- COMI'OSi(',\0 llAS CO~IISSC)ES i'ER~I,\1\E~TES

ATA DA 122• SESSÃO, EM 10 DE AGOSTO DE 1979
I' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA E f;ASTÃO 1\IÜLLER

,js

14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

!'

I,''
t:

'.

)I','
.,1'.

.i·

Adalberto Sena - Jorge Kalumt: - Raimundo Purentc - Aloysio
Chuvcs- Jurbus Passarinho - Alexundn: Costu- Alberto Silva - Bcr·
nardino Via nu- Almir Pinto- Mauro Bcnevides- Cunha Limu- Hum·
bcrto Luccn;t- Luiz Cavalcunte- Tcotõnio Vilela- Lourival BtlptistaPassos Porto- Jut:thy Magalhães- Lo manto JUnior- Lu ii'. Viana- Di r·
ccu Cardoso- Tancrcdo Neves - Am:tnll Furlan - Franco MontoroG:tstào MUller - Paulo Brossard.

PARECER N.• 409, DE 1979

Da. Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador I\lendes Canalc
O Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no
arUso 44, inciso I, da COnstituição Federal, submete à nproclaçiio
do congresso Nacional, o texto do Acordo s:lbre Imunidades, Isenções e Privllêglos do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento
do. Bacia d·:l Prata no Território dos Países Membros, aprovado
nn IX ReunHio de Chanceleres dos Países do. Bacia do Prata, a
9 de dezembro de 1977.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A list:t de prcsença ;tcus:t o com·
A matéria 6 acompanhada de Exposição de Motivos do Serwrccimcnto dc 25 Srs. Senadores. Havendo nUmero rcgimcntttl, úccluru
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, il. época, na qual
ahcrta H sessi'io,
csclnrcce que· n IX Rcunlüo ele Chanceleres dos Pní~cs da Blcla
O Sr. l\1·Sccrctitrio procedcrú it leitura do Expcdit:ntc.
do Prata, realizada cm Assunção, de 5 n O de dezembro de 10n.
decidiu, pela Res.oluçUo n. 0 116, n.provnr o Acordo ora cm cxnm~
E lltlo o .l't'J.:Uilllt'
nesta Comissão c que "sua aprovação foi Informada pcln praxe
lnternnclonnl vigent-e de que as entidades financeiras mu.tllatcEXPEDIENTE
rnls devem dispor desse Instrumento especifico parn o etlclentc
PARECERES
cxcrclclo de suns !unções, tnnto no que concerne aos seus funPARECERES N•s 409, 4ill E 411, DE 1979
cionárlos1 quanto n..os seus bens materiais c m::~vimentaçõcs de
•
Sobro o Projeto de Decreto [4c~lslnti\'O n.11 O. de 1970, capitais".
(n, 11 8-8, de 1979, mL Ciuunra dos Deputados), 'Iuc ''atlro0
Pelo Decreto n. 02. OCO, de 25 de abril de 1008, houve por bem
vn o texto do Acordo sobre lmnnldatlcs, lscnc:úcN c l'rlvlhigios elo Fundu Hnnncctro tmrn o Dcscnvol\•lmcnto da o Governo brasileiro crlnr n Comls~iiO Nnclonnl dn Bach~ do Prata <cOBAPl com u. compctt~ncln. de providenciar, no .~entldo de
Bach~ do Prata no •rcrritilrlo dos l'niscs !\Jcmhrus, n)trovndo nn LX Ilt•unlão de Chancclert:ls dos l'niscs d:L llllcin elo .'.ict:cm reun~dns, classHJcadns e n.nnll:.mcln.:i, Wdn:i n.s Jnformnçües
t'clcrcntes aquele de.'icnvolvlmento Jntcgraclo, oplnn.ndo c nqvlnI•rntn, n !J de dezembro de 1077".

_____________
J)J,\ HlO

Al:ll'lu eh· l'J7tJ

.:.:.:;:_::::.:::_:;_:__
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do tls órr,àos nnclonnls compctentf!s, sobre as obras u cmprcendlrnr.ntos naci~nn.ls C]Uc, por sua lmportúncln·, pudt:ssem lnrlulr no
dcsenvolvhncnto multlnaclonul Integrado da rcr;lüo, bem como sobre o intcre~sc, par~ ta; de.senvolvun~nlo, de obras ou empreendimentos· que fossem levados à consideração do.~ órgão:; multinacionais, na rarrna do disposto no Item III dn Declaraçiio ConJunta
d·OS Chnccleres dos Paiscs da Bacia. do Prata. Sendo sua funçâo,
alndn, assessorar, sempre que soUcltndo c no limite de sun compctõncln, o Minlstórlo das Relações Exteriores nn condução dos
n.ssunton ufetos êts ·scçõcs brasileiras dn.<J Oom!Ssõcs Ml.stas com
países da área, como no exame dos temas de lntcrc~ para o descnvolvlmenk.l integrado da região, que viereffi: a ser trato.dos cm.
foro Internacional,
No nno de 1074, o Presidente do C<mgrcsso Nacional promulgou a·Decreto Legi.'llativo n.o 85, aprovando o "texto do Convênio
ConstltutJvo do Fundo Flnnncclro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, flrmndo entre o Governo da República Federativa
do Bras11 c os Governos da Argentina, Bolívia, Parnguai e Urur;unl, acertado· cm Buenos AJrcs, n 12 de junho de Hl74", Sendo
este Convênio ratificado em 25 de outubro de 1D7ü, pelo Decreto
n. 0 78.620 do Senh:Jr Presidente da República, competiria, t!Vldentementc, o cumprimento do que fora ncordndo cm seu Capítulo X - Das Imunidades, Isenções e Privilégios - cujo desdobramento c especlficaçfto é o objcto princlpa·: do Acordo que ora
estamos apreciando nesta Coml!Jsão.
O texto do projeto é dividido cm seis capítulos: Dc!inlçõc!:,
o Fundo, AdminL~tradorcs do Fundo, Funcionários do Fundo, I•'unctonârios dos Oq~.:mlsmos Internacionais Assc:;:;')rcs c Di.'iposlçõc:s
Gerais.

l ~,\('(()~,\I. ( ."'il·~;wlll

. -·-

·-·------------------

o dlsposto no artl~o 14, Inciso I da Con.'it.!tulr.fto Federal, () texto
do Acordo sobre Imunidade, Iscn~fics c Privllé~los do Fundo F~
nancelro par:t. o 0\!~~nvolvlmento da Bacia d'J Prata nr) Ter·rJtnrio dos P:use.s Membros aprovado na IX Reunião de Ch::mcclt::rcs
dos Pabc~ ela Bacia do Praia, a fJ de de~cmbro de 1!J77,
A Exposição de MotlvfJs do Senhor Minlstm de Estado das
Relações Exteriores, assim .1 ustif!ca a propo.slçüo:
"CfJmo é do conhcclml'nOO de vos.~a Excelência. n LX
RL"un!ão de Chancclerc.'i elos Países da Bacia do Prata,
ClUC se reaUoou cm Assunção, de 5 a 9 de dezembro ele
107'7, decidiu, peln. Reso:uç~~o n. 0 llG, aprovar o Acordo
nobre Imunidade. Isenções e Prlvll6glos cio Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Tcrritórlo dos Países Mcmbro:i. O rctcrido AC(lrdo foi celebrado no âmbito da IX Reunião de Chanceleres por Iniciativa d:t III Reunião da Dlrcl<:lria EX{'Cutlva do Fundo
Financeiro, a qual pela Rcsoluçüo n.O G, decidiu remeter
ao Comitê Intergovcrno.mental Co0rdenador dos Países
da Bacia do Prata. um pmjcto de Acordo sobre Imunidades, I.-;ençóe.s e Prlvlléglos do Fundo nos Tf'rrltórlos dos
Pni.scs Membros, pura inclu::i;:lo na agenda da. roferldn.
reuniflD. Su:~ apru·Ja1;;!-Q t'Oi int'urmada pela praxe- in~cr
n.:telonal vigente de que as entld:J.dcs financeiras nmltllaLt:ra!s ch:vt:m di."ij)(Jf dL::.;sL· lll-"trumcnW~> cspc·ei!lcu p::..rJ. o
uttc!ent~ exercício de sun,<; fun~ões, tanto no qur. con·
cernt' aos ~NJS t'unc!on:tr!ns. quanto ao.'; .':if'US bens matcr!.:tl~ c m0vi:ncnttt~ôes dt! cap1tai.s.
1; div!dldrJ, a!;'ihn. C'nl ~c!;; cnp~·
Deflnlr_:,·J(·.; !Capit.ulo I1, o rt.:nUo (C:lPl·
tuJo II•. AdminL->tradurcs do .Fundn t"Gapit.ulo Illl, Fur:.·

O U::..;to_) elo prnjt•h

tub;;,

.1

.;;.~.Ut;:-:

Como j:í consi~nado, encontramos ::lempre prc~cnte no Acordo a p~axe lntet·n~telonal rdatlva iL matéria. Ante o exposto e no
:lmb!to da c;JmpctCncia rcclmcntaJ, desta Comissão, opl:1:uno.s pclJ.
apf0\':1 1;ão do pre.sent.e Acordo, na. formo. cio Projt·to de D~r.relo
Lc(:'islallvo n.r' D, de 1070.

r!on;J.rjo:: dr1 Funde iCJroitulo IV', Fnnc:nn:.trio.'l du;; Or!~:.;.nism:l;:; l!lt.t·rnncion:lls A.S'-C:>.,ores (Capi~uio Vl c Di:;pu:;it;õe.; GeraL-; tCapit.ulo VIJ."

SJ.l:l d:t:l Comissões, 20 de junho de 1D7!J. - TarsH Dutra,
Presidente - :\tendes Canalc, Relator - Lomanto Júnior - Hcn~
riquc de I,a. Rocque - Bernardino Viana - Aloysio Chans Saldanha. Der'li - l'edro I•edrossian - l'\L1.uro Benevides - Ama.·
ral l'cixoto.

Tran~itandn nn Cán~ara ci<J~ Deputado;; a matéria. reccb!~~ inJc:alme::H• plrcoer favonáel dJ Comissão d·l' Rl'l:v;ões Exr.enore:-;,
que- conc!ulu pd.~ ~prc::;cnL:J.çúo dLJ ProjC;t0 de Dt~crc.to Lt:glslatJv(l
::Lprovando o texto dJ Acordo. :.r.:.n:fl!:;tar;.Gn-:w tJ.nlbt:m pc:l:t :~.pro
vação as CumlS.'iÕC.'> dt: Constltu~çüo ·:.: Justiça e de Fin:J.nçns da~
qucla C::.t..'ia do Congrt:s::o !>l':lcional.

PARECE!t N. 0 410, DE 1079
Relator: Senador Nelson Carneiro
Em O de dezembro de 1077, n IX Reunião dos Choncolercs dos
Países da Bacia do Prata aprovou o T-exto do Ac.:~rdo sobre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fundo Financeiro pnra o Desenvolvimento dn Bacia do Prnta, ora submetido à nossa apreciação, depois que a Câmara dos Deputados vot<Ju o Projet<J de
Decreto Legislativo n.o 8-B, de 1970, oferecido pelo !lustre Relator de. sua Comissão de Re:ações Exteriores, Deputado João Llnhares, c acolhido sem discrepâncias pelos int~grantes daquele
órgüo técnico.
Em suo Exposição de Motivos no Sr, Presidente do Repúblico,
o entii.o Ministro dns Relações Exteriores enfatizo. que o aludido
acordo, nrrovado cm Assunção na reunião de 5 n ú de dezembro do
1977, "!o celebrado no ilmblt<J dn IX Reunião de Chnncelercs
por lnlelatlvn dn III Reunião da Dlretorln Executiva do Fundo
Financeiro, a qunl, pela Resolução n.o 6, de~ldlu remeter no Comitê Intcrgovcrnamcntal Coordenador dos Pmscs dn Bacia do Prata" o Acordo orn cm exume, 11 para inclusão na agenda da referida reunião. Sua aprovação foi informada pela pra."Cc Internacional vigente de que as entidades financeiras rnultlnncionals
devem dispor desse instrumento especifico para o eficiente cxcrclclo de suas funções. tanto no que concerne nos seus funclona.rlos, quanto nos seus bens materiais e movimentação de cnpltnls".

o Acordo se estende por 25 nrtlf:os, c foi julg"ado constit~
clonal jurld!co c de bon técnico leglslatlvn pelo douta Coml"sao
de Constltulção e Justiça dn outra casa do Congrc~so, :iendo rt.!lnt<Jr o nobre Deputado Frnnclsco BonJnmlm,
No âmbito desta Comissão, nodo n opor ii re!erldn aprovoçiio.

O Acorao aprov:\ào cm :~ssur.ção, no nL•!'íodo de 5 a !l de dezembro de l077, as.<>cntou que a.~ entidades financeiras multll~·
torais devem dispor de,..;si! ln..:;trumcnto cspcclfico para tornar cflclente o t.'XCrciclo de suas runcões, no tocante ao Fundo e seus
bens, sede, administração, !unéionirtos, asse::;soramento c movimentação de cap!tals.
O Acordo sob exame ioi elaborado em obediência. à praxe internacional vigente-, bem corno scgue : L Unha de outros ajl}ste.s
aprovados pE!lo Brasil.
Sob o o.specto financeiro, que compete a esta Comissão, vale
transcrever o item 4 do. Exposir:flO de Motivos, que reza:
''O Capítulo II trata do Fundo em si, e seus bens, ao
mesmo tempo em que reproduz os princípios nceltos cm
Instrumentos :m:ilogos cel-ebrados por entidades financciru.s 1ntJ.Jrno.clonals, de :Jbcrdadc de correspondência c de
movimentaçflD de ea.pltats, sem as quais não poderia atingir plenamente suas Hnalidades. Incluem·se, no Capítulo
cm questão. dispositivos que consagram a lmun!dadc de
jnrlsdlçi\o dos bens do Fundo, a lnvlolobllldodc dt• sun
sede c dos arquivos. a Isenção de impostOS 1 nos tcrrlt.ôrios
dos pníllcs me-mbros, de todo imposto, dircto. direitos nlfandcgárlos. incxlstt!ncla de proibições e restrições ll importação e exportação, relativas nos nrti~:'ls importndos ou
exportados pelo Fundo, pnrn. seu uso oricinl. Importa assinalar. quanto n este última aspecto, que os nrtlgos importados sob o benefício de tais franquias nüo poderão
ser vendidos no pais cm que tenham sida ln traduzidos,
n menos que se respeitem as condições estabelecidas pelo
Governo respectivo."

Sola dns Comissões, 6 de Junho de 1070, - llenrlquo dc ~a
Rocque, Presidente - Nelson Canteiro, R-cln.tor Tuncretlo Neves - Franco 1\lontoro - Cunha Lima - Al~yslo Chaves - Ilcl·
vídlo Nunes - 1\loacyr Dnlla - l\turilo Badaro - Jlug-o ltamos,

Trn.tn-sc de Acordo que vem ao encontro dos altos objetivos
consignados pclns Nações da Bacio. do Prntn. no que concerne no
Desenvolvimento desta grnndl.' parte da América do Sul.

PARECER N.0 411, DE 1070

A vista do exposto, nnda temos a OJior ao Projeto de Dt!cr~to
Lcr,l.slatlvo u. 0 01 de 1D70, (·, assim, oplnnmos pela sua nprovnçuo.

Rclnt.or: Senador Snldnnhn Derzl
Com mensnr.em do Senhor Presidente dn República é submct.ldn à consldcrnçüo elo con~rc5RO Nnclonnl. cm conformidade com

Sala dll3 Comissões, 21 c!L' junho de 1070. - Cunha. Lima,
Presidente - Saldnnhn Dcnl, Relator - ACfonso Cnmnrg-o .JorJ:'t' Kulmne - Jutahy :\lal:"lhites - l\lauro Uenevidcs - U.nl·
mundo l'arcnW - Vicente Vuoln - Alberto Sllva.
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PARECERES N•a 412 E 413, DE 1979
Sobre o Pro,teto de Lei do Senado n.0 58, de 1970,
que 11lntroduz alteração· no Decreto-lei n, 0 221, de 2R de
fevereiro de 1967, que ''dispõe sobre n. prot'Cçiio e estímulo

à pesca.".

PARECER N• 412, DE 1979
Da Comlss:i.o de ConRtituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente .
O Projeto sob exame, de nutorla do Ilustre Senador Nelson
Carneiro, objctlva acrescentar dispositivo no nrt. 28 do Decretolei n.• 221, de 28 de fevereiro de 1967, tornando obrigatório que,
para. n ot:tençõ.o da matricula de pcscn.dor profissional, o int: rc'.isndo faça. p:vvn de ser colonizado ou sindicalizado.
Afirma. o Autor, na Justiflcaçfi.a, que nlgumn.s delegacias da
SUDEPE - como a da cidade de Santos, por exemplo -, c:clgem,
pnra n <!missão da autori7.rLção prévia nccessó.rln iL referida matricula, que os pescadores indiquem n condlçüo de colonizados,
o que Implica devam aqueles pro!i.sslonals- fazer prov·a. de dois
tipos de fllln.çiío: na colônia de pesca c, no mesmo tempo, no
rospcctivo sindicato.
Por isso, segundo o nobre Senador Nelson Carneiro "melhor
será que se esclareça de!inltivnmcnte a questão, estabelecendo a
n.lternn.Uva, como preconizado neste projeto. Quer dizer. pnra
ohtcnçilo dn autorização, o pescador poderá. comprovar tanto u
filiação ao sindicato quanto à colônia".
E~se,- todavia, não deve ser o entendimento do sindicato de
p:-scadores profissionais da cidade de Santos, em cujo informe o
Autor !undamcntn o seu Projeto, já. que n opção entre a tllloção
à Colônia ou no respectivo Sindicato, viria, fatalmente, esvaziar
este último, em razão de que aquelas colõnias funcionrun como
entidades de cunho cooperativista, portanto acolhedoras de Interesses econômlcos, os quaJs se dlferenctnm c por isso nem. sempre se hnnnonlzam com os Interesses classlsta..
Diante do exi>osto c como lnexlstcm óbices quanto ao aspecto
jurldlco-constltuclonal, .nosso Parecer é !a.vorávcl ao Projeto, na.
!onna. <la seguinte Emenda, que visa resguardar o !orta.leclmento
sindical:
CCJ
(Substitutivo)
Art. 1.0 É acrescentado ao n.rt. 28 do Decreto-lei n.• 221, de
28 de fevereiro de 1007, o seguinte I !,0 , renumerando-sc os atunls:
11
Art. 28, .• , . , , . , , , •• , , , , , , , , . , •'•,,,,,,,,,,,,.,.,,,,.
I 1.0 A autorização de que trata este artigo será
obtida mediante prova de ser o' Interessado slndlcallzad?,.
EMENDA N. 0 l -

Art, 2.0 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publlcação.
Art, 3.• :Revogam-se "' disposições e!ll contrário
Sala dns Comissões, 9 <le mala de 1970. - Henrique de La
Rocque, Prvsldcnte - Raimundo Parente, Relntor - Almlr Plnl<l
·llernard!no Viana - Murllo Badaró - Cunha Lima - Hel\idlo
Nunes~ :Aioyslo llhavea 1-- Tancred& Neves.

PARECER N• 413, DE 1979
Da Comissão de Arrlcultura
Relator: Scnndor José Rlcha
O nrt. 28, do Decreta-lei n.• 221, de 28 de !everclro de 1067,
estnbclrce que, "para a obtenção de mntrlcula de pescador pro!lsslonn.I é preciso nutorlznçii.o prévia da Superintendência do
Desenvolvimento dn Pesca <SUDEPEl ou de órgão nos Estados
com delegação de poderes pnrn apllcnção c !lscnllzaçiio" dns no!mas legais pertln~ntcs à matéria.
A matricula C! 1,0 ) será emitida pola Capitania dos Portos c,
com relação nos aprendizes (1 2.0 ) terá cnrúter provisório.
O Projeto de Lei cm submetido a esta Comissão acrescenta
rc<lação nova no parllgrn!o 1.o do art. 28 cm rc!crêncla, c manda

Agosto de 1979

rcnumerar os pnrágra!os vigentes. Assim, o ncrésclmo passn.rln
n ter n seguinte rc<lnçiio:
Artl. 28• ............................. ' .............. .
1 1.o A autorização de que trata .este artigo será
obtida mediante prova de ser o Interessado colonizado ou
slndlcallzn.do.
Vcrl!lca-sc, portanto, que o obj~tlv<> da Proposlçiio é e.qilpnrar a tillação em Sindicato à. filln.çao em Colônia. de PescadcJres,
pnra o !lm especl!lco de obter-se n nutorlzn.çiio prévia da SUDEI'E.
A Comissão de Constltulçiio e Justlçn obl!ervou, todavia, que
não deve ser esse o entendimento, porquanto, 110 ser exigida uma
opção entre Colónia e Sindicato, fatalmente seria esv3'lla.do este
último. Isto em virtude de as Colônlns de Pescadores !unclonarem
"como entidades de cunho coopcrntlvlstn, portanto acolhedores
de Interesses econômlcos, os quais se dl!erencln.m e por Isso nem
sempre se harmonizo.m. com os interesses clo.ssistas".
Com esse cn!oque, a CCJ !onnulou Substitutivo em que omite
n e_xpressão ucalonlzado ou", !lcando a exigência de sindlca.llznçuo.
Há, na !órmula da CCJ, ·dlspoolçiio de !orta.lecer os órgãos de
classe, ou seja, os sindicatos de pescadores, que poderão liderar
movimentos de consclcntlzaçiio c de defesa dos lntc"csses de
quantos !azcm do trabalho na pcson o seu melo de subsistência.
Somos, portnnto, pela aprovação <lo Proj etc cm exame, com
a redação dada pelo Substitutivo da Comissão de Constituição c
Justiça.
Sala dns Comissões, 8 de agosto de 1970. - Evelásio Vieira,
Presidente - José Rlcha, Relator - Passos Põrto - Pedro Podrosslan - A!!onso Camarro.
PARECERES N•s 414, 415 E 416, DE 1979
PARECER N• 414, DE 1979
'Da Coml!sio do Dlslrilo Federal, sobre o Oficio "S" n• 20, de
1978 (n• 587-GP, de 9 de oúcubro de 1978, na orlaem) do Senhor Prosldenle do Tribunal de Conlas do Dislriln Federal, encaminhando ao
Senado Federal o Relacórlo e demais peçiS do ProCHso sobre a aprovaçio das Conlas do Caverno do Distrito Federal, relativas ao
exerclclo de 1977.
Relator: Senador Saldanha Derzl
Na sessão de 28 de setembro de 1978, o Tribunal de Contas do Distrito
Federal opinou "pela aprovação das contas do GoVerno do Distrito Federal,
correspondentes ao cxercfcio financeiro de 1977", mr forma do seguinte parecer prévio:
"O Tribunal de Contas do Distrito Federal, dando cumpri·
menta ao disposto aos artigos 17, parágrafo J'il, art. 42, inciso V da
Constituição, e 28 da Lei n• S.l38, de 22 de novembro de 1968, exa·
minou as Contas apresentadas pelo Governo do Distrito Fedcríll,·
relativas ao cxcrcfcio de 1977, tendo verificado que as contas:
11) foram prestadas segundo as Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei n• 4.320, de 17· de março de 1964):
b) estão corretas:
c) cvidcn~iam procedimentos linancciros c orçamentários revesti·
dos de corrcçào:
d) demonstram a obscrvãncia, quanto à receita, do princípio da
ununlidade dos tributos:
e) comprovam, quanto à realização das despesas, a obedii:ncia aos
limites lixados nu lei orçamentária, o·mesmo ocorrendo em rc·
laçil.o à abertura de créditos suplcmcnt~rcs.
As conclusões acima não coostituem pronunciumento do Tri·
hunul em relação às cantas de l!nda responsável. Essas contas, uin·
da não apreciadas c julgada . . cm face dos pruzos legais não venci·
dos, serão cm cada caSo c nas termos da legisluçi1o uplicúvd, objeto
de julgamento dcstu Corte.
À vistn do exposto, o Tribunal opina pela uprovuçilo das Con·
tus do Governo do Distrito Federal, correspondentes ao cxerc!cio
finuncciro de 1977, representadas pelos balanços c dcmonstmçilc!t
do respectivo processo c analisados neste Relatório."

IJIÁRIO llO CONGRESSO NACIONAI.(S,çü<> III

Como se vê, portanto, a decisão do TCDF nüo rcprcscntu quituçilo <101>
responsáveis relas diferentes setorcs administrativos do GDf, cujas cont:ts
se cncontn1m em face de exame oujcom o julgamento sohrcst.ado. Tunto :1s·

r.xrn:1CIOSEH19~ a 1977 -

sim que, .apesar da aprovação, em termos globais c cm carátc:r geral, a si·
tuaçào dQs órgãos do1 administração indircta e das funções é u seguinte:
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Quanto ao Orçamcnto,Programa de 1977, aprovado pela Lei n• 6.396,
de 9-dc dezembro de 1976, a Receita c a Despesa foram fixadas cm CrS
l122.037.1QO,OO. Do total, CrS 2.732.234.100,00 correspondem à Adminis·
tração Centralizada c CrS 389.803.000,00 à Administração Descentralizada,
excluídas desta as rctransrcrências c as entidades que não recebam auxílio
orçamentário, nos termos do art. 62, in fine, dil Constituição.
A arrecadação da receita orçamentária superou, cm 53%, a previsão.
Portanto, o .ruperavit montou a CrS 1.442.192.286,43. Por outro ludo, as
Trunsrcrências da União representaram cerca de 51,64% da Receita crctiva·
mente arrecadada, cabendo ao ICM sobre o trigo importado a parcela de
8,24%.
Dcssu forma, a Receita própria do DF - deduzidos os 51,64% que rc·
presentam as transrcrências correntes c de capital realizadas pela União, c os
8,24% do ICM do trigo importado- representou 40,12% do total arrecada·
do.
Comparando-se com a participação do cxcrcrcio anterior 42,37%, houve
queda de 2,25% na aludida Receita.
A Despesa, orçada crri CrS 2.732.234.100,00 atingiu a cifra de CrS
4.229.486.991,97, cm decorrência dos créditos adicionais abertos durante o
exercício. Deixaram de ser utilizados Cri 11.769.894,78, que passaram a
constituir saldo orçamentário do cxercfcio.
Relativamente aos cr~ditos adicio·nais, que totalizaram CrS
1.648,162.005,82, foram financiados (a) pelo excesso de arrecadação, CrS
1.374,421.799,91; (b) pelo sup.,avit financeiro do balanço patrimonial, CrS
18.317.348, 17; (c) pela anulação de dotações, CrS 132.926.813;85; (d) pela ai·
tcração de projctosfatividadcs, CrS 17.982.300,00 c (c) pelas operações de
crédito, CrS 11)4.513.743,89.
A Dcsp~sa, por Função, obedeceu à seguinte c5cala:

SábllldO 11
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Ficou inscrita, como Restos a Pagar, a importâncits de CrS
569.304.012,95, que representa 13,67% do total empenhado.
Os créditos suplementares autorizados pela Lei dos Meios roram major a dos pela Lei n• 6.470, de 24 de novembro de 1977, para
CrS 1.686.44.820,00 (isto é, aos CrS 546,446.820,00, acrescentou
CrS 1.140.000,000,00), o que representa 61,94% da despesa orçada,
Tendo cm vista que a Lei n~" 6.425, de 27 de junho de 1977 autorizou o
G DF a contrair empréstimo de CrS 137.500.000,00 para c.pansão da rede de
ensino de primeiro grau da Ceilii.ndia; que o Decreto n>1 80.191, de 17·8·77,
transrcriu para o GDF a quantia de CrS 251.760.400,00, como rcrorço; c que
outro Decreto, de 19 de dezembro de 1977 transrcriu mais CrS
160.000.000,00 pura gastos com pessoal, observa-se que foram satisrcitos os
limites estabelecidos pela legislação orçamentária e subseqUente.
A execução orçamentária da Administração Central, cm 1977, roi supc·
rior à de 1975, cm 100% nas Despesas de Capital c cm 130% nas Despesas
Correntes. Já cm relação ao cxcrc;ício de 1976, o acréscimo chegou a 21% c
49%, respectivamente.
Nota·sc a elevação sensível do custeio da administração, contrapondo·
se a isso o menor acréscimo anual dos investimentos governamentais. Para
suprir a deficiência, o GDF utilizou recursos próprios da TERRACAP (CrS
267.347.362,87), cm serviços püblicos. Enquanto isso, a NOVACAP obtinha
CrS 22.276.011,09 de empréstimo, no BRB, para custear obras de interesse
da Administração Central do Distrito Federal. Por seu turno, as Fundações
Cultural, Educacional c Zoobotânica executaram projetas de compcti:ncia
da Administração Dircta, com recursos oriundos de convêniOs firmados com
órgãos rcdcrais.

Assinalou o Tribunal de Contas que a evolução do orçamento de DesEducação. c Cultura ......... , .. , ...... , .. , , .. 24,32%
Administração c Plancjamcnto .. , , . , , , . , , . , , , , , , 24,13% pesa se tem verificado de rorma irregular, de rorma a superar as receitas próSaúde c Saneamento , , , .... , , , , , ......... , , , , , 20,60% prias do DF. Dai a necessidade de cada vez maiores transrcréncias da União.
Defesa Nacional c Scg. Pública. , , , , , .. , . , . , , , . , , 10,56%
Habitação c Urbanismo .. , .. , .. , , , .... , , . , ..... 7,25%
Da Receita de CrS 4. 174.426.386,43, a Administração Di reta absorveu
Transporte .. , ... , .... , , .. ., .... , . , , .. , , , ... , . . 5,07% CrS 2.260.299,507,23 c transferiu para órgãos da Administração Descentra li·
Assistência c Prcvid,ncia .. . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . 4,87% zada CrS 1.902.356.984,72,
Agricultura , .. , , , ... , , ... , , , . ., . , , , , , , , .. , .. , , , 2,03%
Legislativa ..... , , , , ., , , , , , ., ... , , ... , , , .. , , , 0,77%
Por :~cu turno, a Administração Descentralizada contou com a Receita
Indústria, Comércio c Serviços ............... ·,. . 0,33% de CrS 6.146.185.856,25 (inçluidas as transferências feitas pelo GDF) mas a
Judiciária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07%. Despesa montou u CrS 6.167.322.210,84,
E, no que se rercre fts categorias econõmicas, o comportamento dos gas·
Em suma, a Receita da Administração Descentralizada superou, cm
tos apresentou CrS 2.916.527.749,36 cm Despesas Correntes c CrS 47,23%, à da Administração Dircta. A Despesa foi superior cm 172,85%,
1.246.128.742,59' cm Despesa de Capital, Portanto, observa o TCDF, dois
terços dos dispêndios se destinaram à manutenção da máquina administrati·
Os quadros a seguir mc•stram 01 evolução da execução orçamentária do
va,
DiMrito Federal, no dcrrud:iro triénio:
·
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çioll)

Na minuciosa análise realizada, o TCDF se ocupou da programação financeira de desembolso e, quanto ao balanço orçamentário, Sóilientou que
roram arrecadados mais Cr$ 1.442.192.286,43 do que o previsto.
A Receita c a Despesa apresentaram a seguinte evolução:

-

1973

914.410'.1!:13,93

107,S46.364,40

1974

1.172,059.924,17

1~.270,743,84

1. 322, JlO ,G6D,01

197~

1.566.650.3Jl,4!)

2'n;.606,00S,81

1.843.256,311,30

1976
1977

2.458.379.159,50

__3.~6.
,_ 7~7.373,33

502.889.369,50
607.639.013,10

4.174 .-126. 3eG, 43

1974
1!175
1!176
1!177

2.961.268.~29,01
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1973

1.02l.!l56.S5B,33

DESPESAS

NO

643.379.137,60
892.891.335,62
1.263.219.979,68
1.952.30l.O&S,64
2.916.527.70,36

::M,ti56.194 1 44
449.227.457,85
619.]72.966,65
1.0.!0.447.636,03
1.,~6.128. 742,59

~.008.237.332,04

I
I

l.J42..ua. '193,47
l.BB2.Jn.9<16,J:t
2.90~.7<1ô.121,67
4.162.6~.<19~

,95

O balanço financeiro, elaborado na conformidade do art. I03, da Lei n\1
4.320, de 17 de março de 1964, roi este:
I -Receitas Crt
a) Orçamentárias .. 4.174.426.386,43
b) Extra-orçamentárias , , , . , , ...... , , . 1.095.014.214,66
c) Saldos do Exercicio/1976 ......... .
477.673.560,12
Torai ........... : ................ . 5.747.114.161,21
2-Dtopesas
a) Orçamentárias ................... . 4.162.656.491,95
b) Extra-orçamentárias .............. .
971.913.648,53
c) Saldos p/1978, cm espécie ......... .
612.544.020,73
Total .......................... .. 5.747.114.161 ,li

Enfatiza o TCDF que "os saldos em espécie se revelaram corretos, não só os
provenientes do exercício anterior como os que se transferem pura o exercício seguinte".
Foram achadas conforme, as parcelas constantes do Bahmço Patrimonial: 1- Ativo (Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Ativo Compensado); c
li - Passivo (Passivo Financeiro, Passivo Permanente, ~aldo Patrimonial e
Passivo Compensado).
Após examinar a demonstração das variações patrimoniais, o TCDF
apreciou a consolidação dus contas do. Distrito Federál, elaborando o sc·
guintc resumo do balanço patrimonial consolidado do DF:
ATIVO

Atlvo Financeiro
Dispon!vcl
Realizável

Crt
Administração Centralizada .. .. .. . .. .. .. 3.111.628.390,73
Fundação Zoobotilnica do Distrito Federal
92.171.154,30
Fundação Educacional do Distrito Federal
68.550.023,82
Fundação Cultural do Distrito Federal . . .
4.801.972,97
Fundação Hospitalar do Distrito Federal
360.866:479,76
Sociedade de Transportes·Colctivos de Brasllia 39.589.045,29
Cia. de Água c Es9oros de Bras!lia
1.049.032.898,87
Cia Urbunizadora da Nova Capital do Brasil
174.260.357,93
Departamento de Estradas de Rodagem do
59.270.873,44
D. Federal ........................... .
Socicdudc de Habitação de Interesse Social
370.469.163,89
Ltda ............................. ···· ·
Fundação do Serviçd'Social do D. ·Federal
58.852.362,84
Cia. do Desc.nvolvimc:nto _do Planalto Cen·
13.078.179,98
trai ................................. · .
Departamento de Trânsito do Dis~rito Fede·
27.373.945,78
ral ................................. · ·
Banco Regional de Brasília ............ .
436.511.402,86
Cia. Imobiliária de Brasília ............ . 1.260.299.443,44
Cia. de Elelricid:~dc de Brasília ......... . 1.193.096. 741,91
Sociedade de Abastecimento de Brasília . ,
40.647.288,0i
Centrais de r\bastl:cimcnto do Distrito F'c:Jernl .............. , .. , ................ .
94.428.621,27
l'ronora S/ A ......................... .
7.086.751,90
8.462.015.099,04

'IOI'liL
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A distribuição do Ativo Real Lrquido mQstra a seguinte posiçilo:

-T-·

RECEITAS

11.'0

Cr5
CrS
1.584.173.025,98
7.084.643.539,25 8.668.816.565,23

Atlvo Permanente
Imobilizado .......................... 10.207.486.464.11
Pendente ......... ; .. ..... .. .. .. .. .. . . .. .. . 301.072.047,95
SomadoAtivo Real ................... 19.177.375.077,29
All•o Compensado ......................... 13.155.584.978,77
32.332.960,056,06
PASSIVO
6.157.302.133,06
Passivo Financeiro
Passivo Pcrnurncntc .................. . 3. 794.906.451,35
Saldo Patrimoniul ................. · · · · 8.462.015.099,04
763.151.393,84
Pendente .. , ......................... .
19.177.375.077,29
Passivo Compensado . .. .. .. .. .. .. .. .. . 13.155.584.978,77
Torai ........................ 32.332.960.056,06
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No exercício, foi gasta com pessoal a importância de
CrS 2.J2R.H5J.505,72, correspondente a 29,60% do total das dcspcs:~s, c .ts·
Slnt distribuid:t:
CrS
a) Administração Centralizada . . . . . . . . . .
812.385.754,95
b) Admini;traçào Descentralizada . . . . . . .
1.516.467.750,77
2.328.853.505,72
Como contribuição da União. o Distrito Federal recebeu, no exercício
de 1977, CrS 1.571.835.700,00 de Transferências Correntes, CrS
212A99.900,00 de Tra~nferências de Capital, pcrfazcndo CrS
1.7S4.3J5.600,00, ou seja. 42,74 1.1i'l da receita tot:tl cfctivamcntc arrecadada
iCrS 4.174.426..\86,43) c 114.34% da Receita Tributária ICrS
1.5ó0.569.1106.4Si.
' A 11s. 55 do Relatório submetido ao Plenário do TCDF, estiio notíl!o de
empenho emitid>LS irregularmente durante o exercício de 1977.
Fm sintesl!, :t udministr~l(;f10 linunccira do DF. no e'(ercício d~ 1977
apresentou ;urccadaçi1o maior do que o previsto, cm 53,33%, nas receitas
corrente'i. As receita~ de ~.:.pita! também superaram o previsto. Assim, a ar·
rccudaçiio total ~prc:scntou·se ~.:orn 55,72% a mais.

Se houve sup,•rm·il no orçamento ~:orrentc, as despesas "de co.tpital tamforam ~upc:riorcs, permitindo, todavia. cm termos globais da e.'<ccuç~o
on;•tmc:ntária, .1·uperw•i1 de CrS I\. 769.894,48.
Os Restos a Pag:tr che~i.tram•u CrS 569.304.012,95, o que representa
IJ,6S% do total. Foram, portanto, pagos Cr' 3.593.352.479,00 (86,32%).
Como ;ts despesas on;amcntárius p<LiUlS funtm 13;95% inferiorc~ :trrc·
~lld:tdii e, cnquan1o a Receita cxtra-orçamcnt:\ria ak:tnçou CrS
515.710.201,71, a Despesa extra-orç:tmcntltria atingiu CrS 971 .913.64M,53.
Por tlUlhl lado, o suldo transferido de 197b ficou Cm CrS 477.67J.~60,12,
t'IH.IU:tntn n transfc:rido par:t 197M :~c elevou a CrS b 12.544.020, 73, dos quais
CrS S.l32.373,7S c:stavam cm cui.'(a e CrS 464 ~62J~45,49 cm Banem.
h~m

Os 142

cr~ditos

suplementares abertos totalil:tram (.'rS
Desse: tot<tl, CrS D2.926.RIJ,X.\ flHam compcmalllh por
;mulaçôes de dntu~·ôcs orç:uncnt:írias, CrS 1.497 .252.1'191,97 implicurum cm
uumento Qa dcspcsu orçadu c CrS 17.982.300,00 se referem a altenu;õcs de
projetas; utividadcs.
As contribuiçõc:s da llniiio {L'rS I .7k4.3J5.600,00) rcprescnwrum
42,75f,f, dn Receita arrccaJadJ c ots :ransl"cr~m:ias dJ Uniiío {CrS
1.965.!'i3N.4~0.64) utingirum 47,0S% du uludilla Rcreh;1 urrCcadad• 1 c: custearam 47,22% ci:1 Dcspes:t reuliluda.
Junt;tndn t:~'i&ts tr:tn~fcrênci-.t~ ~ arrccmlaçilo do lCt\.1 ~obre o trigo import:ldu, chcg:t-~c a 5~.JJ% do tot:il :Ja rcccit:t arrecadada.
O .1'1/f'l'ffll'itlinanceiro foi de CrS 117.566.14J,24, apurado lhl hul>tnço
I.MH.I6~.000,H2.

p;~trinwnial.

.15-&X

Stih:ulu li
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Dn e-\altH: das Couta~. venlica·sc ~1uc o Goveflhl do Dl\trilo I cdcr;tl
prcucl,l[lllU·!IC cm tmpubion~~r o si~tt:lllít cdm.:;rdonal, a~ prullltJÇt~lc~ ctrlturú·•• :1 itlllpli:u;:uJ Ua rede lw!lprl:dar, de ah:t~le...:irnento de :LI:'llll c Uc: ..;,~o
ln~. Dctt i:nl'a~c ú ~onstruç;lo de ~.::.t~:ts pnpularc~. ü wnstruç;in de \t.t.~ d~·
~H.:es~n. nn:lhori;t dns lrilthporte., urhann~ c, tamhi:m, ;, urlwnillu,·;·Ln de

A~ dc~re~a!l ..;tHll Pe~!lual l.:lJlll\·akr;un :1 JO,Jor·; d:t Rercít.t geral: :1
NOVr\C:\P re>clou rc~ultad,, patrin;nni:tl ncp:ttivo, ,1 di\iJ:t fund:ttl:l C\\erna rc~uhuu d11 t'Mnccim~·nttl de Cl]Utp;trnt:rttn~ h,l~pil<liMc' fcittl pnr ~·tn·

pn:su da lüpúhli..:a l·:ederal da Ah:manlw: a Di~td:t Allva, que era de CrS
IO~.::!OO.l'JJJJ ..;c: clc:vuu para CrS 1-+·t.llh.021.17.
Mc:rr.:ccrarn csllldo aprofundado os hmdns bpedom (l:umltl de: lk
senvolvimento dn Di~trito Fcdt:rJI- FU~ DI:PE; Fumlo de r:in<lnt.:iamc:n(0 p;1r;L Âgua c Esgotos do Distrito Fcr.h:r;d- FAEDF; J--undo de 1\ahl·
wçào !'orHtliH do Distriw Federal - FUN DHA f'J.
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Em face ao exposto, opinamos pela aprovação das Contus do Governo
do. Distrito Federal, na forma do seguinte

b) observam, quanto à receita, o principio d,a anuulidadc: dos tributos: e

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 197R

c) comprovum estrita obscrv;incia dos limitc:s lixados em lei, no
que concerne: ;'t realização das despesas, inclusive cm rcl;u;ào à
abertura de créditos suplementares,

Aprou as Contas do Governo do Distrito Federal
Exercício de 1977.

relativa~

oo

O Senado Federal resolve:
Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Fede·
mi, relativ:ts ao cxcrcicio financeiro de 1977, nu forrou do Parr:'cer Prévio
aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Se!-~SUo de 28 de
setembro de 1973.
Saiu dus Comissões, 28 de novembro de 1978.- Jlamar Franco, Presi·
dente, cm exercício- Saldanha Drrzi, Relator- Adalberto Sena- Alexan·
dre Cosia - AU.,Ir L<al - E•andro Carrrlra.

PARECERES N••· 415 Ê 416, DE 1979
Sobre o Projelo de Resoluçio n• 49, do 1979, que apro'l as
Contas do Governo do Distrito Federal relatlns ao exerch:io de
1977.

PARECER N• 415, DE 1979
Da· ComiJ!io de ConoiUulçio e Jusllça
Relator: Senador Murllo Badarõ

Com o Oficio "S" n• 20, de 197M, (n9 587-GP, de 9-10· 78, na origem) o
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal encaminhou
uo Senitdo o Rclutório sobre as Cont;ts do Governo do Distrito Federal, rc·
lativus uo exerclcio de 1977, juntamente com o Parecer Prévio de que trata o
urt. :!8 du Lei n9 5.5JB, de 1968, nu formu e pura os fins previstos no urt. 42,
V, purtc: final, da Constituição du República Fed!=rutivu do Brusil.
O Parr:cer Prévio a que nlude o pré·fulado oficio conclui pela aprovuçiio
das referidus contas, tendo em vista que:
a) se revcstcm dus formulidudes cxigidus pelas formus gcrnis de Direito Finunccirn:

Declnm, igualmente,, aquela Corte, que estão excluídas das conclusões
do Puret.:er Prévio as contas "d~ cad<~ responsú.vel", as quais ainda nào forJm
julgadus, "em face de prazos legais não vencidos".
A douta COmissão do Distrito Federal, aprovando parecer do ilustre
Senador Saldanha Dcrzi, no qual se faz uma criteriosa análise das contas
submetidas a exame, concluiu por uprescntur o Projeto de Rcsolw.;Jo, ntl
stntido <I c ~cn:m "aprovudas us contas do Governo do Distrito Fcderul, rtlor·
tivus :to e\ercicio finuncciro de 1977, m1 forma do Parectr PréYio do Trihu·
n:1l de Contas do Distrito Fcdernl", evidentemente com as ali contid:.1~.
Assim, o~scrvadas que foram as exigências legais pertinentes c por se rc·
vc:stir o Projeto de Resoluçàtl das condições dejuridicidade c con~titucionitli·
dadc, somos por sua trumituçüo c uprovaç;io.
Si\ lU d:~s Comissties, IMde uhril di! 1979.- Henrique de J.M Rocquc, Prc·
sidc:ntt:- Murllo Badaró, Relator- Heh(dlo Nunes- Almir Pinto- Ader..
bal Jurema- Moacyr Dalla- Jo~ranco Monloro, com restrit;õe~- T1mcrrdo
Neves - Nelson Carneiro - Bernardino Viana - Raimundo Part'ntc.
PARECER N• 416, DF. 1979
Da Comluõo d• Finanças
Rellltor: Senador Mauro Bennldes
O Senhor Presidente: do Tribunul de Cont:ts do Distrito Fcdeml, ulr:tvés
do Ofício n~' Sj~O. de 197M, suhmc:tcu ao Senado o Rcl:1tório sobre u~ Cont:t!-1
do Governo do Distrito Fcdcrul, pertinentes ao cxcrcicio t.Jc 1977, ilcompa·
nhudo dn Parecer Prévio, paru m fins estabcleddos pelo urt. 42, V, Purtc h·
na!. dil Constituiç!lo du República Federativa do Bwsil.
Nos termos do aludido Purecer, chega-seU cunstutnd'io de que i\~ cmllas
merccerllm :tprovucào, levando c:rn considcruçào qur:,
I) se revestiram das forrnulidudes rcclumudas pelas nllrmJs !!eruis de
Direito Financeiro (lei n' 4J:!O, de 17 de marco de 1964).

,\~:u~ln
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11) observaram, no que tungc a receita, o principio du anualidade dos
tributos; e
III) comprovaram observância dos limites fix:1dos em lei, no que sere·
laciona à realizaç;io da despesa, inclusive no pertinente à abertur:t de crêdi·
tos suplementares.
A Comissão· do Distrito Federal, apreciando o presente processo, opinou pela aprovação das Contas do Governo do Distrito Federal, elubor<~n·
do, em conseqUência, o respectivo Projeto de Resoluçilo.
No âmbito da Comissão de Justiça, a matéria foi apreci:1du sob m us·
pectos de constitucionalidade c juridicidude, recomendando, aquele douto
Orgiio Técnico, o seu acolhimento, sem restrições.
J;i ÓTribunal de Contus de conformidade com o Parecer c:laborauo pelo
Conselheiro José Par~iifal Barroso opinuvu pela aprovação, tendo sido desta·
cada nà aludido Parecer Prévid que

O Balanço Finuncc:iro, levuntado de conformidade com a Lei nY 4.310.
acusou os seguint-es resultados:

1- Receita

Assim instruído, chega o presente processo à considcrução du Comissão
de Finanças, por distribuição da Mesu Dirctora, embora o Rcgimc:nto Jntcr·
no do Senado Federal, 'no seu art. 108, nadu preveja, nU competência ali dis·
criminadu, cm relação as contas do Governo do Distrito Federal.
A compet~ncia estabelecida no àludido inciso regimental diz respeito:
I - tributos c tarifas;
11 - sistema monetítrio, bancário e de moedas:
III·- caixa cconômica e cstabelecimc~tos de capitalização;
IV - c<lmbio c transferência de valores p;~ra fora do. País:
V - intervenção federal quando tiver oÓr lim reor~anizur as linanJ.;US

4.174.426.3H6,43

c) Saldos do e.erclcio/76 , , , ...... , .

477.673.560,12
5.747.114:161,21

a) Orçamentários ....... , .. , ..... ..
b) Extruorçamcntários . , , .. , ..... ,·,.

c) Saldos P/ 1978, em espécie . , , , , .. ,

1) tomada de contos do Presidente do República;
b) escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da U niUo
(Const., art. 72, § 3•);
c)

alteração do Orçamento da União;

d) créditos solicitados pelo Poder Executivo.

Ressalte-se que o art. 393, por sua vcl, refere-se à Comissão de Finanças, conforme se infere de seu tex.to:
"Art. 393, Recebido o expediente relativo à prestação das
cont:.ls do Governador do Distrito Federal a Presidência d~rá conhecimento ao Plenário c despachará u mutériu às Comissões do
Distrito Federal, de Constituiçiio e Justiça e de FinançaJ (grifo do
relator)."

Ã Comissão do Distrito Federal i: :1ssinudo prazo para manifestar-se,
podendo, por outro lado, no. exame das contas

•• ..... solicitnr dirc:mmc::nte informações ao Governador c rc::uli·
zar diligêncins aos Órgiios·administrativos do Distrito Fedtr:tl."
Tendo em vistn o disposto no Pnrágruro único do .art. 105, do Regimento Interno do Scnudo Fedc:rul,
"o p\lreccr da Comissilo do Distrito Federal nno inclui nos casos das allneas
u, d c: e do inciso I, os d:1 Comissi\o de:: Constituiçilo e Justiça c:: de Finanças,
quanto uos uspc:ctos jurfdit~n·CliOStitucionul e finnncdro."
O exame das Contas, na csfcrn de competl'nciu da Comissão de Fi·
n•mças, deve pois, restringir-se uo U.l"flt'Cto jiruuu't•iro, ~·onformc prcvC, ex·

rm:ssnmente, o supru-rr:fercnciudo Regimento Interno.
Mencione-se

11

circunsuinciu de que, nn Comissão do Distrito Federul,

coube :to eminente Rclutor Senador Suldunha Dcrzi, rcport;lr-sc, detalhudn·
mente, aos a.\fli'Cios j/nmlcc•iro.f do processo de prcstaçfao de contu!<t de 1977,

rat.endn·tl com precisão c ohjctividudc.

4.162.656.491 ,95
971.913.64H,53
612.544.020,73
5.747.114.161,11

Vale notar que, no exercício de 1977, u administração financeira do Distrito Federal apresentou arrecadação maior do que u Prevista, cm 53,33%
nus rt-rt>itas rorretlteJ enquanto que nas rereitas de capital também registru·
rum acréscimos.
Em termos glObais. de execução orçamentáriu, ocorreu um Superavit de
CrS 11.769.894,4H.

No que diz respeito às dotações com pessoal, convém realçar que as des·
pesus representaram 29,60%, assim distribuídas:
a)

administruçào centralizada ... , ...

do Estado (Cons, art, 10, V);

VI -pedidos de empréstimos, operações ou acordos externos quando
se tratar de-matéria linunceira, oferecendo o respectivo projeto de resoluçi'!o,
ressalvado o disposto no art. !OS, I, c;
VIl - qualquer matéria, mesmo privativa de outra Comissão, desde
que, imediata ou remotamente influa na despesa ou no receita públic01, ou no
patrinulnio da União.
Purilgrafo único. ·Compete, ainda, privativamente i1 Comissão de Fi·
nanças emitir parecer sobre:

1.09~,014.2t4,66

l-Desposes

"Ã vista do exposto, o Tribunal opina pela aprovação das Contas
do Governo do Distrito Federal, correspondentes uo exercício fi.
nancciro de l97i, aprcscntudus pelos balanços c demonstrações fi.
nanccirus c orçamentárias constantes do respectivo processa c una·
lisados neste Relatório.
Sala das Sessões, 28 de setembro ~e 1978,"

Orçamcnt:'1rios ....... , .... , .... ,.
Extraorçamcntários , , , .... , .... , ,

11)
h)

812.385.754,95
1.516.467.750,77
l.Jl8.853.505,71

Os créditos suplementares, cm número de 142, totalizaram
CrS 1.648.162.000,82.

Os vários Fundos Especiais - Fundo de Desenvolvimento do Distrito
Fcdcrul, Fundo de Financiam'cnto para Ãgua c Esgotos do Distrito Fcderul
e Fundo de Habitação Populur do Distrito Federal, foram igualmente cxa·
minados pelo Tribunul de Contas c pela Comissão do Distrito Federal.
Com estas cons!dcradações, ex-vi do disposto no art. 105, do Regimento
Interno do Senado Fcderul, somos por que sejam aprovadas us co'ntus do
Governador do Distrito Federal, alusivas uo exercício de 1977, nos termos
do Projeto de Resolução elaborado pela Comissão do Distrito Federal.
É o nosso Pa rcccr.
'
Sul a das Comissões, 9 de ugosto de 1979 -Cunha Limai Presidente-

Mauro Benevldes, Rel.ator- LomenloJ~nlor- Jutehy Mesalhies- Salda·
nhe Derzl -José Rlche ~ Alfonso Cem1110- Pedro Simon- Alberto Sll·

a

.

PARECERES N.. 417, 418, 419 E 410, DE 1979

Sobro o ProJeto de Lei da Câmara n.• 05, do 19'16
448-B/75, na orlrcm), que "institui o PlanA> Nacional
do Moradia - l'LI\MO, para aa populações cont renda
familiar até 5 (cinco) sal4rlos mínimos rertonals e de·
tennlna outras providências",

Cn.•

PARECER N,• 417, DE 1979
Da Comlssiio de Economia
Relator: ·Senador Apnor Maria
O Projeto de Lei ela Cflmara n,• 5/76, submetido à. apreciação
desta COmlssiio, é de autoria do 11ustre Deputado Slllvador Jullanelll, e objetlva lnstltulr o PlllDo Nacional de Moradia - PLAMO,
para IIS populações com renda !I!Jillllar até 5 (cinco) slllárlos mlntmos reglonalo.
De acordo com os dlsposltlvos contldos no Projeto, os executadores do PLAMO serão os Agentes Fln~~D«Iros do BNH, 1lS COmpanhiiiS Hlpotecárlns ou outras Instituições a critério do Banco
Nacional da Habltaçiio. A slstemntlca consiste na locnçilo de unidades resldenclnls pelos executores do PLAMO, medlllDie lnscrl·
çü.o prévia, nos 1ntcressndo.s que comprovarem rendn !nmlllnr
mensal de ató 5 lclnco) salários mlnlmos reglonllls.

Os oontrntos do locação deverão ser !lnnndos com o prru:o
mllxlmo do 3 (três) anos, pagnndo o locatário um nluguel correspondente nos juros lncldcntos sobre o vnlor do imóvel. Findo o

3550

Sábudu 11

DIÁRIO

no CONGRESSO N,\CI0~ 1\I. (St.>çiiu III

,\J:o.,lo tlt• 11)711

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

j

I'

prazo contratual, é garantido no Inquilino o direito de compra do
A corrcção monetária, multo cmbor~ dcfcnsá.vel sob
imóvel pelo valor reajustado cm UPC, (Unidades Padrão de Ca'J prisma financeiro,
esbnrrn nos critcrlo.s. eminente~
pital), deduzldo do montante n pnrte paga n titulo de aluguel.
mente socinis, que, no mesmo t.cmpo que elas b~llznrn.m
como Incentivo à. poupnnçn popular.
n. crln.ção do Sistemn Finnncciro, com rcpercussoe.i ccoNa justifJ(:ação apresentada. pelo autor, ressalta-se n neces~ômlca.s, mns sobretudo, como n práttcn. brn.sl:eirn. o de~
sidade de se proceder dl!!tlnção entre o nroblemn da morndtn e o
monstra, sociais.
dn nquU!lçiio da casa própria. Admite que o primeiro se apresento
Em épocn. de tnfluçüo n.sccndenle. m~ls nl~dn, n cormais relevante, na medida em que, bem antes de cogitar em ad~
reção monetária é razão pnrn sobrcMnlt'ls contmuo.s. porqulrlr a cnsn própria, o trnbnlhndor Já se cncontm diante do
quanto !'iobrccn.rrcgn, a nível sempre crescente, os or~;n~
prob!ema de onde morar.
mcntos domésticos."
E, apesar das tntcto.ttvas govemnmentni.s no setor, cabendo
E conclui:
destacar que nos dez anos de Revolução toram erguidas mais de
"1 - Os recursos destinados no PT.AMO serão deriva1.200.000 cn.sns, bem como, a Instituição do PLANAP em termos
nnclonnl!!, nlnda· se verl!lcn um deficit de 4 milhões c 500 mil
dos do S!Btema Financeiro de Habltaçiio;
morndlns no Pa.is. Eni sumo., a.flnno. que o sistema ntual ao prever
2 - a renda, para eleito de !nscrtçüo no PLAMO, desomente a construção ou aquisição da co.sa própria., mostra-se inverá ser Individualizada;
capaz. de solucionar. o problema.
3 _,_ o aluguel do Imóvel deverá limitar-se ao valor
Dai, a Iniciativa de tnl proposição v!Bnr . n mlnlmlznção dos
deste mas, também, às possibilidades de renda declaraeleitos negativos dos deflclts habltnclonn!B, dentre outros eleitos
da pelo locatário;
positivos relacionados a seguir:
4 - o Iocntárlo gozaró de lncllldade paro, Igualmente,
a) que a proposição, transformada em lei, funcionará como
e o qualquer tempo, adquirir o !mOvei;
mecan!Bmo regulador do mercado Imobiliário de aluguéis;
5 - o contrato de locação do Imóvel obedecerá ao
b) será um Instrumento a serviço da ampliação vegetativo
disposto no legislação pertinente Oels de lnquL!nato)."
da área dn construção civil;
2. o Senador Henrique de La Rocquc pediu porém, vista desc) evitará a proliferação de !aveias; e
te voto. E dó. a sua opinião favorável ao projeto, mas com a apred) permitirá o aumento dn absorção dll mão-de-obra não sentação ao mesmo de duno emendas, "tendo em v!Bta que o BNH
qunll!lcadn, cnracterl!!tlcn do setor de construção civil.
·admite n locnção, por perlodo Improrrogável de 3 anos, desde
Esta é uma das matérias que não podem ser ana!U!ndns do que a d!Bpo.s!ção de lei que IMtltul ...,e sistema possa ser conveponto de vista exclusivamente económico. Se examinada. sob esse nientemente regulamentado. pelo Poder Executivo". Pela emenda
prisma, no.s faltam elementos para que possamos averiguar se os que o nobre Senador Henrique de La Rocque apresenta ao ort,
retornos de ta!B Investimentos, sob a !arma dos nlugué!B n serem !,o "llca o Banco Nacional do Habitação autorizado o Instituir
PLAMO, mediante a adotação
pagos com base nos juros Incidentes sobre o valor do Imóvel, ae- o Plano Nacional de Moradia
rão suficientes para dar cobertura na construção de nova.s uni- do regime transitório do aluguel".
dades e a~~slm sucessivamente, de forma rotativa. Mas, por outro
lado, se dosarmos o cálculo económico com as variáveis soc1o.ls
3. Financia.mento da construção de casa pnra aluguel já vem
relevantes contid:l.S no Projeto ora em estudo, sem dúvidas que sendo fcltl.l, pelo BNH, em Itnlpu e em outrn.s cidades onde grana aprovação será Incontestável.
des obras exigem o ndoção dessa medida. Aliás, o ntunl legls:ação
Já permite, em casos especial!!, os contratos de locação com a opComo é· sabido, a politico governamental ntunl consiste em ção
de compra. Subscrevo o voto do nobre Senador Henrique de
dnr melhor tratamento ao.s n.spectos sociais, quando não o equlvn.,ente ao económico. Assim, somos pela aprovação do Projeto La Rocquc, na forma do seguinte
de Lei da Câmara n.• 5/76,
Sala das Comlssõu, 24 de mnrça de 19'<d. - Renato Franco,
Vlce-Presldente, no exerclclo dn presidência - Arenor Maria,
EMENDA N,0 1.,... CLS
Relator - Jeosé Freire - Ruy Santos - Jl.oberto Satumlno (Substitutivo)
Franco Montoro.
Institui o Plano Nacional de Moradia - PLAMO -,
PABEOER N.• UB, DE 1979
destinado a atender às necessidades de moradia das pesaoas de renda mensal regular até 5 (cinco) snlárlos DÚ·
Dll Comlsaão de Lepaiação Soc!IIJ
itlmos 1 e dá. outras providências
Relator: Senador Ruy Santos
Art. 1.0 Fica o Banco Nacional dn Habitação autorizado n
Instituir o Plano Nacional de Moradia - PLAMO -. mediante n
Chegou da Câmara, tomando no SeniUio o n. 0 05, de 1976, o ndoção
do regime transitório de aluguel, como forma de atender
proJeto que "institui o P)ano Nacional de Moradia - PLAMO D.s
necessidades das famillas com renda equivalente n até cinco
para as populações com renda familiar até 5 (cinco) salários ml- vezes
o maior salá.rlo de referência no Pais, ~em condições para
nlmos, e determina outras providências". O PLAMO é para alu- n aquisição
Imediata de umn habitação completa,
guel de Imóvel, com cláusula que garantirá ao lnqut:tno, !Indo o
contrato, o direito de optar pela compra do mesmo, Dlstrlbuldo
Art. 2.0 O PLAMO será executado, em todo o território naà Com!Bsão de ·Economia, ali teve parecer favorável, sendo Re- clonai, com recursos do Sistema Flnnncelro de Hnbltnção, dentro
lator o nobre Senador Agenor Maria; chegando à COmissão de das normas prev!Btas na presente lei.
Legl!!lação Sacia~ deu-lhe parecer favorável, o nobre Senador
Art, 3.0 Serão executores do PLAMO os Agentes Flnnncelr·OS
Lázaro Barbosa que, aaslm, deliindeu o seu ponto de v!Bta:
do Banco Nacional dn Habitação - BNH -, as Companhias Hl11 Vê-se, po'rtanto, .qUe os agentes financeiros propriepotecó.rln!l, ou outras entidades n critério do BNH.
tários de !móvel locado serão reembolsados do Investimento, dentro do principio dogmático de manter-se a caArt, 4.0 Mediante Inscrição prévia dos Interessados os exep!tnll2ação dos recursos para o necessário desenvo.v!men- cutor"' do PLAMO atenderão aos candidatos que comprovarem
to do plano hnbltnclona!,
rendo lndlvldua: mensal de nté 5 (cinco) salários de referência
Cumpre realçar que a tese .da locação vem aendo ar- regionnis, assinando com os mesmos contratos de locação dn unidorosamente· defendida por todo• quantos se dedicam no dade hnbltnclonal.
estudo da questão, como sucedeu, recentemente, no IV
Art. 5.0 O contrato referido no artigo anterior Incluirá praEncontro de Agentes Flnancelroo do B!Btem~ Brast:etro z::~ de locação não superior a 36 (trinta c seis) meses, assegurada
de Poupança c Empréatlmo, realizado cm Brnsllla, quan- no locntár!o ocupante a opção de compra do Imóvel. no llnal do
do n medida foi propoata por vários representantes· como contrato de locação c nns condições nele estabelecidas,
capaz de solucionar, em conjunto com as existentes, o
problema da moradia popular."
Parágrafo únlco. O aluguel nlio poderá ser lixado cm valor
Iniciada porém, Ó. dlscusaão da matéria nn Comlasao, pediu mnlor do que o dn prestação do flnnnclnmento dn vcndu do Imóv!stn do parecer o nobre Senador Domiclo Gondlm, que apresen- vel nas condições do SU!tcma Financeiro de Hnbltnçüo (SFH),
tou o aeu voto, concluindo por um substitutivo. E diz:
nem auporlor a soma dos Juros de 12% (doze por cento) ao nno,
prêmio de seguro c tnxns do mesmo !lnnnclnmcnto cnlculndos
11Dlzcndo o.ssim, somos. levados, igualmente,· n aprcclo.r os rnzõc.s porque esses cncnrs:oã !innncclros para n sobre o vnlor estabelecido paro. o imóvel, cm 50% <cinqUenta. ])Dr
aquisição dn casa própria antes distorcem os objetlvos cento) dn unidade padrão de cnpltnl de Banco Nnclonnl dn Hnbl·
Inicial!! da ,politica hnbltnclonai; ao Invés de dlngnoJtl- tnçüo, no contrato de :ocnçüo com opção de compra. c vendn.
car c propor so:uçõcs vlll.vels, no nivel do poder de comArt, 0.0 O Poder Executivo baixará o Regulamento desta lei
pra das populações de bnlxn ronda.
dentro de 00 (noventa) dias, a c·ontnr dn data da sun publicação.
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cm vez de beneficiar os cnndldo.tos no Plano que o Projeto quer Instituir.
cl o caput do art. 5. 0 do Substitutivo é o mesmo do
Projeto. As d·emals disposições, entretanto, sf1o de nplicnção extremamente difícil c de duvidosa jurldlcldndc, na
medida cm que estabelece dois tetas para o valor do aluguel: "a Importância correspondente nos juros Incidentes sobre o valor do Imóvel limitados a 1/2% no mts,
Quantia QUe não poderá exceder, Igualmente, a 15% da
renda individual dcciarndn, para eleito de controto de
locação". Figuremos n. hipótese de dois ocupantes do imóvel do mesmo valor - Cr$ 50 mU, por exemplo, sendo um
candidato com renda de 1 c o outro com renda de 5 salários minimos. estimado este no valor médio de Cr$ 7CO,OO.
O valor da locação, calculado sobre o valor do imóvel seria
de Cr$ 250,00 mensais. No caso do ocupante com renda
de 1 saló.rto mínimo, entretanto, o seu limite .seria de
Cr$ 105,00 (!5% de 700,00). No caso do segundo ocupante
a taxa seria de CrS 250,00 Jô. que 15% de sua renda daria
Cr$ 525,00. Ou seja, pelo mesmo lmó,·el, que exigiu o mesmo lnvcztimento, o BNH teria que cobrar mais de 250%
de um locatário, sobre o valor cobrado pelo outro.
Toda a sistemática do BNH se baseia - sem o que se inviabiliza financeiramente o sistema - no retorno, a pre~o constante,
de uma parcela do capital empregado. O que dá o. va ar d~ amortização <ou no cnso, d'O aluguel) é o. valor do imovel, e nao o da
rendo familiar, que é um dado aleatório e extremamente variável.
fi O § 1.0 do art. 5.0 do Substitutivo, P.Or sua vez,
confllta com o arl:.. 1.0, pois enquanto neste ultimo se estabelece o teto de 5 salárlo minlmos. para o bene!lclãrlo
do locação no 1 1.• do nrt. 5.0 se eleva este limite para 10
sallirlos minlmos. Isto toma o sistema de locação, permanente deixando de atender à finalidade social do Projeto
que é' atender às famílias de baixa renda e não, como
permite o Substitutivo, a pessoas com renda de até
Cr$ 7.500,00 mensols;
g) 0 § 2.o do art. s.o do Substitutivo submete o regime de locação à lei do inquilinato, o que contraria frontalmente a própria !lnnlldade essencial do Sistema Financeiro de Habitação, que é a de permitir a aquisição de cnsn
própria c não a locação, que, nos termos do Projeto original é uma situação de transitoriedade, n fim de permitir
a formação da poupança, para o que se prevê um período
de 3 (três) anos;
'
hl o 1 4.0 do nrt. 5.0 d·ispõc que a corrcção do valor
locativo será equivalente iJ. metade da variação trimestral
c anual dn Unldodc Padrão de Capital. Com a atunl sistemâttca, o adquirente de casa própria recebe até 50% do
valor corrigido de sua amortização. Se a. tnxn de correção
for por hipótese de 24%, o mutuário recebera 12%. Se a
Unidade Pndrúo d'C Capitn' ;"Orlar cm 30%, por hipótese,
o locatário bene!lclório do Substitutivo pagaró 15%, o que,
no caso figurado, lhe seria prejudicial.
Pelas razões expostas, c tendo em vista que o BNH admite n
locação ,por periodo Improrrogável de 3 anos, dcs!lc que a disposição da lei que Instituir esse sistema p,ossa ser convenientemente
regulamentada pelo Poder Executivo, e de se optar pelo projeto
original, com as duns emendas seguintes:
EMENDA N.O
-CLS
I) Substitua-se o nrt. 1.0 pelo seguinte:
Art. 1.0 Fico o Banco Nacional d·a Habitação autorlzodo a
Instituir o Plono Nacional de Moradia - PLAMO, mediante o adoVOTO EM SEPARADO DO SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE ção do regime trnnsltórlo de aluguel, como forma de o.tender iLs
Em que pese o evidente desejo de aprlmoror o Projeto origi- ncccssldndes dns !nmiUas com renda equiva'ente n o.té cinco vezes
nal o Substitutivo apresentado com o voto cm separado do cm!- o maior salário minlmo vigente no Pais, sem condições para n
neritc :senador Dom1c:o Oondlm contém disposições que aceitas, aquisição Imediata de mna tlabltnção completa.
trariam salvo melhor Juizo, o risco de lnvlobUlzar todo o Sistema
EMENDA N.O
-CLS
Flnance'tro de Hobitação.

Art. 7.0 Estn. lei entrará •:!m vigor na data de sua publicação
rcvo{lado.s n.s dlspo!!lções cm contró.rlo.
'
aaln. das COmissões 16 de junho de 1077. - Jt.-ssé Freire,
Presidente - Ruy SanUls, Relator - Domíclo Gondim, com voto
cm separado - Nelson Carneiro - Lãzaro Uarboz:t., com voto cm
separado.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR LAZARO BARBOZA
Orig'.nó.rlo dn Cámnrn dos Deputados, visn. o presente projeto
de autoria do Ilustro Deputado Salvador Jullnnelll, a Instituir o
Plano Nacional de Moradia - PLAMO, destinado n atender às
necessidades de moradia das famílias com renda regular até cinco salários minlmos.
Na "Juatlticaçõ.o'' o Autor, embora reconhecendo o louvável
esforço do Governo em dotar as populações menos favorecidas de
moradia própria e condigna, por melo da aplicação maciça de
recursos vinculados no Sistema Financeiro de Habitação demonstra, a luz de Informações oficiais, que o problema ainda estô.
longe de ser resoMdo.
Realmente, apesar do anuncio feito de que, nesta última década, Já foram construidas c entregues nos trabolhndorcs mais
de 1.200.000 residências, persiste um deficit de 4.500 mil morad!as
no Pais.
O presente projeto, porém, pela slmplicldodc e obJetlvldnde
com que está formulado, reúne tod'D.S as condições de merecer o
beneplácito desto Ca~a c também a sanção prcsldencia ,
Isto porque, sem se afastar da estruturo pela qual o BNH se
coloca nesta área e utilizando toda a logística da legislação vigente estabeleceu uma nova modalidade garantidora da moradia no
trabalhador corentc de recursos, situado na faixa dos cinco salô.rlos minlmos.
ASsim é que, pelo projeto, os Inscritos no PLAMO assinarão
contratos de locncii.o com as entidades vinculadas ao Sistema
Financeiro de Habitação, pognndo um aluguel correspondente nos
juros incidentes sobre o v·ator do imóvel. De outro lado dos con·
tratos constará c' áusula que garantirá no inquUlno o 'direito de
optar pela compra do Imóvel, reajustando-se o volor da aquisição, em UPCs c deduzidas as mensalidades pagos a titulo ele
aluguel, como Incentivo à poupança popular.
Vê-se, portanto, que os agentes financeiros proprletórios do
Imóvel locado serão reembolsados do Investimento, dentro do principio dogmático de manter-se a capitalização dos recursos para
o necesslirlo desenvolvimento do plano habitacional.
Cumpre realçar que a tese da locação vem sendo ardorosamente defend·lda por todos quantos se dcdicom no estudo dn questão,
como sucedeu, recentemente, no IV Encontro de Agentes Financeiros do Sistema Brasileiro de Poupança c Empréstimo realizado
em Bras! la, quando a medida foi proposta por vórlos representantes como capaz de solucionar, em conjunto com as existentes,
o problema da moradia popular.
Como representante do MDB desejamos, nesta oportunidade,
ASinalar a nossa satisfação cm verl!lcar que a. propGSição estó
em perfeita harmonia com um dos Itens da programação do Partido, que vem enfatizando, através de numerosos pronunciamentos no Congresso Nacional, a necessidade de solucionar-se urgentemente, esta que é uma das mnls sérias questões sociais do Pais.
Nestas condições, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1977. - Lázaro Barboza.

veJamos, sumariamente, as disposições do Substitutivo cm
confronto com o Projeto original:
a) o art. 1.• do Substitutivo apenas repete o que está
contido no art. 1.• do Projeta original, niio constituindo,
portanto, qualquer lno,'Oção;
bl o nrt. 2.• do Substitutivo tombém se contém na
rcdaçúo do art. 2.0 do Projeto vindo do Càmorn;
cl o art. 3.0 do Substitutivo também repete disposição
do art. 3.0 do Projeto original;
dl o art. ·1.0 do Substitutivo apenas substitui na rcdnoúo do art. do Projeto ori~lnal n exigência de renda familiar, peln de renda lndlvldun.'. Não só n renda tum111ar é
o parfl.metro cm todos os demais programas do BHN, como
taml1ém a renda Individual é, vln de regra, ncccssn.rinmcntc menor que n renda rnmlllnr, o que prcjudlcnrln,

IIl Dê-se ao art. 5.0 c seu parágrafo único a seguinte rcdnção:
Art. 5.0 O contrato referido no artigo anterior Incluirá prazo de Ioco.çõ.o não superior n 36 (trinta .e seiS) meses nssegurnda
ao locatário ocupante a opçúo de compra do Imóvel, ao !lnal do
contrato de locoção e nas condições nele estabelecidas.
Parágrafo unico. O aluguei nüo podcró ser fixado cm valor
sl,!lle!:lor. l1Q da. prestação. do !lllanciD.Illcnto .. da venda do ..Imóvel
nas condições do Sistema Financeiro de Hobltnção (Sl"Hl, nem
1nferior à somn dos juros 6% no ano, prêmio de seguro c taxas
'lD mesmo !lnnnc~nmcnto cnlculndos sobre o vnlor estabelecido
para o Imóvel, cm Unidade Padrão d~ Capital do_ Banco Nocional
dn HnbltaçUo, no contrato de locnçuo com opçno de compra c
venda.
Sala das ( omi&,õcs, 10 de junho de 1077. - llenrlquc do La .
Rocque.
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR DOMlCIO OONDIM
Ao so!lcltar vista do projeto de lei nclmn referido, durante
reunião dn Comls.süa de Lcglslnçii.o Social, ultimamente realizada,
tinha por objctlvo rca!lznr nnó!lsc que tosse, n mais detida possível, quanto no mérito da matéria.
Não restn nenhuma dúvida quanto à oportunidade de proplclnr ils cnmndas .de menor renda da população moradia condizente não só com princípios de conforto c higiene, como também no
nlvel de poder aquisitivo que elas disponham. Para tnnto, n _com~
truçüo de moradias para aluguel, a par de reduzir a..s dJmensoes de

um grave problema social, conduz a que~tão a uma variante que
passa no Jnrgo dos pesados encnrgos financeiros decorrentes da.
llqulslçüo da casa própria.

Dizendo assim, somos levados, Igualmente, n apreciar as razões
porque esses encargos financeiros para a aquisição da cnsn próprlll antes distorceram os objetivos Iniciais da po!ltlca hnblt.aclonnl, no Invés de diagnosticar e propor soluções viáveis, ao nlvel
do poder de compra das populações de baixa renda.
A correçüo monetária, multo embora defensável sob o prisma

tinn.ncelro, esbarra nos clitérlos, eminentemente sociais, que, no
mesmo tempo que elas, balizaram a criação do Sistema Financeiro
Habitacional. !!: !enõmeno !lnancelro, oom repercussões econôml-

cns, mas sobretudo, como a prática brasUeJrn o demonstra, sociais.
Em época de Inflação ascendente, mnls nlndn, a oorreção

monetária é razão pa"a sobressaltos contínuos, porquanto sobrecarrega., a níveis sempre crescente, os orçamentos domésticos.

Por tndo cabe dlreclonnr os recursos à disposição do Sistema
Financ-eiro de Habitação, porquanto este encontrou resistências
nos próprios mecnn 1smos definidos pnrn n sua implnntnçiio. conforme vimos. no sentido de construir moradias, tornando-as dispo-

níveJs ao consumo, pelo pagamento de aluguéis que sejam remu-

i •
\

Art. 4.0 Mediante lnscrlçüo prévia dos lntcrcs.sndos, os executores do PLAMO ntcndcrüo nos cnnclldntos que comprovnrom
renda Individual mensal de nté 5 (cinco) salários mínimos regionais, nsslnnndo com os mesmos contratos de locução dn unidade
residencial.
Art. 5.0 O contrato referido no nrUgo precedente sor:í. celebrado com o prazo mlixlmo de 3 (três} anos, sendo o mesmD prorrogável nos termos do art. 8. 0 dn Lei n.o 4.404, de 25 de novembro
de 10€4 pagando o locatário aluguel mensal na 1mportãncla correspondente nos juros Jnc!dcntcs sobre o valor do imóvel, JlmJtados
a 1/2% (melo por cento) no mês, quantia que não poder:í. exceder,
Igualmente, a 15% (quinze por cento) da renda lndlvldnnl declarada, para eleito do oontrato de locação, limites estas que serão
elevados para, respectivamente, 2/3% (dois terços por cento) ao
mês c 20% (vinte por cento) q,u:mdo o locatário passar a faixa
entre 5 (cinco) e lO (dez) salários mínimos regionais.

1 l.o Ocorrendo pro!'ogaçiio do contrato de locnçüo do Imóvel,
será exigida do locatário comprovação do valor da renda· lndlvldunl mensal, sendo que, no caso cm que a renda individual
declarndn exceda ou Iguale a lO {dez) salários mínimos regionais
o locatário deixará de gozar dos p"rivlléglos estabelecidos na presente lei.
1 2.0 O reajuste do aluguel do Imóvel obedecerá no disposto
no nrt. 19, da Lei n. 0 4.404. de 25 de novembro de 1964 mantidas
as proporções do caput deste artigo, devendo o novo valor do Imóvel parn efeito do reajuste do aluguel, ser derivado de informação
solicitada à Câmara de ValorC3 lmoblllárlos da região.
§ 3, 0 Do contrato de locação constará cláusula que garantirá
nos Inquilino, a qualquer tempo, o direito de optar pela compra
do lmóvol deduzidas do preço ns mensalidades pagas a titulo de
aluguel .,;nntldos para o valor das prestações os limites estabelecidos .. o caput deste artigo.

neradores do capital empregado c, no mesmo tempo, permitam
superar a distorção b:\s!cn do programa habitacional brasileiro,
§ 4.o O saldo devedor c prestações relativos il aquisição do
qunl seja o de grndntlvnmente ter se n!nstado das camnd.., de. Imóvel serão corrigidos c t·caj ustndos somente pela metade da
varlar,üo que apresentar, trimestral c anunlmcntc, a Unlcta~c Pa..
menor renda da população.
drii.o de Capital - UPC, do Sistema Finnncclro de Hnbltaçuo.
O Plano Nacional de Moradia - PLAMO, apresenta-se como
medida capaz de flexibilizar o que existe em termos bnbltaclonnis,
Art 6.' O Poder Executivo baixará o Regulamento desta lei
pela Incorporação de novas camadas da população, pela mudança dentro ·de 90 !noventa) dias, a contar da data do sua publicação.
de sentido que propõe.
Art. 7.0 Esta Lei entrará cm vigor na. data da sua publicação,
No entanto, conforme formulado no Projeto de Lei n. 0 5, rcvcgndns as disposições cm contrário,
de 1976, originário da Câmara dos Deputados, necessita ainda ser
melhor situado, à. vista das necessidades hnbltaclonnls brnsllelriiS,
Por intermédio de voto cm separado, o ilustre Senador Henrique
recebendo alterações que evitem sejam repetidos os erros ante- de La Rocque apreciou o substitutivo por nós apresentado ao
Projeto de Lei da Câmara n.' 5, de 1976, que "Institui o Plano
riores.
Nacional de Moradia - PLAMO, pacn ns populações com renda
Dessa forma é que propomos a emenda substltutlvn anexa, que tamlllnr
ate 5 !cinco) salirlos mínimos regionais, e determina
engloba, como orientação geral, os seguintes aspectos:
outras providências".
1 - os recursos destinados no PLAMO serão derivados do SisLogo de inicio o nobre representante maranhcnse figurou a
tema Financeiro de Habitação.
hipótese de que, aprovado o substitutivo de nossa autoria, certas
2 - a renda, para eleito de Inscrição no PLAMO, deverá disposições nele contidos "trariam, salvo melhor juizo, o risco de
ser lndlvldunllzadn;
·
Inviabilizar todo o Sistema Financeiro de Habitação".
3 - o nlllguel mensal do Imóvel devera Um! tnr-sc no valor
Ocorre porém, é necessário situar bem claramente, que este
deste, mns, também, às possibilidades de renda declarada pelo modo
de ver generaliza a questão. O substitutivo, da mesma forma
loeatarlo;
que o projeto original, está referido às moradias construldas para
4 - o locatário gozará de facilidades para, Igualmente, e a aluguel, com opção de compra. Portanto, num conjunto geral, qual
seja todo o Sistema Financeiro de Habitação, é parte apenas, ainda
qualquer tempo, adquirir o Imóvel;
mais quando os recursos do SFH, desde hl\ multo, têm sido desti5 - o contrato de locação do Imóvel obedecerá no disposto nados a out:-u.s aplicações,
na leglslnçiio pertinente (leis do Inquilinato).
O Item d da análise apresentada pelo nobre Senador Henrique
Tendo em vista esses objctlvos, propomos a esta Comissão de de La
Racque, ao criticar o substitutivo, esclarece que "a. rendo.
Legislação Social, emenda substltutiva no Projeto de Lei n.o 5, 1ndlv1dual
é, via de regra, necessariamente menor que a renda
de- 1075, fn.0 448-B, de 1975, na Câmara dos Deputados), no. formo. tnmlllar o que
prejudicaria, cm vez de bcncllclnr os candidatos no
que se segue:
Plano que o Projeto quer Instituir".
EMENDA N.0

-

CLS

(Substitutivo)
Institui o Plano Nacional de Moradia - PLMIO, desti-

nado a atender às necessidades llc moradia. das pessoas·de
renda mensal reJ:"ular ntú 5 (cinco) salários mínimos e dá

outras providências.
Art. 1.' !!: lnstltuldo o Plano Nacional de Moradia - PLAMO,
destinado n atender às necessidades de morndln das !amlllns com
renda regular mensal até 5 (cinco) snlt\rlos mln!mos regionais.
Art. 2.' O PLAMO será executado, cm todo o território nnclonnl, com recursos do Sistema Flnnnectro do Hnbltnçúo, dentro dns
normas previstas na presente lei.
Art. 3. Scrüo Nwcutorcs do PLAMO os Agentes F'lnnncclros
do Bnnco Nnelonnl ctn Habltnçiio - BNH, ns compnnhllls Ulpotccúrln.s, ou autrns cntlcludcs n r.rltérlo do BNH,
0

Núo temos dúvida quanto à pondcrnçüo. A. opção pela rendn
lndJvlclnnl ohletl\'a definir a responsnbllldnde de modo concreto,
de modo n nõ.o superestimar, doutra parte, o poder nqulsltlvo do
r;rupJ famlllnr, o q11nl de~·e ser destinado também n outros encargos, como nllmcntnçfto, saúde, higiene, educnçüo, cultura, pnrn
clt.a ·.apenas os mais tmp~rtnntas. O que se tem observado é que
os encargos com hnbiLnçüo, por serem elevados, consomem pnrte
cteclslvn. dn renda fnmll!nr, distorcendo, verdadelrnmante, a cxlstêncin elos grupos ele bn!xn renda. E é certo que um esforço demaslnd.o com e~se tipo de despesa lcvn n Jnadlmplêncln~ porquanto,
n.pós nbnnclonar outros gostos, o mutuó.rlo elo Sistema Financeiro
de HnbltaçflO ó vencido pelo cnnsnço c pnssn n nüo mnls pn~n1· ns
prestnçCcs clevldns. O cllsposltlvo é antes ele tudo cnutclnr.
Quanto no Item c da aprcclnçflo do nobre Senndor pelo Maranhl-10, nüo vemos cllficulclacle ele npllcnçlw quanto no ar~. 5.0 elo
sPI,~tlt., 1 t1Vo nor n1\'i ofereelclo ll Coml.'islio de Lc({lslnçüo social.
Ê slmple.~ npllcfl-lo, uma vct: que. cllvlcllmlo ~~m partes :t maLt!rln,
fn~~nmos uma nnúllsc mais cletlcla sobre o qur. so ob,letlva, O nlu~uel
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nH:n::a! do lnll.J\"r·J w,;t:. limlL:.clu t•m 1/:.l';-f, t mr:Jo por cr·nt.ol ao rnt:s
dos .luro.o; eorn:spomclente,: ;lO v;:lor du lmÜ\'d Este é o valor tlo
aluv.Hel. de mooo ~~e~u.l, n::1s tt:ndo {'m vlst.n. uma prcocupaçii.o
cmlnrntemcnl.c ~oclal, que nfio ~~ apenas nossa, pois que cstú
<.lefinldn tambCm no II PND, c::;Lrtheleccmos qm· aquele valor ele
melo por cento nüo deve ultrapar.sar a 15~:. fqulma~ por cent.(J)
da rt:mH~ Individual dcr.ln.rada. A. r.onccpçfw {: prog-ressiva. portanto
pos.o;iblllt.a uma loc~~!7ÚO mal.~ consentúnca com a renda. O objr.Livo,
portanto 6 rrdlstrlbut!vo, t~fc!to QUC .'ii.' pode verificar pclt'l próprio
exemplo que, acrnlmcntc, npnmcntou o Scnndor Henrique de Ln

úpocn. do lançamento do sl:.;tcma, niio foi reduzido, sendo po~;ivel
dl.zer que ccrt.amf~nte aumentou.

RoCQUf'.

Orlginnrto da. Câmara dos Deputados, o projeto ora submetido à ap:cclaçUo desta Comissão visa a Instituir um plano de moradia po.ra as populações com renda fnmlllnr até cinco ,;n.I:lrios
mínimos rcs:onnls. O Plano Nacional de Moradia - PL/1.!-AO, denominação com quo tal batlzndo, tem, fundamentalmente, o objetlvo de atender nos Interessados com renda de até cinco salrí.~
rios mínimos a que não sendo mutu:irtos do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, venham a. celebro.r contratos de locação,
com cláusula asseguradora, findo o mesmo, de optar pela I!Dm·
pra. do imóvel.
Salientando que o sistema hab!tnclonal vigente só prevé a
aquisição ou construção de casa própria, o projeto vê na locação
do !móvel o. nlternn.tivn complementn.dora, sob o en!oque do. nc~
ccssldadc de db1.inç:io entre o problema da moradia e o da aqui~
sição da casa própria.

Nflo ocor.:c injurldlcldndc, desde qu-e os dois tetas não se su~
pcrpõem, a não ser quando a rencln. indivldunl d('clarnda ~cja de
Cr$ 1. 666,0/J, hipótr.se cm qu(' tanto um qunnt.a OLJ!.ro apresentam
o mel'imo valor de a.lu~tiel figurado p-elo Senador Henr~que de La
Rocqu.,, ou seja, CrS 250,00.
~ _tundn.mcntnl compreender um n.spPcto de toda n. mn.tl!rla,
que nao deve l:iCr vista mnrglnalmcnte, uma vez que é o centro
de toda a. problr.m:itlca do Sistema Financeiro de Hnbltnção, quan~
do vista no contexto, ~obrctudo complrxo. da atualidndc brasllel~
rn. O En:nco Nnclonnl da Habitação tem uma função social. talvez um pouco Ilmltndn clcpo!s que esse Banco passou a gerir os
recursos elo -FGTS. Evidente que numa situação cm que prcdomlnnm objetlvos sociais, o retorno do investimento perde substância.
Surge cntiio n figura do subsidio, ao lado do conceito do que seja
empresa pública, catccorla. cm que se coloca o BNH.

Qun_nto ao sub.sidlo, este já existe no SFH, sob n. formo dos
devoluçoes da. parcela de 12% fdoz<! por cento) das prestações
cfet!vn.mentc pagas pelo mutuário no ano anterior. Dentro das
devoluções é reduzida a ma.r~em de penallzaçõ.o das altns rendn.s,
desde qu-e a todos, sem grandes distinções, o benefício atinge. No
caso presente o subsídio somente atinge aqueles que declararem
renda individual reduzida. A fórmula se insere dentro do princípio dc.n.ão exigir demais com a habitação, a .fim de que os populncões de mal.:: bnl:-.:!1 renda possam, n:t medida das suas dlspontbllldadcs, diversificarem o seu consumo.
Por outro lado, o BNH é uma empresa público. A União detém 190% lcem por cento) do seu capital. Desse ângulo de análise nao é certo que a UnHío, npreclnndo uma face, subestime a
outra, O retorno, a preço constante, do capital empregado pode
ser obt!do por Intermédio de uma ponderação que exijo uma pnrtlclpnçuo maior dos camadas de mais alta rendo, permitindo às
d~ menor renda um minimo d-e conforto. Ademais, visar lucro
nua deve ser objetlvo fundamental da empresa públlcn, principalmente quando situada no. produçiio de um bem que não se pode
dizer seja supér!luo, como é o caso da hnbltnçiío.
A critico no I 1. 0 do urt. 5.0 do Subst!tuL!vo poderia. ser aceita como razoável, ca.so a rednçiio desse parágrafo não contivesse
a condição de prorrogação do contmto de aluguel do imóvel. A
situação é bem definida, pois diz respeito à prorrognçiio do contrato de locação, e não seria justo que ao locatário que tenho. conseguido clevo.r a sua renda se exija, de um momento para outro,
a devolução do imóvel, pois que Isso representa desorganizar-lhe
a vldn. Nn verdade o objctlvo do projeto é outro, qunl seja, o de
estimular hábitos de poupança. Doi porque o substitutivo prevê
~ste benefic!o paralelo. Há que situar n questão de outro modo,
igualmente, qual seja, o de que, havendo a opção de compra., o
individuo que disponho de condições para tanto só em casos especiais deixará de tirar todo o proveito que a aquisição, nos moldes do substitutivo, o!erccc.
Situar o aluguel no quadro dn Jcglslnçüo do !nqull!nnto, pr!nclpnlmcnte no que diz respeito à época cm que devem ser realizados reajustes de nluguéls, nos parece providência necessá.rln,
ainda quando se esteja legislando sobre um caso especial, mns
cujas relações são, obviamente, entre locador e locntár1o.
Não vemos, doutra parte, em que possa ser preJudicado o
Já nu sltunçiio de adquirente de cosa próprln, cm pagar apenas a metade do valor da Unldnde Pndriio de Cnpltlll. So-·
brelevn, no substitutivo, o objctlvo. bem claro e bem de!!nldo,
de reduzir o impacto da corrcçii.o monetária, sobretudo cm opor ..
tunldade em que como agora, a varlnção de preços é ascendente.
locntár~o.

Por tudo Isso é que montemos o subst!tut!vo, nprcscntndo pernntc n Comlssüo de Lcglslnçúo Soclnl, umn vez que nele, aprendemos um scnt!do soclnl que mais nprovcltn i>. sociedade brasileira do que nos beneficiários dlretos. Hn que tornar o Sistema FInanceiro de Hnbitaçúo um instrumento de renl vnlln parn todos, prlncipnlmento os que, dispondo de rendas menores, sofrem
o constrangimento de um consumo reduzido, !rente a uma ccono~
rnin que crm;cc, se rcvitnllzn. Ii: importante, nclmn de tudo, ntrnlr
n todos pnru o SFH, de modo n permitir n solução do um problema que tarda, pois que o ddlclt hnbltnclonnl existente cm 100·1,

S"la da.s Comissões, !6 de Junho de 1077. -

Domicio Gondim.

PAitECER N." 419, m; 1979
Da. Comissão de Constituiçf1.0e Justiça
Relator: Senador llelvídio Nunes

Na Comissão de Legislação Social desta. Cnsa,. o eminente Se~
nadar Domíc!o Gondlm, pedindo vista do projeto, apresentou subs~
tancioso voto em separado, acompanhado de Substitutivo, o que
ensejou no Senador Henrique de La Rocque Idêntico pedido de
visto., manifesta.ndo~se favorã.vcl ao projeto com o. apresentação
de duns emendas.
Ainda na. mesma Comissão, foi submetido à votação o parecer
do relator da matéria, Senador Ruy Santos, que concluiu pela
aprovação do projeto, subscr<!vendo o voto do nobre Senador Henrique de La Rocque, com a Emendo. n. 0 1-CLS.
Embora., em prlncíplo, seja contrár!o ii. aprovaçüa de projc~
tos meramente autorlzatlvos, mas tendo cm vlstn, por outro l:ldo,
que após o exame procedido pelo.!:i demais Comissões Técnicas c
as conseqüentes emendas que lhe foram oterecidas, não se atastom dos parãmetros de constltuclonlllldodc e juridlcldn.de, o parecer é pela aprovação da matéria no âmbito da competénc!n da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sola das Comissões. ~I de mnrço de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Uelvidlo Nunes, Relator - AJoyslo Chaves
- Lázaro Barb<lza - !Iugo Ramos - ~lurilo Radaró - Aderbal
Jurema- Nelson Carneiro.
PARECER N.O 4~0, nE 1979

Da Comissão de Finanças
Reln.tor: Senador Pedro Shpon.
O projeto em estudo, orlglnár!o dn Câmara dos De):>Utados,
tem o principal escopo de atender às necessidades rte moradia das
!amillns cuja rendo !am!Jinr esteja. sltundn n. nível de nté 5 Icinco) salários mínimos lnrt. 1.0). Pura tanto, Institui o Plano Noclonai de Moradia - PLAMO, de execução cm 4mb!to nocional,
através .dos Agentes F!nancelros Integrantes do Sistema. F!nn.nceiro de Habitação lnrts. 2.0 e 3.•). A proposição, consoante n renda !am!Jinr Já mencionada, Introduz n. posslb!l!dode de aluguel
das unidades hnbHncionnis n serem geradas pelo PLAMO, me~
diante contrato de locação (art. 4, 0 ). Neste se assegurará. no lnqu!l!no o direito de optar pela compra. da habitação nlugadn. nus
condições prevlstns lart. 5, 0 e parngrafo único).
2. Ao just!tlcar o projeto, seu Ilustre autor, depois de assinalar n distinção ex~stente entre o problema da moradia. e o da
aquisição da casa prõprla, aduz que:
"0 sistema atual - que só prevê o. construção ou
aqdslção dn caso próprio - entrcmostrn-se lncapnz de
solver o problema."
3. No outro Coso do Congresso Nacional, o proposição mereceu nprovnçüo dns Comissões de Constituição c Justiça, de Eco~
nomia, Indústria e Comércio e de Flnnnças, acolhida em·~ndn
do próprio autor, no sentido de nmpllnr de três pnrn cinco snlnrias
mlnlmos a !nlxa de renda !nmll!ar abrangido pelas disposições
do projeto.
4. No Senado Fcdcrnl, obedeceu ele, nté o presente, à seguinte
trnmltnçiio:
a) distribuído às doutas Comissões de Economia, Legislação
Social c Flnançru;;
b) pareceres tnvoràvels dn douta Comlssúo de Economia;
c) parecer dn llustrndn Comlssl\0 de Lcglslnçüo Social, rnvo~
l':lvel nos termos de Substitutivo tEmcndn n, 0 1-CLSl que ofereceu

3SS4 Slibodo 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçioll)

além de votos, em separado, dos Srs. Senadores: Lázaro Bnrbozn,

que conclula pela nprovaçiio do projeto; Domlclo Gondlm, este

apresentando substltutlvo; e Henrique de Lo. Rocque, peln nprc ..

scntação de duas emendas cujo mérito lo! cm part.c acolhido
no parecer do órgão técnico;

ao cabo do contrato de 36 (trinta e selsl meses (art, 5. 0 ), prolbe
que o aluguel tenha valor mnlor que o da prestação do llnanclnmentoj se o Imóvel tosse adquirido pelas condições vigentes no Slstcm:a =inancciro de 1-lubituçào ou
" ... superior à. soma das juros de 12% (doze por cento)
no nno, prCmlo de seguro c tnxns do mcsmo tlnanctnmen-

di arquivamento no llnnl da lcglslaturn;
e) pro.sscgulmento dn trnmltnção;
fi despacho b.s llustradas Comissões de Constituição c Justiça
e de Flnnnçns;
g) parecer dn Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcldndc do Substitutivo da Comissão de Lcglslnção Social, e dn.s 11conseqüentes emendas que lhe foram ofe ..
recldas" (grifo nosso).

to, calculadas sobre o valor estabelecido para o Imóvel,
em 50% (cinqUenta por cento) da unldnde padrão de capital do Banco Nacional da Habitação ... " (art. 5.0 , pnri\grnlo lintcol.
10. Consideramos que ambas as lnletntlvas- Projeto e Substitutivo- estão Inspiradas cm superiores motivos, eollmnndo, uma
e outra, o bcm-estar de es~ratos sócJo-econômlcos de mais baixa
renda c, portanto, mcrccedorc.s de melhor atenção do Poder Públlco. Incllnamo-nos, porém, pela ndoção do Substitutivo, uma vez

5. De acordo com ns prescrições do Regimento Interno, cabenos pronunciar-nos sobre o Projeto e o Substitutivo da Comissão

que, pelos razões aprcsentndns, ele nos po.r·ecc mais consentâneo

c!e Legislação Social. Não será o caso, parece-nos, de

te consubstanclamos em forma de subemend'llS à. Emenda n.O

con~idcrnr

n.s

õ.emals emendas sugeridas, uma vez que elas Integram votos em separndà do eminente Senador Henrique de La Rocque e do saudoso
SDnndor Domiclo Gondim, desaparecido no exerciclo de seu mandato parlamentar. Vale esclarecer que a contribuição do Sr. Senadt•r Henrique de La Rocque rol parcialmente acolhida no Substitutivo da Comissão de Legislação Social.
6. As proposições - Projeto e Substitutivo - encerram matéria de manifesto Interesse sociaL o PLAMO - sigla que abrevia
a tlnalldade preeipua das medidas preconizadas - visa a atender
a uma realidade manlle.sta e Instante do panorama social do Pais.
Até agora, os programas tutelados pelo Banco Nacional da Habitação tiveram o escopo de propiciar a construção de moradias
para eventuais adqulrentes, vale dizer, para quantos, dentre os
diversos segmentos de renda fa.mUiar, pudessem ou quisessem .hablll1lar-se à compra do teto próprio. Tais programas não prevêm, pelo menos de modo 1nst1tuclonallzado, a construção de residências para aluguel, a despeito de algumas lnlclatlvas, como UIJ
referidas pelo autor do projeto em relação à Hldrelétrlca de Italpú
e às tes-es suscitadas em congres.!ios d11s entidades de poupança e
empré~tlmo.

O projeto !na ugura e.ssa Inovação..

7. As medidas propostas merecem acolhida. Do ponto de vista
constttuc!onnl e regimental, elas não se Incluem entre as. de iniclativn exclusiva do Poder Executivo. Não se trata, no caso, de
m-at&rJo. flnancelrn, mns de reorientar a alocação de recursos jó.
administrados pelo BNH. Este, como se sabe, não opera com recursos públicos nem especificamente orçamentó.rlos, mas com os
provenientes do. poupança compulsória da nrredacação do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço, Tutela, outrossim, .as apllcações da poupança livre, emanada do públlco, depositante em caderneta de poupança ou adquirente de letras 1mobll1árlas. Uma

com a técnica, desde que acolhidas algumas sugestões, que adian-

l•CLS (Substitutivo>.

A primeira sugestiio é no sentido de eliminar, no art. 3.0 do
Substitutivo, a referência às Companhias Hlpotecúrlas.
Seja no projeto original, seja no Substitutivo, aparece a expressão que se pretende suprimir. Trata-se de Instituições ou entidades Inexistentes na legislação em vigor. A única oportunidade

cm que as vemos mencionadas, depois de um razoável esforço de

pe,qutsa, está na Resoluçiio n.• 30, de 11 de novembro de 1071,
do Conselho de Administração do BNH. Sua existência e funciona-

m-ento não se encontram, todavia, regulamentadas. Não se tem

noticia. Inclusive, de lnlelntlva de atlvar essas entidades. Chegamos a Imaginar se o Uustrndo autor do Proje!o e as várias contribuições oferecidas não estnrtam se referindo às Carteiras Hipotecárias de algumas Instituições m111tares. Além de tudo, n simples
menção a "outras entidades, a critério do BNH", é satlstatórfa em
sua abrangência.
Outra. sugestão está a propor nova redução ao nrt. 5.0 e seu

par:lgralo.

Acreditamos que a alteração, ora sugerida, conc111a os objetlvos deste com os do Projeto original, no que tange aos objetos sociais de ambos. Niio dispomos de elementos sullelentes, de juizo
técnico, para adotar a fórmula de cúlculo de valor preconizada
na parte ln fine do par:lgrato único do art. 5.0 do Substitutivo.
Optamos, portanto, por fórmula mais simples, de modo que o
comprometimento da renda tamlllar se produza através de nlvels prudentes e usuais, cm termos de 20% (vinte por cento) da
citada renda famiJlar. De outra sorte, pnrece-nos socialmente justa a correçfio monetária das importâncias pagas como aluguel, nos

casos de compra do Imóvel, pois, a não ser assim, o reajuste seria
unilateral, recaindo apenas sobre o vnlor do imóvel, em prejuizo
do adquirente.
8. Examinada sob outro ân~ulo, a matéria constante do pro11. A proposição em estudo merece aprovação deste órgão
jeto e do.s contribuições oferecidas vem no encontro, parece. de
medidas anunciadas pela imprens'll., no sentido de que os setore.s técnico, nos termos do Substitutivo da Comissão de Legislação
próprios da atual administração pretendem .-enf:lt!zar as opera- Social IEmenda n.O 1-CLSI, no qual oferecemos ns seguintes
cães de natureza social no campo da habitação, Induzindo-os para Subemendas;
o atendimento dos estratos mais carentes.
S!JBEMENDA N.O 1-CF
9. Acreditamos que,·com algumas contribuições ndlnnte mencionadas, este órgão técnico deva orientar-se por aàotar o SubsAo art. 3.0
titutivo da Comissão de Legislação Social, o qual, ao nosso ver,
Suprima-se, no art. 3.0 do Substitutivo !Emenda n.O 1-CLS), a
além de acolher as Intenções b!l!lcas do Projeto, Introduz-lhe aperfeiçoamento de mérito e de técnica. Assim, enquanto o Projeto tns- expressão: ",,. as Companhias Hipotecárias"
terceira massa. de recursos provém dos retornos düs aplicações

ji\ efetuadas.

Utul o PLAMO com bases em salários mínimos regionais, dandolhe execução,

" ... em todo o território nacional, dentro do Sistema FInanceiro da Habitação, com ns Inovações da presente
lei ... " (arts. 1.0 e 2.o),
o Substitutivo autoriza o BNH a Instituir o mesmo Plano Nacional

SlJBEMENDA N.O 2-CF
Ao nrt, 5.0
Dê-se no o.rt. 5.0 n. seguinte rcdaçõ.o:

ló.rlos mlnimos regionais no passo que o Substltutlvo prevê n com-

"Art. 5.0 O contrato referido no artigo anterior Incluir:\
prazo de Joca:;ão não superior a 36 (trinta c seis) meses,
assegurado ao locatórlo ocup-ante a opção de compra do
Imóvel ao llnal do contrato de locação e nas condições
nele estnbelecldns.
·
I 1.0 O valor do aluguel niio poderl\ ser superior no da
amortização mensal que lnclndlrta sobre o Imóvel se este

incldentr;:s sobre o valor do Imóvel, nos termos cm que

tosse 11nnnclndo, para nqulslçüo, pelo Sistema Flnnncclro
da Habitação, n!im aupcrlor n 20% (vinte por cento) do
malar .saló.rlo de rcrcrêncln. vigente no Pais, .sendo que,
ncstn UIUmn hipótese, os juros serão calculados
taxa
de 'O.té 6% (seis por cento} no ano pelo Slstcmn Francês

de Moradio. tendo como po.rõ.metro o maior salário de referência
no País (art. 1.0 ), expUcltnndo que sua lmpJ.cmentnção se dará.

com recursos do Sistema Financeiro da Habitação !art. 2, 0 ), Além
dLS1o, o Projeto exige renda ramlUar mensal de nté cinco (5) saprovação de renda lndlvldunl mensal de Igual valor. Vale ainda
menelonnr que o Projeto prevê o prazo da locação pelo máximo
de 3 (três) anos, sendo seu valor mensal equivalente ao dos juros
11

dispuser o Poder Executivo no regulamento da presente
lei" (art. 5.0 );
assegurada ao tnqu111no n opção para a comprn do Imóvel, pagando tal aqulslçiio por valor reajustado em UPC's !Unidades Padrão
de Capital do BNHl e deduzidas, para esse eleito, as mcnsnlldadcs
pagas como aluguel (nrt. 5,0 , 'cltn<lo, parúgrolo único). Jú o Substitutivo, além de asse~urar no lnqulllno o mesmo direito de opçüo

n

!Tabela Prlcel.
'
1 2.0 O valor do Imóvel de objcto de aqulslçi\o pelo tn-

qu!Uno ocupante, bem como o montante pago como atuM
~uéls, scrüo corrigidos monctnrlnmcnte por plano de rea ..
justo que atendo. l\ indolc soclnl dn trnnsuçüo, sendo que as
qunntlns pngas como n.lugucl serüo deduzld!l.'J do preço
!lnnl de v~nda.
11
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t o

prlctárlos c detentores de imóveis rurais, de nrrendatár'·::Js c parceiros e de terras· público..s, serã.o realizados pelo
l~stltuto Nacional de Colonização e Relonna. A]!rilrla INCRIA valendo.:se Inclusive etc acordos e conventos que
ermttRm sua. mnls rápida e etlcaz execução na. tornu!.
~tabelecida no Capitulo I, Titulo m da. Lei n.o 4.504,~~
30 de novembro de 1004, c nos termo~. do disposto na
PARECERES N•s 421 E 422, DE 1979
n.o 5.88ll, de 12 de dezembro de 1972.
convém nnotnr os sc~ntes pontos, que exsurgcm da PropoSobre o Projeto de Lei da. Câmara n.o 89, de 1978 (n.0 sição em exame:
2.880-C, do 1976, na. Casa. de ori)lU1), que "Institui o Caa) se ·as Delegacias do Mlnlstt!r!o da Agrlcult?ra, junto aos
dastro do !Promltentes Compradores do Imóveis Rurais, ln·
órgãos estaduais competentes, constat:~.rem a inex1~tcncla. de terrJ.s
toll:l"Ldo no Sistema Nacional do Cadastro Rural.
d 0 lutas de que maneira o INCRA podelia apresentar áreas o.
sg;e m licÍtadas? A discriminação de terras não é prerrogativa daPARECER N.O 421, DE 1979
quele Instituto ·e poderá ser promovida em âmbito estadual, muito
DíL ComJssã.o de Agricultura
embora pelo 1 1.0 , do artigo II, do Estatu~ da Terra CLel n.o
4.504/64) possam os Estados, mediante convenlo, solicitar a par·
Relator: Senador Vilela de Magalhães
tlclpnção do INCRA em tais trabalhoo;,
0
O Projeto que vem a estudo Institui, no n.rt. 1, , o Cadastro
b) mesmo que apuradas terras d~voluta.s estaduais, é notóde Promltcntes Compradores de Imóveis Rurais, integrado no
Sistema Nacional de CadruJtro Rural, que a Lei n, 0 5.868, de 1972, rio que cm. todo o território nacJ.onal, estão as mesmas ocupadas,
criou c que compreende: I) Cadastro de Imóveis Rurais; il) ca- desde que se constituam de solos agricult:i.vels e cllsponham de
dastro de Proprietários c Detentores de Imóveis Rurais; III) Ca· acesso, ainda que precário. Neste caso, preceituaz.:n o Estatuto
dastro de Arrendatário e Parceiros Rurnls; IV) Cadastro de Ter- da Terra c a Constituição que, respeitadas as condlçoes de morada
habituai e cultura efetlva do ocupante, sejam as poss<;s, regularas Publicas.
rizadas ou leg-ltimadas, não cabendo, no caso, a lJcltaçao;
A Lei n, 0 5.868/72 tal regulamentada pelo Decreto n.o 72.106,
c) a legislação existente posslbl!lta, à saciedade, à ablação dos
d' 18 de· abrll de 1073 que, no nrt, 1.0, estabelece o objetlvo do
Sistema Nacional de Cadcstro Rural: promover a Integração e Estados, quer isoladamente, quer em convênios a serem celebrados
o lNCRA, a. discriminaçao de terras, vts~ndo apurar ~ áreas
sistematização da coleta, pesquisa e tratamento de dados e lnlor- com
devolutas para que lhes seja dadn de.stlnaçao posterior, nno hamações .sobre o uso e posse da terra, compreendendo a implanta- vendo
necessidade de promulgaçào de novas lelS para disciplinar
ção e a manutenção dos cadastros a.elma relerldos.
o assunto; e
A Propdslção é justl!lcnda pela "existência de Interessados
d) a criação de patrulhamento agrário permanente, a IIm de
na compra de lotes rurais para exploração agrícola, por todo o pr-eservar
a integrid-ade das terras apuradas como devolu~, consterritório nacional". Esse lato exigiria permanente cndastramento
que, por analogia, corresponderia à pre-quall!icação de que trata titui-se em idéia totalmente utoplca, pois seria lmprntlcavel pretender que, em todas as Unidades da Federaçao tossem moblllza·
o nrt. 200, de 1967, "para a contratnçao de obras e serviços através das
tala equipes, quer pelo- vulto de pessoal. a. ser utilizado, quer
de concorrência. públlca".
pelo custo operacional de tais trabalhos.
o Autor considera lundamental a participação das Delegacias
Ainda mais se o cadastro das terras devolutas, que são terras
do Ministério da Agricultura no sistema. de ln!ormações que se
publicas, passaSse para as Delegacias do Mlnl~tério da Agricult!'ra
estabeleceria, a IIm de proporcionar "a compatlblllzação dos !u- como
preconlm o Projeto, ocorreria trans!erencla de atribulçoes,
turos loteamentos rurais com as possibllldades de recursos técnicos que cnaria,
no m!nlmo, dupllcldade de cadastro, gerando lnevlt~
e materiais dos prováveis adqulrentes, o que vlablllzarla a sua vels
atritos. POr outro lado, também cabe aos Estados, a destlnaçao
Implantação em tempo mais curto, assim como não criaria área racional
das terras apuradas como devolutas, na forma do ·1 1.0 ,
de lrustração entre os possiveiB desajustados", Assim, no art. 2.o
lixa. exigências a serem cumpridas por quantos (agricultores, pro- do art. 11, do Estatuto da Terra.
Em lace do exposto, opinamos pela rejeição do presente Pro·
prietários ou não) desejarem adquirir lotes rurais, por Intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Re!orma Agrária. jeto de Lei.
Pelo art. 3.0 , a Delegacia do Ministério da Agri.culturn, çm cada
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1978. - A(enor Maria,
Estado, é competente para verl!lcnr, junto aos orgao• proprlos, a Presidente - Vilela do Maplhiies, Relator - V115C0ncelos Torres
existência de terras devolutas, que precisam ser colonizadas. So- - Murilo Paralso- Saldanha Derzl -Adalberto Sena - Benedito
mente depois de comproV"ada a !alta de tais áreas, o INCRA apre- Ferreira.
sentaria lotes iJ. llcitação.
PARECER N.0 422, DE 1979
Em .sumtL, o sistema proposto funcionaria da seguinte forma:
Da Comissão de Finanças
a) todos os agricultores, proprietários ou não de lotes rurais, que
Relator:
Senador
Pedro Simon
desejassem adquirir terras agricultáveis, por Intermédio do INCRA,
o Projeto sob exame, de autoria do ilustre. Deputado Céllo
deveriam apresentar, na repartição do Ministério da Agricultura a
que estiverem jurisdlcionados, petição na qunl caracterizassem, Marques Fernandes, objetlva instltuír o Cadastro. de Promitentes
Indicassem a área pretendida e sua destinação, bem como os re- Compradores de Imóveis Rurais que passará a ln tegrar o Sistema
cursos disponíveis; bl antes da apresentação dn• l»tlções, as De- Nacional de Cadastro Rural, criado pela Lei n. 0 5.868, de 12 de
legacias do Ministério da Agricultura,· em cada Estado, verl!ica- dezembro de 1972.
riam junto ao órgão competente a existência de terras devolutas e,
A medida, após a apreciação das Comissões de Constituição
somente após constatada a Inexistência delas, seria solicitada ao e Justiça, de Agricultura e Politica Rural e de Finanças, mereceu
INClRA. a apresentaçêo da á'eas a serem ..Ucltadas entre os Ins- a aprovação no Plenário da Câmara dos Deputados, com as emencritos ·para esta· tlnalldade; c>, as. áreas seleclonadas 'para licita· das oferecidas pelas duas primeiras COmissões a qu~ se submeteu o
ção feriam submetidas a serviço permanente de patrulhamento projeto.
agrário a !lm de preservar sua Integridade, Isto é, para evLtar o que
Nesta ca.sa.. em exaustivo parec-er, manifestou-se contrariaconsldei-a 40 lngresso de pessoas não cadastradas".
mente à proposição a Comissão de Agricultura.
Emtora tenha sido aprovado P'la Câmara dos Deputados, o
Projeto apresenta Inconvenientes, se não de ordem constitucional
Justl!lcando sua Iniciativa, esclarece o autor:
e juridlca, pelo menas, de técnica legislativa. Em primeiro lugar,
"A Ucltação de lotes rurais de!lnldos pelo INCRA sem
cria novo tipo de C'lldastro rural e o Integra a sistema nacional
a cid.slkncln da pré-quali!lcação ocasiona uma de!asalogalinente titstltuido, !crindo, talvez, dispositivos conatltuclonals
gem c um distanciamento das necesslda,!les existentes preque atribuem ao Presidente ciO: Republlca a competência sobr~ a
viamente em cada Estado da. Federaçao. ·
Iniciativa de leis dispondo sobre despesas e estrutura dos órgaos
da AdmlniBtração. Em segundo lugar, omitiu a !lnalldade primor·
A parUclpaçilo das Delegacias do Ministério da Agridlal do C'lldastro que preconiza. Finalmente, triL!Ui!orma as Delecultura. é fundamental porque nõ.o se encontrnm envolvigacias do Ministério da Agricultura em centro de' ln!ormações a
das dirotnmentc no processo de !ormulação dos loteamentos
pn.rttcullires Interessados, no toco.nte à. exlstêncln de terras devorurais e portanto têm mais condições de leyantarem as
lutas dlsponJvcis.
tntormnçõcs técnicas necessárias b. tormulnçuo do.s interessadas na aqulslçüo de lotes rurais.
Por outro Indo, ta~ to a Lei n.o ·5.868, de 12 de dezembro de
1072 quanto o Decreto que a regulamenta, .já dctermlnnm o caA ldentllicnção dos Interessados passará a ser !cltn
dastramento das terras públicas, que englobam as devolutas. o
não em função do loteamento n ser planejndo m~ sim em
art, 3,0 , do aludido Decreto (n.0 72.106, d·' 18 de abril de 1073) diz:
tunçüo dos realmente interessados nn suo. nquLsiçuo c que
apresentem cnrncteristtcn.s para que possam, ser tixado.s
"Art. 3,0 ·No atendimento às llnalidades 'enumeradas
prlorldndes de atendimento que objetlvem um diólogo com
no nrti~o anterior, 03 cadastros de imóveis ruro.is, de pro-

parecer.
Sala das Comissões, O de agosto de l!J'Itl, - Cunha Lima, Presidente - Pedro Simon, Relator- Mauro Bcnevldes - Jutahy I\lagn.lhães - Lomanto Júnior - Saldanha Derzl - José Rlcha Alfonso Camargo - Alberto Silva.

órgão técnico, =cssorando os pedidos Individuais formu-

lados."

Em que pesem os argumentos trnzldos pelo parecer acolhido
peJa Comissão de Agricultura, não hlí como se deixar de enaltecer os méritos da providência, t<ndo-se em vista os benct!clos que
poderão reverter para os agricultores que não possuem terras.
Com eleito, n criação do referido Cadastro e sua Integração no
Sistema Nacional de DadÍlstro Rural possibilitará orientação correta aos agricultores que pre.tendam adquirir terras próprlll.S pnrn
a cultura.
Além do mais, nenhuma clvn de Inconstitucionalidade pode
ser oposta· à medida, em 11lce da Iniciativa legtslnttvn prevista
no nrt. 57 da Carta Fundamental.
A proposição, com n vênla devida à douta Comissão de Agrl.cultura, não afronta àquela ·norma, sendo de se aplicar, antes, ~
estatuldo no 1U't. 43 que atribui no Congresso Nacional a d!spo'siçiio sobre todas as mntêrtas de competência da união.
Revela sa.llentar, ademais, que os eventuais encargos flnan-

ANEXO AO !PAREC'ElR N.O 424, :OE llrnl
Redação do vencido para. o turno suplementar do Substitutivo do rSenado :ao Pr(}ljeto de iLel da. Câmara. :n.o 85,
de 1978 \(n.O 2.931, de 1976, na <>rlgem).
Dê-se ao presente Projeto n seguinte r.ednçfio:
Modifico. a ~ação do art. 306 Ido "ódlgo de IJ'rOces.'iO
CiviL

o Congresso N.ncJonal decreta:
Art. 1.0 O art. 3Ó6 do Código de Processo Civil !Lei n.O 5.869,
de LI de janeiro de 1973, com ns alterações posteriores) passa a vigorar com a seguinte rednção:
"Art. 306. Recebida a exccção, o processo tlcará suspenso Cart. 265, m) ató que seja julgada pelo juiz ou Tribunal perante o qual for oposta,"
Art. 2.0 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publlcação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

cetros·que possam surgir com a execução da providência em exame

serão absorvidos pelo próprio Mtntstêrlo da Agricultura ou pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão per.teltamente estruturado para exercer n tnretn de cadastrnmento,
nos termos. da Lei n.O 5.868, de 12 de dezembro de 1972.
·Em lace da tnocorrêncla de óbice no âmbito de atribuições
desta COmissão, opino pela aprovação do presente projeto.
Sala das COmissões, 9 de agosto de 1979. - Cunha Lima,
Presidente -' Pedro ·Simon, Relator - Mauro Benevides - Lomanto Júnior - Jutahy Maralhiiea - Saldanha Del'JI - José
Rlcba - AlfonsO Ca.marro - Alberto Silva.
PARECER N• 4Z3, DE 1979
(Da Comluio de Redaçio)
~ do vencido par& li fl<rundo turno rertmental
do Projeto ide ·Lei ido '.Senado 111.0 17, de 1977.
Relator:
Dlnlea Card.ooo.
A Comissão apresenta· a redação do vencido para o segundo
turno regimental do ProJeto de Lei do Senado n.O 17, de 1977, que
estabelece que o menor de 21 anos eleito Prefeito, Vlce-Prefe!to ou
Vereador adquire plena capacidade jurldlca.
Sala das com1ssó0s, 9 de agcisto de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente "- Dirceu Cardooo, Relator - Murtlo llaclaró.

Senador

ANEXO AO PARECER N.O 4a3, DE 19'19
Bedação do vencido para o fl<rundo turno rertmental
do •Projeto de Lei do ·Senado n.• 17, de 1977.
Dê~se

ao presente projeto a seguinte redação:
iDá .,..... reda')ão ao·art. 9.0, § 1.0 , Inciso m, do Códlro
ClvU.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O disposto no art. 9.0, 1 1.0, lnciBo m, do Código ClvU
passa a vigorar com a seguinte redação:
1
0
' Art, 9.
•••••••
o • • • • •'• • ' • . o. o. o • • • • ' • • ' • o • • • • • • o • • • •

I 1.0

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

·····························································
m - Pelo exercido de emprego públlco etet!vo ou de
mandato de Prefeito, Vlce-J>retelto ou Vereador."
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as d!Bpostções em contrário.
PARECER N• 424, DE 1979
(Da Comluio do Redaçio)

' :
'
''

1\j.losl11de 1979
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Rednção do ;vencido para o tiii'IW -uplomentar do ISubotttuttvo do 'Senado ao \ProJeto de !Lei Ida Câmara n.O 85,
de 1978 (11.0 2.931, de 11976, liA orlrem).
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Corn1Bsão apresenta a redação do vencido para o turno
suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.O 85, de 1978 Cn.O 2. 931, de 1976, na origem), que modifica a redação do art. 300 do Código do Processo CIVIl, esclarecendo
que o Substitutivo da Comissão de ConstltuiÇilo e Justiça não alterou o mérito da matéria, modl!lcnndo apenas a sua rcdnção.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1979. - Adalberto Sena,
!Preslddnte - Dlroeu Cardoso, Relator - Murllo Dadaró,

PARECER N• 425, DE 1979
(Da Comlssio de Redaçio)
Redaçáb final do Projeto de Decreto Lerlslattvo n.O 8,
de 1979.
Relator: Senador Dlreeu Cardooo
A Comissão apresenta a redação tina! do Projeto de Decreto
Legislativo n.O 8, de 1979, que aprova o Protocolo de Prorrogação do
Acordo sobre o Comére!o Internacional de Têxteis (Acordo :Mult!t!brasl, assinado em Genebra, a 30 de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1979. - Adalberto Sena,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - MurUo llaclaró.

ANEXO AO PM!JECER N.O 425, DE 1979
Jted\lção fino! do Projeto de IDecftto LeiPslottvo D-0 8,
de ,1979.
Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos termos do
o1rt. 44, inciso I da corutttutção, e eu,
, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N.O
, DE 1979
Aprova o Protoeolo ele Prorroração do Aocmlo 110bre o
Comérelo Internacional de ~ôxteta (Acordo Mulllfibras),
11111lnado em Genebra, a. 30 de deoembro de 1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 li: aprovado o Protocolo de Prorrogação do Acordo
sobre o comércio Intemactonal d• ~ê~ls Mcordo :Mult!t!bras),
assinado em Genebra, a 30 de dezembro de 1977.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 416, DE 1979
(Da Comilsio de Redaçio)
Redação do vencido 'para ~ IIOfUJido turno rertmental
do Projeto do Lei do Senado ra.• 139, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardooo
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo
turno reglmeQtal do Projeto de Lei do Senado n.O 139, de 1979, que
acrescenta d1spos!ttvo ao vigente Código de Processo Penal (Decreto-lei n.O 3.689, de 3 de outubro de 1941).
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1979. - Adalberto Sena,
!Presidente -Dirceu Cardoso, Relator- MurUo llaclaró.
ANEXO AO PAREOER N.O 4'.!6, DE 1979
Jledação do vencido para o fl<rundo turno rertmental
do Projeto de Lei do Senado :u.O 139,1del979, que acrescenta clbposlllvo ao vlrente Códlro do il"roceaao Penal .(Doereto-lei ;n.• 3,689, de 3 de outubro de 1941).
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescentem-se ao art. 285 do Decreto-lei n.O 3.689, de
J de outubro de 1941 CCódigo de Processo Penal), os seguintes parágrafos, p=ando a ser parágrafo primeiro o atual parágrafo

único:

11\rt, 285,

11

o o o o o'o t , o 0 0 o o o o o, o, o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o

I 1.0 ............................................. :..•
I 2.0 Não eatão sujeitos ao pagamento de !lança as

pessoas que comprovem, perante a autor1dndc compcWnte, perceberem ganhos Iguais ou Interiores a 3 CtrOs) vezes
o mlllor salário mlnlmo vigente no Pnls.
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1 3.0 A isenção de !lança não Importa em eximir o
.bene!1c1árlo do cumprimento dll8 obrigações 1mpo.stll8 IID8
afiançados em geral lnrts. 327 e 328), nem dlspenoa a notificação a que alude o pnrágra!o único do nrt. 329 deste
CócUgo."
Art. 2.0 Esta' Lei entro. em vigor no. dato. de suo. publicação,
revogadas ns disposições em contrário.

PARECER N•

~17,

DE 1979

Da Comlssõ.o de Constituição e ,Justiço., ,..bre o Oficio
•\S" n,0 14, de 11978 !(Ofício n.0 31..P/MC, de 9·8·78, na.
origem) do \Senhor if'reoldente do \Supremo ,Tribunal Federal, encamlnho.ndo ao Seno.do Federal,·cóplas das 1110tas
taqulrráflcas e ido acórdãAI proferido pelo ISTF nos autos
do iReelll'IIO Extraordlruírlo n.• M.994, elo Estado de São
Paulo, o ~ual dectarou a lnoonstltuclonalld:ade do artlro 1.0,
da Lei :n.• (10.421, de.31leidezembro de 11971, ~uele iEotaclo.

llelator: Senador Franco Montoro
O Senhór Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os
!lns previstos no art. 42, VII, do. Con.stltulção, enviou no Senado
Federal cópias das notas to.qulgrá!lcns e do acórdão proferido por
aquele Pretória Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário n.O
84.99ol, do Estado de Sõ.o Paulo, o qual declarou o.lncoru:tltuclonalldade do art. 1.0, da Lei n.O 10.421, de 3 de deze111bro de 1971, daquele Estado.

Compulsando as mencionadas noto.s taqulgrá!lcas, verlflcamps
que o recorrente rol, originariamente, executado pelo Estado de
BíiDPaulo com oobjetlvo decobrnr Judicialmente !CM não recolhido
tempestlvamente, multa moratória de 30% e acréaclmo de 20%
sobre o toto.l dns parcelas anteriores, este último pela Inscrição
da divida, nos termos do art. 1.• da Lei Estadual n.O 10.421, de 3
de dezembro de 1.071.
Julgada procedente, em parte, a ação, a sentença condenou
a recorrente ao pagamento do imposto acrescido da multa. moratória e, quanto ao acl'é.>ciii\O, reconhecido como honorário profissional, rebateu-o para 10%, determJnando que a correção monetária Incidisse apenas sobre o Imposto Uquldo, excluidos os accessorlos.
A Quinta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Clvll, provendo apelação do Estado, rerormou, ln totum, a sentença, Julgando procedente o executivo !iscai para razer Incidir a correção
monetária sobre a multo. e adicional, além de reéonhecer o. legltlnúdade da cobrança de 20%, prevista na lei Impugnada pelo Supremo Tribunal Federal.
Inconfonna.da, a executada, ora. recorrente, interpôs recurso
extraordlná~lo pelas letras a e c do permtsslvo constitucional,
alegando violação dos nrts. 201 e 113 do Código Tributário Nacional, bem como do art.·s.o, XVII, letra b c 153, 1 4.0 , da Constituição
Federal.
Tendo sido admitido e processado, os autos do recurso subiram
à consideração da. Ilustrada Procuradoria-Geral da Repúblico. que
opinou pelo não conhecimento.
Relatando a matéria, o eminente Ministro Xavier de Albuquerque !rlsou o. procedcncla dns alegações do recorrente no que tange
ao acréscimo que, não sendo tributo nem multo., e sem corresponder
a qualquer obrigação tributária, principal ou acessória, é Imposto.,
no caso vertente, apenas pelo !ato· de ser Inscrito. a divida. O priVIlégio legal de que ggza o Fisco para criar seu próprio Titulo
de crédito, não legitima. o mencionado acréscimo, ·sob pena de
violação da.s normas dos arts. ·113 e 201 do Código Tributário Nacional.
Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, aquele julgador declarou a llcgltlmJdade do acréscimo previsto no •art. 1.0
da Lei n.o 10.421, de 3-·12-~1, do Estado de Sõ.o Paulo, por contravir
esse preceito com as dtsposlções do Código Nacional. Por outro
lado, rixou as custll8 Judiciais e honorários advocatlclos em 10%
do valor total da. condenação, nos termos do art. 20, I 3.0, do Código de Processo Civil,
Como habitualmente acontece no STF, ao en.seJo de a,preclação de matéria Idêntica, o Ministro Moreira Alves, pedindo
vl.sta, declarou a. lncenstltuclona.Ud:ade da lei estadual, sustentando
que o con!Uto da no'IIID. ordinária estadual com dispositivos do
Código Tributário Nacional (lei complementar) provoca, não a
Ilegitimidade ou a Ilegalidade daquela, m,as,· slm, a sua 1nconotltuclonnlldade, por Invadir competência reservada, pela Corta
'Magna, à lei complementar.
Contrartamenie, sustentou o Ministro Leitão do Abreu que,
no caso ern apreço, o. lei ordinária apenn.s .entrou em choque
com a lei hierarquicamente superior, Isto é, a lei complementar
(Código Tributário Nacional), tornando-se, por isso, 1nvnUda, niio
1ncon.stltuclo_nal, pois Isto só ocorre, quando contraria dlretamonte
a Constltulçuo,
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Retrucou o Ministro Márcio Moreira Alves, atlrmando que o
problema é. stlmpre de invasão de competência, e a conseqüência
a mesma: a Inconstitucionalidade.
Após acalorado debato, o Plen:lrlo do Pretória Excelso, pela
palavra de seu então Presidente, Ministro Thompson Flores, reconheceu que o legislador estadual excedeu-se dos 11mltes traçados na carta Magna lart. 18, 1 1.0) e que, somente a declaração
de Inconstitucionalidade proporcionará ao Senado Federa.! a suspensão do preceito impugnado, prevenindo a "repetição da abusiva
exigência do Fisco Estadual", c de novas e demoradas demandas.
Conhecido e provido, em parte, o recurso, o Supremo Tribuna.!
Federal, cm Sessão Plenária de 13 de abril de 1077, declarou a
lnconstltuclonaUdadc do art, 1.0 da Lei n.O 10.421, de 3 de dezembro
de 19~1, vencidos nesta parte os Ministro Relator, CUnha Peixoto,
Leitão de Abreu e Eloy da Rocha.
O acórdão, publicado no ..árlo da· Justiça de 16 de Junho de
1978, tranoltou em Julgado, e está encimado pela segalnte emento.:
li: lncon.stltuclonal o art. 1.• da Lei n.O 10.421, de 3 de
dezembro de 107·1, do Estado de São Paulo, que Institui
acréscimo pela 1Mcrlção do débito !Iscai. Recurso Extraordln:lrlo parcialmente conhecido e provido.
Pelo exposto, verlt!cados os aspectos rormals estabelecidos nos
arts. 116 e 42, vn da Constituição, combinados com o art, 100, II,
do Regimento Interno do Senado, rormulam.os o seguinte
PROJl!lrO DE RESOLUÇAO IN'.O 50, DE 1079
Suspendo a execo.ção do IU'tlro '1.0, da ILol n.O 10.421,
de 3 de deumbro de 1971, do Estado de !São Paulo,
O Senado Federal resolve:
Artigo único. li: suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão de!1n1tlva do Supremo Tribunal Federal, proferido
em. 13 de abril de Ul77, nos autos do Recurso Extraordinário n.O
M.99ol.do Estado de Sõ.o Paulo, a execução do artigo !.0 , da Lei
n.0 10.421, de 3 de dezembro de 1971, daquele Estado,
·sala das Comlssões, 8 de agosto de 1979. - Aloysio Chaves,
Presidente em exercício - Franco Montoro, Relator - Almir Pinto
- Bernardino VIana - Nelson Carneiro - Mwilo Badani Amaral Furlan - Lázaro Barboz""

PARECER N• 418, DE 1979
Da Com~ão de Constitulção e Justiça., sobre o Ofício
"8 11 n.0 06, de 1979 <Otíclo n.0 31-P/MC, de 28-5-79, na
origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas

taquigráflcas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso ExtrnonUnário n.0
89.194-3, o qual declarou a Inconstitucionalidade do art.
119, U, da Lei n.• 5.406, de 16 do dezembro de 1969, do
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Murllo Badaró.
Para os !lns previstos no art. 42, VII, da Constituição, o
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu ao Senado Federal as cópias das notas taqulgrá!lcas e do acórdão proferido por aquela Egrégia Corte, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 89.194-3, do Estado de Minas Gerais, o qual declarou
a lnconotltuclona.lldade do art. 119, Il, da Lel n. 0 5.406, de 18
de dezembro de 1969, daquele Estado.
Consta dos autos, que o recorrido, tuncloná.rio público aposentado; ajuizou nçã.o ordinária. com o objetivo de obter do Estado
de Minas Gerais proventos e vantagens equiparados aos servidores em atlvldade, arrimado nas leis locais n.O• 2.474/61 e 5.406/69.
Julgado procedente no Juizo de Primeiro Grau, o recorrido viu
cont!rmada a sentença,. na Segunda Instância.
Inconformado, o Estado de Minas Gerais 1nterpós recurso extru.ordlná.rio com fundamento no.s a.lineas "a" e 11 C" do permissivo con.stltuclonal, sob a alegação de que as mencionadas leis
locais aplicadas ao caso vertente nllo poderiam ser tidas como válidas, por ofenderem o nrt. 102, 1 2.o, da Constituição Federal
Sustentou, ainda, o recorrente, que o STF vinha de reconhecer,
recentemente, a Inconstitucionalidade do art. 103, parágrafo único
da Constituição Estadual, que continha o principio estabelecendo
a paridade entre o pessoal da atlva.e os !nativos.
A Procurado,rln-Ócral da República, em longo parecer, opinou
pelo proylmcnto do recurso.
Relatando o apelo extremo, o emJncntc Ministro Xavier de
Albuquerque !rlsou que o Estado de Minas Gerais .tom cm seu tavor
n jurtsprudêncla do Supremo Trlbunnl Federn.I, embora, pessoalmente, deln dl.scordn.sse.
Em Sessüo Plcnórln dntadn de 29 de mnrço de 1979, o Supremo
Tribunal Fcdernl, por unnnlmldndc, conheceu c deu provimento no
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recurso, pnm declarar n. lnconstttuclonnlldndc- do o.rt. 110, II, dn.
Lei n. 0 5.4C6, de lO de dezembro de 1060, do Estado de Minas Gerais.
Em sintcsc-, o Supremo Trlbunnl Fcdcro.l consagrou o entendimento de que a Constituição vcdn a estipulação de paridade de
remuneraçúo entre ntlvos e Inntlvos, por disposição legal permanente.
O acórdão, publicado no Diário da Justiça de 10 de abril de
1079, transitou em julgado c est~ encimado pela seguinte cmentn:
..Paridade de remuneração .entre atlvos c lno.Uvos. A
mnlorin dos juízes do Supremo Tribunal Fcdcro.l entende
que a Constituição veda sun estipulação por disposição
legal permanente. Inconstitucionalidade, à. luz da jurisprudência prevalecente, do art. 110, II da Lei n.o 5.406,
de 16-12-60, do Estado de Minas Gerais. Recurso extraordinário conhecido c provido."
Assim, observadas as exigências legais previstas no nrt. 116
da Constituição e à vista do que determina o art. 42, VII, da Carta
Magna, combinado com o art. 100, II do Regimento Inte-no do
Senado, formulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N, 0 51, DE 1079
Suspende a execução do art. 119, II, da Lei n,0 5.406,
de lri de dezembro de 1969, do Estado de .1\lina.s Gerais,

O Senado Federal resolve:
Artigo único. J!: suspensa, por inconstitucionalidade nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,' pro!erida
em 29 de março de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n.o
89.194-3, do Estado de Minas Gerais, a execuçãQ do art. 119, n,
da Lei n. 0 5.406, de 16 de dezembro de 1060, daquele Estado,
Sala das Comissões, 8 <le agosto de 1970. - Aloyslo Chaves
Presidente em exerciclo - l\Iurilo Badaró, Relator - Nelson Car~

neiro - Amaral Furlnn - Almir Pinto Franco Montoro - Lázaro Ba.rboza.

Bernardino Viana. _

_O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O Expediente lido vai à publi-

cuçuo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
E lido o ,çeguime

l~'-Sccrc:tlirio.

REQUERIMENTO N• 264, DE 1979

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Federal, o desarquivumento do Projeto de lei do Senado n~' 57/78, que "M adi·
lica a rc:dacUo de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943",
S:tla das St:ssões, lO de ugosto de 1979.- Orestes Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento será publicado c

incluído cm Ordem do Dia de acordo com o disposto no Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Prcsidênciu comunica ao pie·

nilrio que, no dia 3 último, o nobre Senador Nelson Carneiro compareceu,
como Delegado do Grupo Brasileiro da Associaçiio lnterpur\ament:lr de Turismo, ao I Encontro Nacional do Capítulo Brasileiro da ASTA, rcalizadu
no Rio de J.anciro,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência designa, ouvidos

sasmcno definitiva da idéia que cu aventam nu Assembléia Constituinte, cm
scssJo de 14 de junho",
Srs. Senadores:
Com u inst:d:1cào dos Cursos de Direito no Drusil, formaram-se os dois
maiores núcleos de ensino superior c de cultura jurídica no Pais: o de Sã' o
Paulo, funcionundo no velho ccnóbio dos filhos de São Francisco, e o de
Olinda, no tradicional Mosteiro de São Bento- transferido, cm 1854, pum
u cidade de Recife, surgindo ambos, segundo assertiva de Fcrnundo de Ale·
vedo, "como um símbolo de supcrposicào das duas culturas: u religiosa c a
profissional que lhe sucede, substituindo o espirita eclesiástico pelo espírito
jurídico c o dogmatismo religioso e conservador pelo intelectualismo rt:volu·
cionúrio e crítico".
É através desses cursos, de fato, cujas aulas foram professadas cm anti·
gos conventos, que penetra no Brasil a influência dos filósofos ingleses c
franceses, e, mais turde, a dos alemães, com Tobias Barreto; é nesses cursos
que se forjam c se temperam as armas politicas para as lutas pelo Direito e
pelo libcralismo, c i: deles que se elevam, nas asas da poesia e da eloqili:ncia,
para serem espalhadas por toda parte, as sementes das idéias revolucionárias, enquanto se forma, no recolhimento dos estudos e do magistério, a
elite: dos construtores do Direito que deveria dar travejamento à estrutura
jurídica c política do Estado.
"Ccdt:ndo, provavelmente, à intuicào ele que nu cultura jurídica reside o
êxito de todu a civilização cristã, o regime imperial, quase logo após a ln de·
pendência- escreveu Rui Barbosa- consagrou ao Direito duas Faculda·
dcs, uma ao Norte, outra no Sul, como situações polares, dominantes do
movimento de nosso mundo moral. Sem desfazer, porém, da realeza de Olin·
da, u pérola do Norte, amortecida, talvez, mas não desluzida jamais de seu
oriente- concluiu o insigne baiano- não se poderia seriamente duvidar de
que o magistério de São Paulo excedeu sempre de um grau mais alto, com in·
fluência muito mais poderosa e muito mais larga amplitude, a sua missão na·
cional".
Foi com essas Faculdades -as primeiras instituídas no Brasil -que a
cultura do nosso País se emancipou de Portugal, rompendo com a Universi·
dadc de Coimbra - berco trissccular da cultura brasileira- c elevando-se
progressivamente, como bem acentuou Fernando de Azevedo, "da penúria
das letras jurídicas, manifesta na Constituinte de 1823, ao nível de uma das
maiores, senão da maior cultura jurídica do continente americano".
Surgiram, u seguir, no Império, figuras da estirpe de Pimenta Bueno.
Lafayettc Rodrigues Pereira e Teixeira de Freitas- este, autor da "Consoli·
dacào das Leis Civis" - considerada por Plínio Barreto "o maior monumento cientifico que o Império nos legou", c, já nu República, vultos do porte de Carlos de Carvalho, Rui Barbosa, Carvalho de Mendonça, Clóvis Be-

vilúcqua, Pedro Lcssa, Pontes de Miranda e Nelson Hungria, advogados,
juízes e construtores do Direito, que honraram a culturajurfdica, a mugistru·
tu ra e a advocacia cm nossa Pútria, cultuundo a doutrina da liberdade e cnsinundo a prática da Justiça.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um aparte,

nobre Senador Aloysio Chaves?
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Com muita honru.

as Lideranças, os Srs. Senadores Jorge Kalume, Bernardino Viana c Adul·
O Sr. Mauro Bene•ldrs (MDB- CE)- Nobre Senador Aloysio Chabcrto Scnu para, juntamente com os Senudores Tarso Outra, Alexandre Cos·
ves,
V. Ex•. com o brilho que tem caracterizado todas as suas intervenções
ta e Mauro Bcncvides, indicados pela Comissão Dcliberativa do Grupo Brasileiro, purticipurt:m du 66• Conferência da União lnterparlumcntar, u nesta Casa, enaltece, agora, o li de agosto, de tanta signilicucão pura u vida
rcaliz:lr·se em CarnctiS, no pedodo de 13 a 21 do mês de setembro próximo. cultural do País. Não há dúvida de que a instaluciio dos cursos jurídicos cm
Silo Paulo c cm Olinda constituiu fato auspicioso para a comunidade brasi·
O SR. PRESIDENTE (lui1 Viana) - Hú orudores inscritos.
leira. No que diz respeito à Faculdade de Olinda, gostaria de mencionar dois
Concedo u puluvru ao nobre Sr. Senador Aloysio Chaves.
eminentes conterrâneos meus que, ali, buscaram a formaciio de sua cultura
humunística c que, posteriormente, se projetaram na vida pública do País,
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Lê o seguinte discurso.) descmpenhando, inclusive, por sucessivas lcgislaturus o mandato de Sc:nudor
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
du República: Tomal. Pompeu de Souza Brasil- Senador Pompeu- e José
Hlt cento c cinqUenta e dois unos, isto é, n li de agosto de 1827, cinco Murtiniano de Alencar - o Senador Alencar - que, ocupando este, duas ve:1nos, portanto, após u cmuncipuçüo politica brusileiru, foi ussinuda u curta les a Presidi:nciu du Província, aqui, no Senado, como membro vitullcio, dig·
nilicou o Poder Legislativo representando brilhantemente o povo ccurense.
de lei criando os Cursos Jurídicos de Siio Puulo e de Olinda.
E oportuno rccordurmos us puluvrus com que o Ministro do Império, Portunto, neste instante em que V, Ex• se reporta u um evento de.f.untu rele·
Visconde de Silo Leopoldo- que referendara a lei uludidu- se referiu, cm v:inciu puna u história do País, desejo, igualmente, - cm nome da Buncudu
suas "Mcmórius", àquele importante acontecimento: "Ao tempo deste mt:u du Oposiçilo, - suudar 11 tUa significante acontecimento c todos quantos,
Ministério, pertence o Ato que o reputo o mais glorioso de minhu carreira utruvés dos tempos, têm honrado ns letrns jurldicus nucionuis.
politicn e 'JUC me penetrou do muis intimo júbilo que pode sentir o homem
O SR. ALOYSIO CtiAVES (ARENA- I' A)- Agrudeço o upurte de
politico no cxcrdcio de suu~ funções. Refiro-me- concluiu o saudoso putrl· V, Ex•, que juntu-se à munifcstnci1o que nós fazemos neste momento, em
cio- i1 instalucno dos dois Cursos Jurídicos de Silo Puulo c de Olindu, con- nome da Muioriu, pelo trnnscurso, no dia li deste mês, dessu gmnde dutn.
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DIÁRIO UO CONGRESSO NACIONAI.(Scçioll)

Srs. Senadores:
No ensejo do transcurso dessa data memorável, de expressiva signifi~
cu cão no calendário cultural do Brasil, estou certo de que o Senado rejubila~
.~c cm registrar cm seus Anuis essa efeméride, porque ela constitui marco in~
delével na história de nossa Pátria, c, como fanai, projeta do pretérito para o
futuro, na luminosidade dos ensinamentos dos nossos grandes juristas, a ver·
dndciru imagem da sociedade brasileira.
Era o que tinha a db.er. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Via nu) - Concedo a palavru ao nobre Se·
nadar Alberto Silva. (Pausa.)
S. Ex• não cstã presente.
Concedo 11 palavra ao nobre: Senudor Humberto Lucena. (Pausa,)
S. Ex• nüo esttí presente.
Concedo r1 palavra ao nobre Senador Cunha Lima. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a pulavra ao nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa.)
S. Ext não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR.ALMIR PINTO (ARENA- CE. Li: o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa brasileira tem acolhido nas colunas dos jornais que a inte~
gram, pronunciamentos vários que refletem u apreensão dos que os subscre·
vem, com o empobrecimento dos municípios brasileiros.
Num dia só dcparci~me com um bem elaborado trabalho do Senador
Lo manto Júnior, no Corn•io Bra:iliense, artigo intitulado: Fortalecer o muni~
ápalismo, para, em seguida, no Jornal de Brasi/ia ler este tópico: Prefeito
(IC'U.ra empobrecimento dos munidpio.f.
Corporificada está nessa declaraçi'lo uma afirmativa que expressa a an~
gústia dos Edis brasileiros, quando o Prefeito de Pontalina - no sul de
Goiás, analisando o progressivo empobrecimento dos nossos municípios, diz··
textualmente: "Mesmo os impostos arrecadados para serem posteriormente
devolvidos aos municfpios, em percentuais variáveis, representam de ano
pura ano uma contribuição menor.
O prefeito goiano, sentindo na própria carne a desventura por que passa
a municipalidade que dirige, criticou os coclicicntes dos impostos pagos sem ..
pre a menos c a maneira como é feita a distribuição de rendas aos munici..
pios completamente, afirma o Edil, fora da realidade~ c o pior acrescenta:
"Estamos nos responsubiliznndo gradualmente por obrigações do Estado c
Ja Federação",
A seguir argumenta o Sr, Aniceto de Oliveira Costa, Prefeito de Pontal i·
na: "A concentração de renda não permite que o municfpio tenha recursos
suficientes", em face disto Pontalina está com um nível de desenvolvimento
igual a zero! ...
Cita ainda "que de JCM o município deverâ estar recebendo do Estado
20%, que é o quanto a lei determina", mas o repasse está sendo feito na base
de R a 12%.
Reportn·se aos empréstimos concedidos à Prefeitura pelo Governo ou
rela rede bancária, todos taxados na casa dos 4%, de juros ao mês!
E num desabafo final, demonstra a preocupação com o destino das ad~
ministrações municipais, dizendo que "nós municipalistas é que carregamos
IJ Pais c toda a sua tecnocracia e, talvel, por isso, estejamos cada vez mais
pobres".
O meu nobre colega Senador Lomanto Júnior, Lfder municipalista de
reul projeçào no País, sentindo dia·a~dia ugudizar~se a situnçilo linunceira
dos municípios brusih:iros, decidiu-se apresentar ao Congresso Nacional
uma proposição, cria.ndo u Comissão de Municípios, comissão técnica de cu~
ráter permanente, encurrcguda que será de examinar prioritariamente, com
indispensável objetividnde, o desempenho do utual modelo tributário do
Pais, "cujo funcionamento, nestes últimos unos, vem revelando graves dis~
torções e desvios, dentre os quuis uvultum a exucerbaçiio do centrulisrno tiscal: n situação de insolvénciu du qunse totulidudc dos municfpios, cm fuce do
seu progressivo endividamento c n pcrdn da capacidade de investimento dos
governos locais c: regionais",
Exumina com bastante acuidade as dimensões de precuricdude linuncci·
m dos municfpios c fornece dados objetivos, apresentando exemplos como n
Rcgiiio Sudeste, u nmis rica do Pu!s, em que a reccitu tributária municipul
constitui npenus JO%, do tot11l, enquanto us transferêncius se situam cm 50%,
O Sr. Mauro lkncl'ides (MDB- CE)- V. Ex• permite um apnrte'!
O SR. ALMIR riNTO (ARENA -CE)- Com muito pruzcr, nobre
Senudor Mauro Henevides,
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O Sr. Mauro Btne•ldes (MDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinlo, i:
inquestionável n importância do tema que V. E"' traz a debute, neste instan·
te, no plenário do Senado Federal. E destaco, pura o conhecimento de V, Ex•
e dos demais eminentes Senadores, que, ainda ontem, na Comissão de Fi~
nanças, discutimos longamente a respeito do empobrecimento a que foram
levados Estados c municípios. No que diz respeito às unidades federadas, n~
lemos, a grosso modo, um levantamento dos últimos empréstimos concedi·
dos somente nesta Sessão Legislativa, Como sabe V, Ex•, o Senado é que
concede uval para as operações de empréstimo externo. Pois bem,já se apro~
ximavam de um bilhão de dólares as uutorizaçàcs concedidas pelo Senado
Federal. Só no mês de junho, V. Ex• estava aqui c pode constatar. esse fato
extremamente lamentável, oito Estados foram obrigados ...
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Inclusive o nosso.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- ... inclusive o Ceará, a postular
u concessão de empréstimos externos para realizar uma programação de
obms. Ontem, a Comissão uprovu o pedido do Rio Grande do Sul que, não
conseguiu se habilitar ainda em junho, pura pleitear a autorização do Senado
Federnl. Se isso ocorre cm relação aos Estados, que passaram a viver, quase
lodos, numa situação de verdadeira indigência, o que não ocorre cm relação
aos municípios? No ano passado se fez um levantamento, na Comissão de
Economiu, das municipalidades que tinham pleiteado, através daquela for·
ma artiliciosa da elevação da capacidade de endividamento, o montante de
ilutorizuções concedidas pelo Senado, É um número verdadeiramente im~
prcssionante. Há necessidade, realmente, de uma conscicntização dos nossos
homens públicos, para oferecer aos Estados e Municípios condições de ma~
nutcnção dos seus próprios encargos, sob pena de assistirmos a esse estudo
lamentável de verdadeira insolvência a que foram levados os municípios e
quase todos os Estados brasileiros.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- V. Ex• tem razão. E sabemos como pequenas são essas rendas tributárias. Todas sUo de trnnsfcrênciu.
Já na Região Ccntro~Oeste, esses números silo respectivamente da or·
dcm de 13% para as receitas locais e 71% para as transferências.
A Região Nordeste apresenta receitns tributárias cm que as locais são de
15%, enquanto as transferências atingem a 68%.
A Região Sul apresenta as percentagens de 21% c 63%., respectivamen·
te.
O Sr. Bernardino VIana (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Almir Pinto?
O SR. ALMIR riNTO (ARENA- CE)- Pois não, V. Ex• tem o
aparte.
O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PI)- Sabemos c toda a Nação
sabe que o País necessita de uma reforma tributária urgente. Basta que se
diga que os jornais de ontem noticiavam que os futtados são devedores de
135 bilhões de cruzeiros c os municfpios são os maiores devedores do INPS.
Quando a atual administração procurou saber quais os princlpais devedores
do sistema previdenciário brasileiro, verilicou que sào os municfpios. Eles
descontam, inclusive, a alíquota dos salários dos seus funcionários e não po·
dcm recolher esse dinheiro do INPS, porque só li:m o Jfquido da folha de pagamento. Queria aduzir estas palavras no brilhante e interessante discurso
que V, Ex• está fazendo, cm que demonstrou o grande amor que tem pela
causa dos municípios brasileiros.
O SR. ALMIR riNTO (ARENA- CE)- Sinto-me muito feliz ao receber o aparte de V. Ex• Sei do seu interesse pelos municípios brasileiros por~
que fomos companheiros nll Associaçilo Brasileira dos Municípios, como sei
wmbém que V, Ex• sempre nutriu uma prcocupaçüo pelo soerguimento eco·
nõmico da!i comunas br.1silciras.
O INPS é um problema à parte, que, possivelmente, terei oportunidade
de me referir nestu Casa. Estive com S. Ex•, o Sr. Ministro da Previdência
Social, cm companhia dos prefeitos ceurenses quando vierum u Brusrlia para
entendimentos com S. Ex• Eles estudavam uma maneira de solver os seus dé~
bitos, mas S. Ex•, o Sr. Ministro, nilo aceitava aquela idéia justa dos prefci~
tos de serem exclufdos duqucles débitos com base cm estimativa: dai, o im~
pusse.
Eu disse u S. Ex•, ao Sr. Ministro da Previdência, que como eles devem i\
rede hospitalur uma soma bastante elevada, seria interessante receber fosse o
que fosse, aquilo que, 1111 vcrd&ldC, o município tc:riu condição de contribuir, c
ni\o assim, de munciru utabulhoudu como foi feito, numu estimativa que ne·
nhum município podcrú saldar aquele débito para com u Prcvidi:nciu.
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Sr. Prc~idcntc c Srs. Scnadnrc!'>:
Volto a ahLJrd:tr t:iu importante assunto, niio por indigên~iH de idéi:t~.
pohrc~;t de motivaçôcs c, muito menos, suhcstimaçüo a ;ll~uns dos tema.-.
palpitantes Jn m~lJnr.:nto, como a Anistia c outros, tm~smo anitivos, como o
pruhlcnw cncq~éticn, o1 política sal:lrial c :1 rcformu\:u;iio da :1gricultura.
Torno :w ;t~suntn ntw só porque o rnunicipin cst:.í inserido no únwgo dt.:
tndas estas quc~tõcs, como porque muit;.ts das suas rcspost:ls podem proceder dele t:, sem Júvkla, todas as conscqUênci:is nele repercutirão.
N~o ignor:tnllJS que n problema cnt:rgétkn, sobrcludo :1 busca dus so·
!uçiJcs odtcrnativas para os derivados dn petróleo, como 01 rcformul;u;:ii.o d;1
>J}!ricuhur;L, nih1 podem ser, sequer. intcnt:ldos sem que se forme uma cons·
ciência municipal, que ns compreenda c os arrime, mesmo porque- ni'1o só
11 .. I';Ltos corno os homcn~. ante~ de serem nacionais, n:gionab ou estaduai~.
tiveram ~ua J:!Cnttrit. c tcr~n suas rcsson;incias no município.
Dt."fllro dcs~c pcnsamcnto, n;'ill seria possível alhcar o município da poli·
tica salnrial que ;Liligl! n G ..wcrno. que prcocup;1 o empresariado c inquic·
ta a cl:iSSe trah;Jlhadora, pelo dmn da uhiqUid;JJc que tem u trabalhador de
~e cn...:nnt rar cm toda parte.
['o..h:.,mn qu·,tndn se concentm, por vb de um surttl de dc~t:nvnlvimcntn
ccontlmico, tem ha~e num munidpio 0t1 num conjunto de municípios, onde
.1 .. n:ivindica~.;tH:o;, ~c e\[Hes~ando m:tis exigentes, reclam:m1 tratamcnto mais
prnnto. N~n rwdr.: ser csqtlt:cida, pelo aparente distnnciamcnto Ja fase ~~~uUa
d.l'> rctvindic:Jçiic .. -.alaria is. a situ:JÇ~Iil Je miséria dn trabalhador plLhli~.:o dn~
nlltnicípios p;tupr.:ritadns c do.o; 1:'\t:Ldth cmpnhrccillm.
Dcst:r tribuna j{L ...:itci n exemplo de municípios ...:carcnsc~ cm 'lue uma
prnks . . ,,r:t primúri:t, cm muitos Uclt:s, n:"to chcp.a a perceber lkz Crutcifi)"
p,H lk1. ~ll Cc:Jr:'1. neste mnml!ntn. •;ctt:nta (711) pur ccntu do funcioni.ili .. rnn
regiJ,, pr.:ln bt.tlllln dn Funt:innalisllhl Civil do E~taJo pcn.:ehc menus Uu
(jlH! ll -.:ti:Hill mini mo, lhl agu<~rdtl de 11\ll rl.!ajustamcnto prtlflll'>lll relo Gov..:rn;uhlr.
b~c:. hai\llS salúrio!'> ou rcnumt:ra.;~IO .. c estendem a todo o pcs~ll;tl ativn, crn qll;tlqucr Ci.\111 rw de ativiJaJc, cm todo o interior hrasi!ciro, relo que,
t:11llu nr:ti:. fiyuc111us c~tr;urhos au proh!cm;.r, to1nto m;ds grave c C'i:i.lCcrbado
ck ~c tMnarú.
Tis. porque, Srs. Scn;Jhores, coloco cm primeiro plano, no mesmo grau
de urgênci:r de uutras qucstõcs naciorH1is, o problema municipal.
N11s pronum.:iamcnto~ anteriores <Lhordci, se bem que de p:1ssagcm, ul·
gum:rs prnjcçôcs dos aspectos rcsolutivos da crise municipal, lançando-os an
c.\arnc c an dchatc n~o sô dcst:l C:"tm:mt Altu, do Parlamento c do Governo,
ma~ dr.: toda u opinião pUblica. quomUo me n:ft:ri. como alguns dos rossívcls
suportt:s da reformulação, o Fundo de Desenvolvimento Económico dos Pe·
qucnns c Médio~ Municípios, que visaria a estruturar uma economia local
~om h~sc nu estímulo a pcqucnos empreendimentos rcnumeradorcs, ao lado
das emprr.:s:1s de m~dio c l:!mndc portcs apoiudas pelos sistcmas de dcscnvolvimento region;d, que deveria funcionar como agente desacelerador das mi·
~r:tçilr.:s intcrn:1s crescentemente, dirigidas p;:1ra as :lreas metropolitanas e ur·
han;Js muis desenvolvidas c, ao ladn deste "Fundo", um Fundo dcGur:rntia
de Orcrações de Crédito dos Estados eM unicípios, visando a possibilitar in·
vcstimcntos, priorituriamentc reprodutivos, u menores custos financeiros,
rwstu que, prindj"'alrm:nte ns municípios, ti.:m sido os enteados destc Po1ís,
comprando dinheiros caríssimos, com juros, corrccJo monetária c outros
acessórios, como :Jtrús procurei demonstmr.
Caminhei ai no terreno das sugestões, aprovcitundo idéias já lcvantud:is
inclusive pcl:r ativa Associação dos Prefeitos do Estado do Cc:1rá, que, unte·
riormcntc, jú lizL:r:J formalmente ao Governo tuis sugcstõcs.
I~ possível 4Lrc tcnhu chcgaUu a hom du rcformul;Lçào da no:-.sa Resolução n\' 61/75, LjUt: disciplina o endividamento dos Estados c Município~.
dando-lhe nwior ne.xibiliUade c eliminundü os terríveis entraves burocr:íticos
t]lJC criou, sohrctudo pura adcqu<"t·la à nova rc:tlidude institucional a ser adotada r: :1os instrumentos de :1çfto que forçosumcntc terão que ser dudos :h
unidades estaduais c municirwis Ue governo.

rri"tu hmiVC'\\C \'íl!!il nn qu:tdrn. Lkpni .. da Rcvuluç:"to, rorénr. os F~tadu-.. it
'Cillclh;tll\,!o\ do l[LIC llCIHfCU IHl pi:Hlll maior, n rlano ft:deral, O..:tlnll!~'i!Ti\111 a
l'atcr admi"úc~ pela CI.T, r.:, r.:nt:ln, ;1gnra, niio há limite ele v:w:1~.

O SR ...\l.i\IW PI.'\TO (:\ RE~:\ -CE)- F.s.~a CL I'- .~c\', J:x~ me
pcrmitr.:. nnhrc Scnatlor- lcrnhra atC a antiga T:\IM, t~il>cla uumi:rica.
O Sr. J.uil (';r,uil'antt• (:\RE:\:\- .>\L)- D.1í rorquc, t:m rnuilu-. E~ta·
Uo<>, :t:. agrur:~~ maiorc-. Ja ~itli:Ji,·;Jn tinam:cira advém do r.:x.:cs'in de funcinnúrim. 11:'1 um C\cnrplo rnuitn eloqUente que não hesito cm vcil;ul;lr nc~ta
opurtunidadc, d;Ldll pelo nus'o ex-colega ScnadlJT Eurico Rclcndc, hoje Govcrrr;tllllf dn btaJn Uo Espirit11 San tu, \jUC, hú poucos Jia:;, viu-se !li.l dolorosa ...:ontigi:neia t.lc demitir cerca de :!.500 fun..:ion:'rrios, :r fim Je diminuir de
7!J nrillrilcs de crutcirns ;r folha lk ragamentll rara que ~t.:U Estado rudcssc
pa_[!:tr cnr dia n funciunali'lmo estadual. Entre ;rs honrtlsas ~.:xce~·l1t:S qur.: devt:
haver, uma o;(l ê dn meu Clli1hcdmcnto: a d<: Pernambuco, onUc o Governa·
dnr r-.tour:t Cavakantc, ;1quelc Govern:1dor tiio criticado _,oh ccrtm aspecto:., Jci\nu. pela au<>tcra :ulministraç:1o. ,1 ht;Jdo de P<:rn:rrnhw.:o numa cxccp~.:innal situaç;'tn linanccira. lnfclil!ncntc, ~um c.xcmplo q11t:, t;ilvcl, n~o
tcnh.t tid•l muitos o;cguit.lorc~. :\luittl nhri.[!adn a V. b'
()SI~ .. \1.\111~
:1p01rt~
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Fm cun:.Cl]llcncia ~r.:rianr tamh~nr rcformulad;t:. a:. rc .. ullll.;l,~s dt• lian~:ll
C'entr;tl pcr!illl.!ll!C it tramit;tÇ4lO de ~inrpJcs pr1JCC~SUS de empri:stilllol .. Íllll'l'·
1\\l>,, ljUC infcrni1.a111 prcfcillh t: ~!llVCrll<idOTCS C f1iir:l m <.jU.IÍS .:lJ:IIIlll :1
alcno,;üo de Sua bccli:n~.:ia u .\l1nr-.tro Extr:Jilrdin,'wll l!Clii, lkltr:"u1.
1: J1ura t:trnhém de rcpcn~ar n l· AS - l·undo de :\ssisti:nt:i:J Stlclal. rt:·
pa'>':to.lu :w~ munidrith pclo1 Cti\i•l·...:unúmic.::l /·cJcral par:r ohra\ c -.crv1o,;m
Uc Lduc;Jç;h), Saneamcntu c S;;údc.
Nc,t.l ordem de SU[.!C:-.1,-JCS, C hnra de LJUc dil~ ;rpan:çanr, partida .. Uc Jc.
p,hl;tdnre,, de c.:onnmisla~. de fi11ancista~. Uc ~ncJéllo)_!•'"· de pliiOl'iddnrl'"·
l'ilra que -.ulr:trn o crivo dn Jch;LtC. Tr:t~n. Srs. Scnadorc~. ;lU Cllllhc.::inlcnlu
{k~t:1 ca .. ;t, p.1r;1 tr;m~furnü-Ll num :r pelo ;w muito iluslrc ,\1ini~tro da 1-'atcm!:t. 1\.;trl•l~ Risdrbietcr, :1 iJi:i:1 n:t~...:id:t Jo Sccrctúrio d:r l·Mcnda (jll (l!<l·
rú, Dr. Usi;~,., Montcirn. jú tran .. rormaJa nurnu prnposiçào colcuva Uc tud;t'
a. . Sr.:cn:wrias l](! hrzcnda c Finanças du ~ortc c Norde .. tc c cntrcl!UC :w Mini~tro, inclusivr.: com .;ugt:stücs da rc~.pcctiv;1 Emenda constitucion;.tl.
,\ proposta tradut. unw situuçào cmcrgcncial coletivumente ~r.:ntida pc·
!ns titulares dn-. postos rat.cnd:iriO'i 'iignatúrio<>, c impõ<: lllgl) :'t primeira visla, 01 ncecs..;idadc dc imediata ado~·ào para gerar ddto 11 curto pruo, poJcn·
dn sr.:r l) primeiro instrumcntn, cmbor:~ ni'lo o ünico, a propiçiur mui~ meios
lin:rnct:Íro~ :lOS J\t;rdos C lllllllÍCipius,
O Sr. Muuro

Rcncvid~s {MDU-

CE)- V. Ex• me rermitc um apmtc'!

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CEI- l'ilis ni1o, nohro Senador
Mauro Bcncvidcs.

O Sr. Muuro Ucnt.•vidcs (MDB- CE)- Senador Alnrir Pinto, tive
opnrtunid:tdc de, logo :tpós :1 rcunWo de Recife. cm lJUC partkip:1r:un l.l~ Sccrct:'!rio~ da Fuzcnd;r dn ~ardeste, de comentar :1quel:r~ ~ugcstôcs cn...:ami·
nh:tdas aos Ministros da oíre:1 cconômi..::a. M:1s .~ou dc~crcntc, nohre ScnaJor.
da possibilidade de :rcnlhimcnto d;u.juclas sugcstõcs que intcrcs~:1m especificamente ao Nordeste. Recordo a V. E.x' que no que dit. respeito ii rcformulao,;;lo dn IC M. rrnrnsta desde o terceiro eoncl:tvc cm 1973, l;rmcnt;lq~lmcntc
o GnveTnll :1ti: hoje se nwntcvc intransigente, innc.xivcl. sem admitir al.]Ucla~
..uge~tlu!S propostas nil O..:ondUVC das d:tS~C:O. rrmJutorot~ hrasilcir;\S, Queira
Deus que cst:ls sugcstôcs tenham uma Ucstinuçào m:Li~ fW.,'llr{tvcl. tenh01m
;t~·nlhida por [lilrtc Uaquclcs que respondem pela pnlític:t ccmrt"lllliCll·
lln;u~~.:eira do Governo.

O SR. AI.~ !I H 1'1:-ITO (,\RENA- CE)- l'ois nào, nobre Senador.

O Slt ,\1.:\111~ 1•1:\!TO (ARENA - CE)- A~rallcço o ap;~rtc de
f: potra issü que nús eo;tamos ligados ;tos rnunicípim, iL roliti...:a muni...:irali~ta. Sempre cst;111111.S, vct pnr nutr:1, da trihurw dn Congresso Nadnnal.
llc .. ta C;"u motis ;!I ta du Cnnprc!'Hl a reclamar isto quc V. Ex• :tgor:~ fat curo.

O Sr. l.uil CavnlcnntL• (/\RENA- AL)- Ni'itl hú dl1vida Uc l]Ut: ur~c
uma distribuiç~o nrclhnr de rccur~os para os Estallos c r:tra os Município~.
Eu mesmo j;'1 lit coro com outros colegas, neste sentido. Mas h;'1 nutro lado
dilljUCst~o qm: t:unbêm deve ser olh:1Uo. 1': que, ilt~ o advento da Rr.:voluçno
de 1%4, o funcionalbmn, quer n federal ou estadual, cru todo de regido por
regime C!itatut{rriu. Todos os scrvidnrcs dos Estados crum o quadro de funciou<"Lrios. O Governador n:io podia fatcr nr.:nhunm nomeação- c fulo com
cnnhccimcnto de caus:t, pois j{L fit t1s vetes de Gowrnudor de Ala~oas- ~c

,\ idi:ia central consiste no aumento pcn:cntuul da participaç~o na arrcdn lmrmto de Renda c Imposto Sohre Produtos lnlllrstri:~li!.:Jdos,
...:orna novidade. de fato .,i~tlilkltiva, pela qual a parcela do Fundü de (lurli·
...:ip;Lçiio dn<> Estados- FI'!:. cm cada Estalln, ~cria igu;il :r pMcela do Fundo
de Particip:tçüu do~ ~h1nidpim, I;PM, nn mesmo Esl:ldn.
N1, nwnrcntn :r parcela de c;1da EstaJo é maior dlllJUC o tlltrd distribuido a tmlus tlS munidpi,,s dn nH:<>mo Estado.
,\j co;t{r a nwcruccl'alia, n macru enriquecimento.

O Sr. J.uil CuvulcnnH' (t\RENA- AL)- Permite V,

E~•

um ;Jpurtc'!

V. h•

t.·aJaç~o

JH,\JUO UO CONGltl·~l.iSO NACIONAl. I Scçiiu ll)

-------------------·-·······
Sem dúvida o crit~rio n:1o scrú prejudicial ao Estudo, como um todo,
posto que rccchcr;'t, no conjunto, mais dinheiro; c, nilo prcjudic<t <1 Unid<tdc
fcdcrmht, dirctumcntc porque, com o <tumcnto do perccntu<tl<t distribuir aumcnturft proporcionalmente sun cotu. E beneficia dirctamente cadu município, com :tumcnto substancial da pmticipaçilo.
A medida se enquadra nos manifestos propósilos, mais um<~ vez rciterudos, do Presidente João Figueiredo, DE DESACELERAR O EM POBRE·
CIMENTO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS, dando ônfase ao mendimcn·
to duquclcs situados nas áreas-problemas ou subdesenvolvidas.
1\ idéia encerra outras iniciativas de menor monta, mas também significativ;ts, com o aumento do percentual do repasse do Imposto Sobre Combustíveis Líquidos c Gasosos,
Ocorre-me, senhores, acrescentar que com o apoio à produção de álcool
hidratado c álcool anidro, com base na cana-dc-açucar, na mandioca, na batata doce, de óleos combustíveis c lubrificantes de origem vegetal, de carvão
minero!! c gases combustíveis, vale pensar cm retribuir aos municfpios o seu
esforço c a sua participução nu produção e, portanto, nos efeitos fiscais gerados por essas novas linhas de produção.
Portanto, Srs. Senadores, parece-no oportuno o exame do assunto, por
ser da maior importüncia para os sacrificados municípios brasileiros.
O Sr, l.omnntn Junlor (ARENA- DA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AI.MIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não, nobre Senador
Lomanto Junior.
O Sr. l.omanto Junior (ARENA- 8/\)- Quero cumprimentar o em i·
ncntc colega Senador Almir Pinto, pelo magnífico pronunciamento que faz
ncst:~ turdc, analisando com os conhecimentos que ele tem, como velho lutador pcl:1 C<IUSil municipalista, a problemútica municipal. Posso dar o testemunho do trabulho admirável desenvolvido pelo Senador Almir Pinto,
quando tivemos a oportunidade de dirigir a Associação Brasileira de Municípios, naqueles momentos difíceis, de 1959 a 1962, quando o tive como
meu Vicc-Prcsidcnte, no Conselho Dirctor da Associação Brasileira de Municípios, o qual se revelou um excelente colaborador ...
O SR. AI.MIR PINTO (ARENA- CE)-~ bondade de V. Ex•
O Sr. J.omunro .lunior (ARENA- BA)- ... e foi sem dúvida alguma,
um dos mais atuantes Líderes da época. Continua ele com aquela mesma
convicção de municipalista sentindo que só há um caminho, o caminho mais
curto, pur.1 que este Pais alcance o desenvolvimento pleno, com que ele anseia, o qual é atr:tvés do fortalecimento das comunidades municipais! Ou nós
fortalecemos os municípios ou nós criamos condições para que as bases municipais, as comunidades municipais, poss<~m desenvolver uma atividade administrativa com recursos para a realização dos anseios, das suas popu ..
laçõcs. E, é sem dúvida ulgumu, o Prefeito quem recebe o impacto primeiro
dos anseios c das aspirações das suas comunidades: c é ele quem vive aqueles
problemas diretamente, Por isso, cu cumprimento V, Ex• pelo seu brilhante
discurso, associo-me às suas palavras que refletem, sem dúvida alguma, o anseio de todas <ts comunidades municipais brasileiras. Tenho a convicção de
que o Governo comandado pelo Presidente João Figueiredo que, tantas vezes, manifc~aa o seu ponto de vista de fortalecer as comunidades municipais,
de dnr aos municípios aquelas condições mínimas a fim de que eles possam
se desenvolver, ajudando ao desenvolvimento nacional, como u um todo.
imperativo que o Presidente João Figueiredo promova o quanto antes uma
novu discrimimu;ào de rcnd:1s, atribua novas parcelas de recursos aos nossos
municípios p:tru que eles possam rc<tlizar a sua grande tarefa. Lembra-se V.
Ex• de que, aqui estivemos cm 1960 ou 61 - nào me recordo bem- quando encarecemos ao Senado du República c naquela época V. Ex• era Deputado Estudual, membro da Assembléia Legislativa do seu Estudo, VicePrcsidcnte d:1 Associ:1çào, eu Prefeito de minha cid:1de natal, Jequií:, Presidente da Associação Brusileim de Municípios, nós fizemos uma grande conccntruçào de Prefeitos e Vere:1dores, nu Cupim! du Repúblicn c, o Senado
sensível aos nossos recl:mtos c :1os anseios dos municfpios, cm tempo recorde, modificou :1 Constituição, introdu;o.indo nclu ou utribuindo, utruví:s da·
qucla cmenll:1, uma maior pnrticipuçào dos municfpios, nu cota do imposto
de rendi! c tamhém no imposto de consumo. ê preciso, pois, que umu novu
discriminuçàn de renda se f:u;u. E temos certczu, cstumos ubsolutumcntc con·
vencidos que u Presidente Jo~n Figueiredo, yuc tuntas vezes tem unulisudo
este rr,lhlcm;t, vai atender :t\lS anseios c uos reclamos dus municipulidudes,
rorlJUe nàn tenho dl'tvida, cnm a cxrcriéncia de rnuis de JO anos de vidu
rl'•blieu, tcnd11 ro1ssoulo ror hldas as funções dc.~dc u vercunça do meu munidpio, que ni'tn hú citminhlllllais curto, lJUC u li nica soluçào viúve! c mais ri'•·
rida para atingirmn:-. n pleno dcsenvnlvimcntn, cvitannos, inclmivc, c.~ta ur-
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h:•nização desordcmtdtl que se verifica é o fortalecimento da comunidade
munieirul. E scrít atr:1vés desse trabalho de todas esta comunidades, com a
descentralização deste Pais de dimensões continentais, com a desccntrali.mçi'io :tdministrutiva, com u atribuição de maiores recursos para atender aos
seus program;•s de Governo, nós teremos o desenvolvimento mais rápido c
uniforme da noss:1 Pátria. Muito obrig:~do, Senador Almir Pinto, c mais uma
vez meus parabéns pela orortunidadc: com que aborda novamente este assunto ncstu Casa, assunto que empolga a Nação brasileira c que, sem dúvida
algumu. representa o anseio maior das noss<ts comunidades municipais.
O SR. AJ.MIR I'INTO (ARENA- CE)- O agradecimento scrú meu,
ilustre colega Senador Lomanto Júnior, em ter o aparte de V, Ex• inserido
neste meu modesto pronunciamento, na tarde de hoje, no Senado da República. V, Ex• recordou justamente aquela fase atuante da Associação Bra·
silcir<t de Municípios, quando, na verdade, <~qui chegamos c, diante do Presi·
dente do Senado, Aura de Moura Andrade, tivemos aquela acolhida cavalheiresca e conseguimos que o Senado votasse mais aqueles I 0% do imposto
de consumo cm favor das municipalidades brasileiras.
Como V. Ex•. tumbém sou filho do interior, como V, Ex• fui prefeito
também de uma cidade c posso dizer ainda a V.Ex• que tendo vivido quase
tod<~ a minh<t vida como médico profissional cm cidade do interior, e por isso
niio posso esquecer o sofrimento daquela gente, o trabalho insano dos prefeitos em algo f<tzer em beneficio das suas municipalidades, sem contarem com
uqueles recursos necessários para atingirem aqueles pontos mais altos visados pela sua administração.
Por conseguinte, nobre Senador Lomanto Júnior, sou muito grato pelo
upartc que deu ao ao meu modesto pronunciamento. E como de início disse,
não sei se V. Ex• estaria no pelenàrio, que um dos motivos deste meu pronunci<tmcnto foi justamente aquele suei to, naquele artigo que V. Ex• fez
publicar na coluna do Correio Brasi/it:nJe, em que dava mais ou menos os
traços que eu deveria. , .
O Sr. Lomanro Júnior (ARENA- DA)- Por lapso, deixei de agrade·
ccr.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Não, não é isto. Eu tinh" a
idéia mas V. Ex• esclareceu aqueles pontos que na verdade queria abordar.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Mas eu queria, nesta hora,
pedir a V. Ex• para corrigir o lapso de nilo agr<tdeccr u citação, no inicio do
seu pronunciamento, do modesto artigo que publiquei no Corrt'io Bra:ilim.l't'
c que V. Ex•, na su:~ generosidade, fez incluir no seu brilhante discurso. Muito obrigado, Senador /\lmir Pinto, por esta prova muito mais de amizade,
que vem de longe, do que mesmo pelo mérito do artigo.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Os meus agradecimentos a
V. Ex•, ao Senador Muuro Bcnevides, ao Senador Bernadirlo Viana e ao Se·
nadar Luiz Cavalcante, que me honraram com seus apartes. (Muito bem!
Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (Lourival Buptista) - Concedo u palavra ao
nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Como Llder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicio tt minhot intervenção, nesta tarde, com uma frase que andei repetindo alguns me~cs aqui nesta Tribuna: de que nilo há uberturu politica sem
:thcrturu sindic:1l. NJo é possível se pcnsur cm querer reconstruir o regime
democrático sem que se aceite também a idéia de que os assalariados de um
modo geral; que só têm um instrumento, uma arma eficaz pura enfrentar o
poder de b:trg<~nh:t dos cmpregndores, que é o direito da greve, se os ass:1lo.t·
ri:1dos não podem se organizur c usar esse instrumento com liberdade,
Sr. Presidente, cheguei a imaginar, por pronunciumcntos que ouvi d:t
Bancada d:1 ARENA, por coisas que andei lendo nos jornais nos últimos
tempos, d;l purte do Ministro Murillo M<tcédo e mesmo pelo comportnmc:n·
to do Governo, na sucessão de greves que se têm descncudeudo no Po1is nt:s·
ses últimos mcsc~. cheguei u imuginur que hnvia uma comprccnsrto do Governo, de uma ccrt;t formu, para esse futo, porque huviu greves c niio Pl'di:t
lwvcr ninguém neste P:tís que não esperasse unHI sucessão de grc\'cs, de \'C/
que se rum ria unw brecha no rcpre.~umento das reivindicações sal:triai\ cm
geraL M:1s havia ~rcvcs e todus clus, de uma m:mcira ou de outra, com m:tiur
ou mcnnr demora, com maior ou menor tcnsi'to, foram rcsolvid;ts na hu:-.c da
ncgocia~·:io. E ~.:hcgou-se até, no c;1so Uus trahalhadorcs du con:-.truçi"w civil
de Belo llorilonh:, a llc~.:rl·tar a legalidudc de urna greve no País- coi~a de:
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que hú muito tempo niio se tinha conhecimento. De modo que cu cheguei a
imaginar que havia um começo de compreensão puru esse fato de <JUe não hí1
aberturu politica sem abertura sindical.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, ugoru, com o caso dos professores do
Rio de Jundro, a coisa assume umu feição oposta: promcteU•lle o ntendimcn~
to de detc:rmin:1dns reivindicações, meses atrús e de repente se descumpriu :1
promessa. Isto é, quase que se pode: dizer, provocou-se uma reução em sentido contrítrio por purh: do professorado, na medida cm que ~e descumpriu
uma promcss:t, um acordo sd<~do, c: :~gora !11.: desencadeia Uh.a repressão com
todas :ts c:tmctcristicas da rcpn:ssão violenta. Fecham-se: as associações dos
professores, chega-se a deter ulguns dos líderes, abre-se inquérito c: ameaça.
se enquadrar us liderunçus desse: movimento legítimo na Lei de Segurançu
Nacional.
Mas, é preciso licar bem claro, Sr. Presidente, c: a minha intenção aqui
nesta t:~rdc, hoje, é fazer algumas alirmaçàcs; comcçuria por dizer, é preciso
ficar bem claro que esse movimento não é um movimento politico cm absoluto, é inútil tentar fazer qualquer ligação com qualquer partido, com qual·
quer idc:ol11gia ou com qualquer conotação política. Diria mais, não é nem
menos um movimento :mtichuguistu, é um movimento de reivindicação salarial da classe dos professores que, todos reconhecem, é uma classe que está
sendo muito mal paga em comparação com as suas responsabilidades, com
as suas atribuições.
A segunda coisa a dizer é que não há ameaça nenhuma à scgurançu nacional nesse movimento. As estruturas da sociedade não estão sendo abuladas, não há nenhuma baderna nas ruas, não há nenhuma rebelião desencadeada, apenas um movimento de greve com base cm reivindicações salariais,
com base na exigência de promessas que foram feitas c que não foram cum·
prida<.
Os lideres sindicais que estão ameaçados, que estão submetidos a inquéritos, que for<~m presos, que foram detidos não são criminosos, de manei·
ra alguma. Nüo podem estur sujeitos à Ld de Segurança Nacional porque
nUa sUo criminosos, não estilo ameaçando a segurança nacional; são pessoas,
rapazes, moçus, senhoras que representam a classe dos professores, c estão
ali desempenhando o papel de veicular as demandas du classe como um to·
do, Por conseguinte:, nD.o são insufladores de greve c não estão fazendo mais
do que a suu obrigação: no momento cm que foram escolhidos, cm que fo·
ram eleitos, c:k:s e.~tào representando o papel que devem representar, que é o
de veicular legitimamente as demandas da classe. E essas demandas não são
ubsurdas, tumbém. Rdvindicar pisos salariais para a classe dos professores
de oito, dez ou doze mil cruzeiros por mês, francamente, não é nenhum absurdo. Diriu mais, é até uma reivindicação modesta, realista, cm conside·
raçüo üs circunstâncias do momento. Na verdade, os professores deveriam
ter pisos salariais um pouco maiores do que esses reivindicados, principal·
mente tendo-se: em vista a velocidade, a dinâmica que se imprimiu agora ao
processo innacionário do Pa!s.
Nestas circunstáncias, sendo um movimento que realmente sai da busc,
não é insuflado, sendo esses líderes representantes legitimas cumprindo o seu
dever de liderança, sendo um movimento exclusivamente reivindicatório c,
principalmente, sendo provocado pelo descumprimento de uma promessa
feita, não é com a repressão c não é: com a vio!E:ncia que se vai rc:solví:-lo.
Mais uma vez cabe a nós aqui chamar todos ao bom senso: vamos negociar,
porque é só pclu negociação que vamos sair disso. Reprimindo, o que: vai
acontecer é a radicalização de um movimento natural e não se vai chegar senão ao desmantelamento do sistema de educação do Estado c:, quem sabe,
:.1té :.1 conseqütncias muito piores, que: nüo está nu intenção de nenhum de
nós provocar.
Ditcr·se que ntto é possível o utcndimc:nto, porque nlio h:'t recursos,
t:lmbém, desculpi!m-me o Sr. Govcrnudor c os seus assessores, é umu ale·
g:tção que cu não posso 01ceitar. Sei dos projetas que estão sendo eluborudos
punt o Rio de Junciro, projetas cmíssimos pura atendimento de fuixus du po·
pulução muito restritus, como é o Elevado da Barru da Tijucu, que vui servir
aos detentores daqueles loteamentos já super valorizados, Sei do Projeto Rio
que pretende: aterrar uma grande faixa da orla du Bufa de Guanabara c até
mudar os favcludos da Maré, que lá estilo. Silo obras muito curas, s1io projc·
tos muito caros. Conheço os salários polpudos que o Sr. Governador Clwgns
Freitus p:t~a nos empregos que dít nos filhos c nos purcntc:s dos senhores do·
nus do poder, dos figurões destu Rcpúblicn. Conheço tudo isso. Entiio, cssu
:tlcg:u;iio de que ntto hít recursos puru pagur esses pisos suluriuis modesto!'.
:1os rrofcssorcs, eu niio uccito, porqw: nito é vc:rdudc:. O Sr. Govcrnudur u~.:ci·
tara c se comprometera 11 pugur os nfvc:is saluriuis rc:ivindicudos, e ugoru sur·
gc u alct:açiio de que ni'to hú recursos, Isso tumbém ni\o i: accitítvcl.

EnLio, é preciso sentar numa mesa e rc:;tlmcntc discutir, c realmente diaJogar, c se cheg:tr ii uma conclusão, a um
ncr:oci:tdo do movimento, pur·
que ele é p:tcinco, legitimo c ni'to :llentu cm nenhuma hipótese contm a scgurançu n:tcional.
Repito: niio hit abertura polftic:t sem abertur:t sindical: é preciso dcixm
llrg:tnizar os uss:~lariados, é preciso deixur que eles veiculem suus dc:mand:~s c
usem o h:gitimo direito de greve, que~ o único instrumento de que eles di!>.·
pôcm pura fazer valer o seu ponto de vistn,
Era u 4ue tinh:t :1 dizer, Sr. Presidente, para não me :1longm mui~. (Muito bem! Palmas.)

nm

DOCUMENTO A QUE St' REFERE O SR. ROBERTO .IA·
TURNINO EM SEU DISCURSO:
Os Deputados Federais c Senadores do MDB que subscrevem a presente, tomaram conhecimento, pela imprensa de hoje, da suspensão das ativida·
dcs da Sociedude Estadual dos Professores (SEP), da Associaçlio de Professores c da União dos Professores, todas do Rio de Janeiro, por Decreto de
ontem do Presidente da República c mediante requerimento do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, vimos declarar o seguinte:
I - Reconhecemos o direito de todas as entidades formularem suas reivindicações c lutarem com todus as suas forças contra as injustiças sociais
que convertem o nosso País numa das áreas de maiores problemas sociais do
mundo, como é o caso dos professores do Rio de Janeiro.
2- Feito um acordo cm 24-03-79 com o Governo do Estado, foi evitada a greve: naquela oportunidade. Descumprido este par parte do Governo
Estadual foram os professores obrigados a entrar cm greve no dia Jq de agosto corrente, o que provocou uma série de: abusos de autoridades por parte: do
Governo Estadual do Rio de Janeiro, inclusive com várias prisões ilegais c
fcch:1mcnto das entidades acima, além de possibilitar que o Governo Federal
praticasse arbítrio ainda maior.
3- O Presidente da República, invocando legislação arbitrária c ilegítima, não originada do Poder Legislativo, pratica este: novo ato que, além de
injusto e ilegítimo ncgu na príllica, as promessas de: abertura politica c suus
:.!legadas preocupações pc:los problemas sociais do nosso povo.
4- Assim, os signat{irios da presente repudiam o ato do Governo Fc·
dcml qui! suspendeu o funcionumento das entidades acima atendendo cuco·
bcrtundo com essa medida os atas policiais do Governo do Estado do Rio de
Janeiro.
5- Nüo aceitamos a formulação de que os problemas sociais süo apenas caso de rolicia. Portanto, uo mesmo tempo que repudiamos tais atas de
Governos ilegítimos.uprcsc:ntamos a nossu total solidariedade aos Professores do Estado do Rio de Janeiro c as suas entidades violadas, bem como lhes
afirmamos a nossa disposição de luta cm favor de suas justas reivindicações.
Brasília, 10 de agosto de 1979
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Mas o nobre Senador Roberto Saturnino declurou que não pode huvcr
abertura politicu sem abertura sindical, c é: evidente que quando ele fala em
:1bertura sindical fala também cm autonomia sindical que, desgraçadamente,
neste País, nunca houve. Desde a criação pelo Ministério do Trabalho, após
a Revolução de 1930, das organizações sindicais, que nós temos a caracteri·
lação de: uma ccrtn dependência, num grnu maior ou menor, conforme a circunstiinciu, das Arcas sindicais ao Ministério do Trabalho. Mas, não é este o
caso- absolutamente. Não se trata de sindicato. Não se trata, portanto, do
Governo Federal envolvido neste problema. Trata·sc, ao que cu sei, que o
Centro Estadual dos Professores, que nilo existe ainda, legalmente registra·
do- está cm fase de registro- c que seria o resultado da fusão de-três asso·
ciaçõcs, uma delas com o nome de Sociedade Estadual dos Professores, a ou·
tra com o nome de União dos Professores do Rio de Janeiro c a terceira com
o nome de Associação dos Professores do Rio de Janeiro.
No que tange ao Governo Federal, quero esclarecer ao nobre Lider do
M 08 que não há nenhuma providência repressiva tomada com base cm Lei
de Segurança Nacional. O que o noticiário da imprensa de hoje declara é que
existe uma repressão feita a nível estadual, feita a nível de Governo doM 08,
para a instauração de um inquérito administrativo- c cu não entro no méri·
to desse problema, pois que ele é cozinha interna do Governo do Estado do
Rio de Janeiro.
Já. a ação do Presidente da República. que o nobre Líder do MDB dela
tratou, apenas en passanl parece-me irreprochávcl indiscut(vcl, porque ar
também concordaria com S. Ex•, de que não hã abertura politica sem aberto·
ra sindical, c não pode haver tranqUilidade de uma transição política se a de·
cisão de derrubar a lei passar a ser eminentemente subjetiva.

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista)- Concedo a palavra. como
Líder, ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como L!der. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.

Senadores:
Nilo deixa de ser um tanto irânica a minha presença na tribuna, nt:ste
instante. Ironia do destino, porque quando se fala cm rcformulaçilo politica,
u primeira defesa, não só veemente como, às vezes, uçodada que o Movimento Democrático Brasileiro faz du sun própria integridade, é dizer que o
Governo conspira contra um partido (ntcgro c deseja fracioná-lo.
Acabamos de ouvir agora o nosso brilhante colega, Senador Roberto

Se cada grupo, se cada pessoa achar que essa lei não presta c contra esta
lei se voltar, o que teremos é, invés de uma transição tranqUila para um processo democrático, a busca da plenitude que nunca tivemos, o que teremos é
um processo anârquico c caótico.
No que tange ao Governo Federal. portanto. quando o Presidente da
República determinou uma açilo judicial visando à dissolução das três cnti·
dadcs, ele se louvou, cm primeiro lugar, cm que elas não são sindicatos, pois
que são funcionários públicos estaduais ou municipais c a Constituição proí·
bc esse tipo de arrcgimcntaçào sob forma de sindicato. Dai por que existem
as associações. E mais. é texto da Constituição, no seu artigo 162, que não
será permitida greve nos serviços públicos c atividadcs essenciais definidas
cm lei. Essas atividades foram definidas depois.
Dirão nobre Senador Roberto Saturnino que já hã prcocdentcs no pró·
prio Governo, c cu me antecipo, até. ao aparte de S. Ex•, sem dúvida, Mas
creio que, neste caso, sob a inspiração do Governo do próprio Estado do Rio
de Janeiro, a medida judicial se impõe, ela é perfeitamente discutível, mas se
impõe por parte do Governo Federal. Nilo hã ameaça. nilo hã reprcssilo, nilo
há violência. O Governo não está chamando a si a necessidade de defender a
segurança nacional contra um movimento, que como S. Ex• diz muito bem, é
um movimento pacifico, distante, inclusive, do que vimos cm Belo Horizon·
te, onde o próprio Presidente do sindicato declarou que Sca movimento havia sido infiltrado por pessoas que estavam interessadas exclusivamente na
desordem.
O Sr. Aloyslo O.o•os (ARENA- PA)- V, Ex• Permite um aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.

Suturnino, em palavras que me pareceram muito sensatas, das quais se pode·
O Sr. Aloyslo Cham (ARENA- PA)- Paru assentir ao racioc!nio de
rá discordar apenas cm tese, fazer u suu critica contundente ao Governo da
Guunubara, que é um go\'erno do M 08. Ou o M 08 é integro, ou realmente V. Ex•, ubsolutamcnte irrcprecnsfvc:l, de que u abci'turu sindical tem os seus
como ucubou de declarar o nobre Líder do MDB, pedindo u pahtvra nesta limites impostos pela lei. O nobre Senador Roberto Saturnino acha que a
qu:tlidadc, c não na qualidudc de representante do Estudo do Rio de Janeiro. abertura ~indicai é urna conseqUência lógica, um consectário lógico dessa
Ficam uté estranho que o Líder do Governo, que é o Uder da ARENA, to- ubcrtura política, mas nos limites da lei, e não pode ser feita contra a lei, pornwssc :1 pal:tvnt pma, com o meu nobre colega Senador Roberto Saturnino, que seniio scriu o impi:rio completo du anarquia, nós descambar(umos pura
uma situaçi'lo de caos social. Mus o ato do Senhor Presidente, é também ubdiscutir ;.t suu tese.
Dai por que cu queria sulientur cm primeiro lugur que é um velho scgre· solut:tmente irrepreensível, como disse V. Ex•, porque du mesma maneira
do de polichinelo que o M DB também tem as suas fisuras violcntus, c sào que o Sc:nhor Presidente não pode intervir nos Estndos, senllo nos casos defiatê muito nwis evidentes c muito mnis inevit{tvc:is do que uquclus que nos di· nidos na Constituiçi\o, também não poderí1, sem desrespeito a principio fe·
villcm nu nossu Bnnc;.u.la c no nosso Partido, que são nmis de nuturei'.U pes· der<~tivo, deixar de tonwr providência de sua alçadu, de sua competência.
quando so\icitudus pelo Governudor do Estado c apoiudu cm lei. Foi o que
soai.
Feito este comentário, eu gostariu, entretanto, de pedir a utençi'to dll ocorreu neste cuso, cm que o Senhor Presidente da Rcpúblicn só tomou ess<t
nobre Senador Roberto Suturnino paru algumus colucações, a primeim d:ts decisito cm virtude de unut Slllicit:u;ào fornwl que lhe foi feitu pelo Governa·
quais ê uma concordünciu com S. Ex• c espero que não se moleste por nó~ dor du Estadll'dn Rio de Janeiro,
cnm:ordarmos Cl)lll ele. É que o magistério ê mui pngo neste Pais emtmlm m
O SR. JARIIAS I'ASSARINIIO (ARENA -i'A)- E vcj" bem, nobre
três grau.,, c quc, nuturaltnentc, quu\qucr tipo de reivindicação (h:stu nuture· Senador Rohertu Saturnino, o :~parte do Senador Aloysio Chaves com sua
ta tem um emhasmncntu, tem tim l'undumentn que é ult;unentc respeitúvl..'l. re~pnns;1bilidade de .iurisla tumhêm. Illl:l)!inc a posiçi\o do Senhor Presil.lente
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d:1 Rc:rúhlica n:1 hora cm que n Governador do Estudo pede nele que scjn,
c.:un1o deve, ser oli;u.lor da Constituiçilo, que ele se recuse a cumprir. Estu ~
uma f1tl~içfli1 indutúvcl. O Presidente da Rcpúhlictt nilo teria outru forma de
aluar a nàtl sc:r atender imcdi:ll:um:ntc a esse tipo de rcprcscntuçào do Governo dn Est;~do. O que nilo quer diz~:r que o Governo f-ederal se associe <I
quulqucr medida tlt: rcrrcssi'lo c de violência contra o funcionalismo público,
c~tadual nu municipal, o Mugistério, que nos merece o maior respeito. E nüo
c:-.tanw" ditcndo isto ilgora porque u t;rcvc é no Estudo do Rio de Janeiro,
dili~Cilltl~ isto quando ;t greve foi no Est:tdo de Minas Gerais. Dissemos isso
cm tllltrtlS Estados onde ;t greve tem sido uma cÔnstunte. Lembro-me mesmo
de que nos 60 primeims dias de Governo do Presidente João Baptistu Figueircdn/hlUVC um editorial de São Paulo dizendo: "pelu [')rimcira vez hú um dia,
nu melhor, pelo primeiro dht, desde a posse do novo Governo, não hú uma
!!rcvc em S;'io P:IUio,"
Ent:ill, sabemos que essas greves têm sido feitas inclusive nas áreas de
ativkladcs es~enci:tis. c sabe o brilhante Líder do M DB que governos demo·
crata~. niin di!!o ;tpcnas democratas trunsitoriamentc que têm sido n des!!r:tça desta 1\méric:t Latina, mas falo de governo democrata de estabilidade
dcnwcr;itica, est[tvcis durante muitos anos, muitus dezenas e centenas de
unn~ de demncmcia estável. Esses governos têm restrições à atividades de
!,!rt:vc, lJUc S. Ex•, o Líder do MDB, dec!arou que é o único instrumento disrnni\'cl, Eujit niio di ri;~ que é o único, cu di riu que é o mais forte deles todos,
O direito de !!rcvc nós todos respeitamos, estft não npenas na Constituição,
como Htmhém, evidentemente, deveria estar no programa de nossos Parti·
Jns, m;t)l prcssurõc um:t negociação anterior. Dai por que concordo plena·
mcntt.: cum :~s palavr;ts do ilustre Senador Roberto Saturnino, quando diz
quc )lt.' imptit.: ncgoc.i:tr, que se impõe discutir o problema, de receber as parte)\ p:trot ter Clltll ela~ o cntcnJirnento. E os votos do Governo Federal é para
que i-;sn seja feito tamhém nll Estado do Rio de Janeiro.
Eu dt:rosito csrerancu, nobre Senador Roberto Saturnino, na ngura jo·
vem do Sccrctúrj,, di! Ei.IUI::tçào do Estudo que V, E:V rerresenta tilo brilhan·
temente :tqui. Conheci c t:onhcço o Professor Arnaldo Niskicr, sei que é um
htlllll!lll liberotl, é um homem de form~tçUo democráticu, um homem aberto
,lara esse tipo de discussão. E im:tgino que dinculdades insuperáveis estará S.
E'<• enfrentando, r:tra que, cm vez da solução, se tcnhn um impasse, Também concordo com o nohrc Senudor Saturnino de que a reivindicação, quanJo l!C tr:llit :tpcn:ts de um:t melhoria salarial, niio pode ser simplesmente, ou
simrlistamcnte dcchmtd<t como insuscetivel de atendimento, ou apenas por·
que ;lU menta u despcs:t do Estudo, Havcr[t naturalmente que discutir priori·
ditdes, isto é fom de qualquer dúvid:1.
E. paru concluir, Sr. Presidente, gostariu de declarar, em nome do Governo qui! tenho u honra de rcrrescntar nesta Casa, que a açào do Presidente
da RcpUhlic:t foi tt de cstritu c exclusivamente aquilo que a ele corresponde·
ri:t fitzcr, uma vez acionado pelo Governo do Estado, como foi o do Estado
do Rio de J:mciro, como rodiu ser de qualquer outro Estudo.
E, its minh:ts p:tlavms nnnis, acrescentaria, associando-me aos desejos c
:tos itpclos do Senador Roherto S:tturnino, os meus votos sinceros de que
st:j;t t:tu.:ontrada uma soluçiio, c cstu soluçlo não é impossfvel de ser cncon·
Irada, porque, n:t históri;t das greves, exutamente, o que está provado é que
cl:ts se inici:tm c concluem-se, cm regra, através do entendimento, e que este
entendimento seja feito o mais rapidamente possfvel, num Estado que para
nôs rcprcscnt:t imensamente, do ponto de vista da sua expressão politica e do
rontn de vista da sua expressão cconômica. (Muito bem! Palmas.)
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REQUER 1M F.NTO N• l65, llF. 1979
Nos termos do :trt. 19H, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver·
são d:t Ordem do Dht, u tim de que us matérias constantes dos itens nQs 3, 4 c
5 sejam submetidas :to Plcnítrio antes do primeiro item da pauta.
Sala dns Sessões, 10 de agosto de 1979.- Jarhas Passarinho- Maurn
Dennltll•s,

O SR. I'RF.SJI)F.NTF. (Lourival Baptista)- De acordo com a delibe·
r:tçtiO do Plenário, passaremos U votaçilo do Item 3:
Vot:.tçào, em turno único, do Requerimento n~' 245, de 1979,
do Senador Adcrbal Jurcmu, solicitando a retirada ao Projeto de
Lei do Senado n~' 115, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a
utilizaçilo do álcool para uso combustível automotivo.
Em vowçi'io o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa,)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senudo n~' 115, de 1979, será remetido ao Arquivo.

O SR. PRF.SIDt:NTF. (Lourival Baptista) - fiem 4:
Votação, cm turno único, do Requerimento n9 256, de 1979,
do Scn;tdor Orestes Quércia, solicitando o desurquivamento do
Projeto de Lei do Senudo n\1 24, de 1978, de sua autoriu, que dú
nova redução ao art. 227 do Decreto-lei n~' 5.452, de I~' de maio de
194J (Consolidação das Leis do Trabulho),
Em vot:tçiio.
Os Srs. Senadores que o :1provam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Arrovado.
O rrojcto u que se rcfcrc o requerimento a[')rovudo voltarú a tramitar
norm:tlmentc.

O SR. I'RF.SIIlENTF. (Lourival Baptista) - Item 5:
Yot:lcito, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n11 247, de l'l77, do Senudor Itamar Franco, que dispõe sobre a
arlic:tçào dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e
dú outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 256 a 258, de 1979, da Comissões:
- de C'nnstltui(iio e Justl(a, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, com voto vencido dos Senadores Wilson Gonçalves c Osircs Teixeira;
- de F.conomia, favorável; c
- de Finanças, ravorável.
Em votuçilo o projeto, Cm primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontmm. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltarú orortunamcnte à Ordei'Íl do Dia para o segundo tu r·
no regiment:tl.

E o _çeguillte o proje10 apromdo
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 247, DE 1977

COAII'ARI:CI:M .1/,1/S OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles- Ev:mdro Currciru- Gabriel Hermes- Josê Surney
- l-lclvídio Nunes- Agenor Muria- Nilo Coelho- Gilvun RochaJoi\o C:tlmon- Amur:tl Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
- lt:tnwr Fr~1nco- Benedito Fcrrt:iru- Henrique Santillo- Vicente Vuoln- Mendes Cunalc- 11ctlro Pcdrossinn- Affonso Camargo- Evelásio
Vieira- Jaison B:trn:to- Pedro Simon- Tarso Outra.

O SR. I'I!I:SIIlENTE (l.ourival Baptistu)- Est(r findu a Hora do Ex·
pcdicntc.
Pass~t-sc lt

OI!IJICM llO OlA
Sobre a mclla, requerimento que scr(t lido pelo Sr. JY-Sccrctltrio.

!·
l
í

~I

Dispõe sobre a apllcaçio dos recursos do Fundo de Parllcipaçao
dos Munlclplos, e dá outras providências.
O Congresso Nucional decrctu:
Art. I~' Os recursos provenientes do Fundo de Purticipaçiio dos Muni·
círios, a lJliC se refere o urt. 25, item li, du Constituiçiio, serão uplicados con·
forme tJs rro!!rurtHt.~ du Lei Orçumcnt(tria Municirul, cluborudos u cadu uno,
c aprov:tdus pelas rcsrectivus Ctimarus dos Vercudorcs,
Puri1gr:tfo Lmico. A receitu globul du Lei Orçumentitri:.t incluirá, nbri·
!,!atoriamcntc, o mont:tnte de recursos rrôprios municipais, vincuh1dos aol!
rrogramas que devam ser executados.
t\ rt. 211 o~ programu.o; de arlicaçito, incluídos nu Lei Or~·umentilria
"-1unicipal, :llcnderiiu, hasicamcntc, lts necessidades reuis do MunicíPio, ur!!llllitadas se!!undo diagnóstico prévio d:t situação, tonmndo por husc, no
que for arlicitvel, as dirctrii.CS c prioridades dos Plnnos Nacionais de Dc.'iCil•
\'olvimcnto c cnviudos ao Tribun:tl de Contm d:t Uniiill,
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Art. 39 O Tribunal de Contas da União se encurregará de elaborar os
cfllculos das quotas municipais, bem como se incumbirft de julgar a aplicação
dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de
120 (cento c vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 59 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Passa·sc, agora, à votação
do item I.
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 159,
de 1976-Complcmcntar. do Senhor Nelson Carneiro, que introduz
modificações na Lei Complementar n' 26, de 11 de setembro d...
1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de C-llulçio e Jusllça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, nos termos de substitutivo que apresenta;
-de Lqbiacio Social, favorável ao projeto na forma do
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, votando vencido, em separado, o Senador Jutahy Magalhães.
Tratando-se de projeto de lei complementar, a votação deverá ser feita
pelo processo nominal, uma vez que exige quorum qualificado para a sua
aprovação.
A Presidência irá acionar, por alguns instantes, as campainhas, convocando os Srs. Senadores ao Plenário.

(Su.fptn.sa às 15 horas e 30 minutos, a sessão t reaberta às 15 hora.f

t

40 minuto.r.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - ~evidente a falta de nú·
mero cm plenário, razão por que a matéria deixa de ser submetida a votos,
o mesmo ocorrendo com os itens 2 c 6 da Ordem do Dia, que estilo cm rase
de votação.

São os Mguintts os itens cuja votação i adiada
-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 83,
de 1978, do Senador Mauro Bcncvidcs, que "estabelece a obrigatoriedade de
revisão semestral dos nfveis de salário mfnimo, c dá outras providências".

-6Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 96, de 1979; do Senador Nelson Carneiro, que modifica a rcdaç4o
do art. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
familia do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constitulçio e Justlça,pcla inconstitucionalidade, com voto venci~
do dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa·•• à apreciação do
item 7.
Discussilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'
166, de 1977, do Senador Otto Lchmann, que dispõe sobre o tom·
bamcnto da Fazenda Santa Mônica, cm Valença, Estado do Rio de
Janeiro, antiga propriedade do Borilo de Urural, onde Duque de
Caxias morou na velhice, c viria a falecer, c dá outras providências
tendo
PARECER, sob n•s 904 a 906, de 1978, das Comissões:
-de Constltultão e Justlc•, pclaconstitucionalidadcc juridici~
da de;
- de Educação c Cullura,favor6vcl; c
- de Flnnntas, favorável.
Em discussilo o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Nilo huvcndo quem queiru discuti-lo, declaro-u cnccrruda.
Encerrudu u discussilo, o projeto é dudo como dclinitivnmcntc aprovado, nos tr.rmos do urt. 315 do Regimento Interno.
A rrmtériu \'ui à Comissilo de Rcdaçilo.

t

Súhudu li

.1565

o uguintt' o projeto apro1·ado

I'ROJF.TO IJF. LEI IJO SE:-IAIJO N• 166, de 1977
Dispõe sobre o tombamento da !lede da Fazenda Santa Mõnlca,
cm Valença, E!itado do Rio de Janelr~. anil~• propriedade do Dario
de Ururaí, onde Duque de Cnla!i morou n1 nlhlce, e viria 1 falecer,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 A sede da Fazenda Santa Mônica, cm Valença, Estado do Rio
de Janeiro, antiga propriedade do Barão de Urural, onde veio a falecer o Duque de Caxias, será tombado pelo Instituto do Património Histórico c Artístico Nacional.
Art. 29 No prazo de 120 (cento c vinte) dias, contados da aprovação
desta lei, o Poder Executivo praticará os atas necessários à desapropriação
do imóvel de que trata esta lei, a fim de que o mesmo seja entregue ao Ministério do Exército.
Art. 39 O prédio-sede da Fazenda Santa Mônica- depois de restaurado será considcr~do prolongamento administrativo do Paço Ducal,
reunindo a massa de elementos documentais c bibliográficos que o Paço, pclas suas dimensões, não possa custodiar.
Art. 49 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições cm contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 8:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'
157,dc 1978, do Senador Dirceu Cardoso, que inclui, no Plano Na·
cional de Viação, a rodovia lúna (BR·262) - Muniz Freire Anutiba- Placa-Alegre, fazendo ligação à BR-101, c dá outras
providC:ncias, tendo
PARECERES. sob n•s 195, 196 c 191, de 1979, das Comissões:
-de Conslltuiçio e Justlc•. pela constitucionalidade c juridicidadc;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário;
c
- de Flnan(ls, favorável.
Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada
a discussão. Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, de acordo
com <> art. 315 do Regimento Interno.
A matéria irll à Comissão de Rcdação.

to stguintt o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1978
Inclui, no Pio no Noclonoldo Vloçio, 1 rodo• li lúno ( BR·262Munlz Freire - Anullbo-PIICI-AICJlre, lozondo .1111çào com 1
BR-101, e dá outr11 provldfnclls.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t; incluída a estrada lúna (BR-262) - Muniz Freire Anutiba-Piaca-Alcgrc, fazendo ligação com a BR·IOI, na Relação Dcs·
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, aprovada pela Lei n'
5.917, de lU de setembro de 1973 (Plano Nacional de Viação).
Art. 2' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. )' Rcvoguin-sc as disposições cm contrArio.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 9:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n•l12, de 1979, do Senador Cunha Lima,
que considera nilo tributáveis, pura efeito do Imposto de Renda, os
proventos c pensões nas condições que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Constlrulçilo e Justl~a. pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto Uconstitucionulidude. (Pausa.)
Não huvcndo quem queira usur da puluvra, declaro·a encerrada, ficando a votutUo udiada por fultu de quorum.
O SR. PRESIDENTE ( Lourivul Baptista) - m orudorcs inscritos.
Concedo u puluvra uo nobre Senador Cunha Lima.

JSM Sáb11do li
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O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso,)- Sr.

Presidente, Srs. Senadores:
O Progrõlma de Crédito Educativo com que se pretendeu suavizar o im~
pacto da permanente desaceleração dos gastos da União com o ensino supe~
rio r. vem acarretando sérios problemas aos jovens carentes que a ele reco r·
rem como tábua de salvação.
As falhas delisc sistema começam nu sua própria inspiração, posto que
surgiu como uma punacéia destinada a encobrir uma clumorosu dcficiênciu
do Estado na úreu da educação.
Num País de jovens como o nosso, onde os"grupos etários de até 25 anos
estão cm torno de 70% do todo populacional, o ensino gratuito, cm todos os
níveis pam os nlhos do povo. deveria ser um inarredávcl preceito constitu·
cional, obrigação prioritária e meta insubstituível de todos os planos gover·
namcntuis.
No esforço pela superação das contingências que nos amarram ao subdesenvolvimento, a educação da nossa juventude deveria ser uma prco·
cup:tçào permunentc dos dirigentes do País.
Infelizmente, os periódicos plunos de contenção de despesus, decorren~
tes dns crises provocudas pela inudequação do modelo econômico adotado
no P11is, têm como alvo primeiro as verbas destinadas à educação e à edu·
caçào.
O Sr. ,\lmir Pintn (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Com prazer, nobre Senador

Almir Pinto,
O Sr. Almir Pinlo (ARENA- CE)- Meu curo Senador, subemos que

neste Pais a Federação paga ensino, o Estado paga ensino c o Município
paga ensino. Então, sabemos que há pobreza, inclusive, acnbci de fulur ainda
há pouco do pauperismo existente no Município brasileiro. Sabemos perfei·
tamcnte que o ensino obrigatório pela Constituição é o ensino primário; cn·
tão, na minha Assembléia Legislativa, juntamente com o Senador Mauro De·
ncvides, lutávamos muito em uma fase da vida parlamentar, justamente no
sentido de que o ensino primário cm todo Pais fosse da exclusivu rcsponsabi·
Iidade do Governo Federal, porque é o ensino mais curo, justamente devido
à faixa etária c a um número muior de estudantes. O ensino secundário pode·
ria ficar a cargo do Estado e o ensino superior seria através de crédito educa·
tivo par a aqueles que não tenham condições de pagar, porque nós sabemos
que o filho de pai rico não precisa do crédito educativo. Então, ficuria o Mu·
nicípio sem essa responsabilidade que não pode ter. Disse, há pouco, que te·
mos professoras primárias, no Ceará, que ganham menos de 10 cruzeiros por
dia. O que é que e5sas professoras vão ensinar? Não vão nem aprender.
quanto mais ensinar. O meu ponto de vistn é este: sempre achei que o ensino
obrigatório, o ensino primário, deva ser da exclusiva responsabilidade do
Ministério da Educação e Cultura, o ensino secundário, dos estudos, até
quando passivei, podendo, na verdade, receber uma ajuda do Governo Fc·
dcr:tl. Assim, os municípios fic:1riam sem essa responsabilidade, porque os
municípios não podem aguentar uma rede escolar primária.

dades municipais. Posso dar o testemunho de uma experiência que nz, quan·
do prefeito. Governador do Estado o eminente Sr. Juracy Magalhfics, reuli·
lumos um convênio. E o Estudo transferia a responsabilidade do comando
do ensino primúrio uo município. Tivemos, então, todo êxito, alcançamos os
objctivos colimados. Portanto, o que é necessário, o que é imperioso é que se
trunsnra recurso para os municípios, pura que eles possam atender u esse im·
portante setor, que deve ser da sua competência. V. Ex• disse bem, que u
U niào tcnhil :-.ob sua responsabilidade o ensino superior, que o ensino secun·
dúrio c o pronssional sejam da atribuição das unidades federais, mas seja do
município, esteja sob a orientar;-Jo, sob o comando do município o ensino
primário. E por isso que defendemos uma nova discriminuçào de rendas c
que se dê:, que se atribua aos municfpios aqueles recursos para que eles pos·
sam fazer fuce u tão vultosa despesa.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado a V, Ex•. mas

há de convir V, Ex•, nobre Senador Lomanto Júnior, que o tema do meu dis~
curso se circunscreve ao ensino superior ou seju, do ensino de 39 grau. Os en·
sinEs de )I• c 2~> gr:tus deviam ser, de fato, da alçada, du atribuição dos gover·
nos municip:~is c estaduais. Mas o que abordamos, o que ferimos, neste ins~
tante, é prccípuamentc, o ensino de J9 grau, ou seja, o ensino superior.
Sei c reconheço que V, Ex•. como o nobre Senador Almir Pinto, têm se
destucado, nesta Casa, dentre outros, nu defesa dos municípios, na defesa
daqueles propósitos que são também nossos, do Movimento Democrútico
Brasileiro, de reestabelecer a <lutonomia c o prestígio dos municípios, mas,
neste instante, o que abordamos, o que enfatizamos é o ensino de J9 grau.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Almlr Plnlo (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Pois nno.
OSr.Aimlr Pinlo (ARENA -CE)- V, Ex• enratiza que o ensino de 3•

gruu· deve ser da responsabilidade do Governo Federal?
O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Esta a nossa preocupuçào, es·

tcs são os anseios de toda a população brasileira, de que este ensino de J9
grau, o ensino naturalmente mais caro, o que mais pesa, seja da atribuição
do Governo Central ou do Governo Federal.
O Sr. Almlr Plnlo (ARENA- CE)- Nobre Senador, cu queria argu·

mc:ntur com V. Ex• justamente isto: chega ao 39 grau aquele estudante m<~is ou
menos cm condições linuncciras de atingir até lá. Nós somos do sertão c cu,
que fui secretário de educação, no Ceará, cheguei a comprovar justamente is~
to: no ensino do primeiro grau, rara cru a classe que começava o primeiro
ano com 40c chega à quinta série- naquele tempo tinha até o quinto anocom 6 ou 8 alunos. D:it, ter surgido neste Pais c depois desaparecido o ensino
de: artes industriais que era um ensino acoplado ao ensino primúrio, para
preparar uquelas crianças p;~ra a única profissão, talvez, que poderia ter na
viU a, porque niio tinha condições de chegar ao ensino secundário, nem tum~
hém roucouo ensino superior, que é: o 3~> grau, a que V. Ex' se refere. Entr1o,
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador, o dcreito, ara- ~l meu ponto de vistu é justamente este: que o Governo dê condições Uquelus
lha é do nosso modelo econômico, é do esvaziamento dos municípios c dos pessoas, àqueles estudantes reconhecidamente pobres, que chegarem ao Jl'
estudos. Compete aos governos municipais a educação primária, como deviu grau, porque, de regra, chega ao 39 grau estudantes filhos de pu is que podem
competir uos governos estaduais a educação de segundo grau c, ao Governo nwntê~los. Poderão assumir, aqueles rapazes que não têm condições de pa~
Fedem!, :1 de. terceiro grau, ou seja, a do ensino universitário. V. Ex•, cm gar seus estudos, responsabilidades com as casas de crédito, com o Crédito
várias análises, neste plenário. sobre a problemática do esvaziamento c da Educativo, pura. quando se formurem, já terem aquela responsabilidade de
empobrecimento dos municípios c dos estados, bem responde à qucstUo que liquid;tr <tquelc débito pam com u cusu bancária, u casn creditlcia que o so~
comentumos neste instante, Mas, o certo é que, neste momento, nós nos refc· .:urreu, justamcnh:, puru concluir os seus estudos e, assim, ganhar u vidu fu·
rimos ao ensino superior, ao ensino de terceiro gruu c ao crédito educativo, turu. Dai. o meu ponto de vista, discordando um pouco de V. Ex•. Não tiro a
~uu raliio. Acho que, nu verdade, somos um Pais pobre e que o Governo, li·
Mui to obrigado u V. Ex•
nulmente, é responsável por todu a rede escolar, porque faz o primário, o se·
O Sr. Lomlnlo Júnior (ARENA- BA)- V, Ex• me permite?
cunditrio c o superior. Acho que deveria haver uma clussificaçào, porque a
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PD)- Com pruzcr, nobre Scnudor nossu Constituiçiio é que diz que o ensino obrigatório é du nossa Consti·
tuir;ào, Por conseguinte, esses mesmo ensino obrigatório, que é o ensino pri~
Lomunto Júnior.
m:'trio, devcriu ficar sob a única e exclusiva responsabilidade do Governo Fe·
O Sr. Lomonlo Júnior (ARENA- BA ) -Ouço sempre, com muitu dcrul.
atcnçilo c muito respeito, os pronunciamentos de V, Ex•. nesta Cusu.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado.
O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA - BA)- Quero apenas munire>tnr u

Ex• u minha opiniüo, fruto de umu longa cxperiênciu de vida públicu. O
ensino prim(trio deve ser uma ntribuiçào do municfpio. Como bem analisou
o nobre Senudor Almir Pinto, o que ocorre é que os municípios nilo dispõem
de recursos pura o atendimento ao pugamcnto de dcspcsus tUa vultosus,
~.:orno exige o setor. Entretunto, o ensino primário deve ncur com us com uni·
V,

O SR. CUNHA LIMA (MDB -I'B)- Nobre Senudor, nó"ubcmo' e

reconhecemos que, com o ensino do segundo grau, estll o jovem cupacitudo
paru rurtiéipur, puru integrur o merendo de trubulho. Mas, nós devemos rc·
conhecer que nào pode ser privilégio de rico ulcunçur u formuçào de terceiro
grau.
O Sr. Almlr Pinlo (ARENA -CE)- Eu di"c isto, E'cciênciu'!

O Sr. Aloyslo Ctunrs (ARENA- PA)- Jlcrmitc V, Ex' um upurtc'!
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------------------------------O SR. CUNH,\ UMA (M DB- Pll)- Já o concederei, nobre Senil·

dor.
Niio 'lucro tirar tollos os mérit~s do Crédito Educativo, mas, ao longo
do meu lliscurso, anotarei algum<~S f:1lhas que precisam ser corrigidas dentro
dcSMI sistemática, paru que possa huvcr melhor aprovciltlmcnto dentro li esse
progwma, ultimamente criitdo, puru atender aos menos favorecidos.
Concedo o apitrtc, ugora, ao nohrc Senador Aloysio Chaves, com praler.
O Sr. ,\IIIV'III Chao.s (ARENA- PA)- Nobre Senador, nuo sendo do
meu propósit~ fazer sucessivas intervenções no discurso de V, Ex•, que todos nós desejumos ouvir com muito interesse, tentarei ser breve na obser·
vaçiio, que, neste momento, submeto ao lúcido exame do eminente colega. A
matéria, envolvendo o ensino cm qualquer nfvel, é muito complexa e tem
vários enfoques: pode ser cx<~minuda sob direrentes ângulos. Entendo c acho
que isto já é um pensamento consagrado universalmente, está consagrado,
inclusive, pel<t UNESCO c educadores do mundo inteiro, que o cnsino universal e obrigatório deve ser o ensino do primeiro grau. Esse primeiro grau
que, antigamente, ahr:mgia só o curso primário, cinco anos, c que com are·
forma do ensino do Brasil, acoplou o ginásio ao primário. A tendência é im·
phmtar, como o ensino obrigatório c universal, esse do primeiro grau, e já será uma grande etapa a conseguir-se isso no Brasil. Em outros países mais
<~diantudos, essa etapa já avançou até o segundo grau. Mas o terceiro grau
nunca roi reservado como um dever, uma obrigação fundamental do Estado.
de tal modo que ele venha a ser ministrado ao segmento que chega à Universidade de maneira gratuita ou não. V, Ex• verifica que, nos Estados Unidos.
por exemplo- c percorri a naçilo norte-americana, como Reitor da Uni ver·
sidade Federal do Pará -o ensino superior não é uma responsabilidade da
União. Em alguns Estados, ele é ministrado pelo governo estadual, mas sempre de carátcr ancilar ou complementar. Ele é fundamentalmente: da ãrea da
iniciativa privada, exatamentc porque este ensino é caro, dispendioso, no
Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, nu Alemanha, na Grã·
Bretunha, em qualquer parte do mundo. E a responsabilidade do Estado, no
que diz respeito à preparação do jovem, é habilitá-lo para o exercício de
qualquer atividade da vida; essa é a finalidade do ensino médio. O objetivo
do Estado é justamente preparar os jovens, nesta primeira faixa etária,
dando-lhe instruçii.o indispensável até os 14 anos, a nfvel de ensino funda·
mental. Depois, se possível, ampliar à faixa secundária, mas não inverter a
responsabilidade: começar a responsabilidude do Estlldo pelo ensino supe·
rio r como o ensino universal, geral e gratuito. Isto nilo existe em nenhuma
parte do mundo até hoje. Nem na Rússia, onde um trabalho excelente sobre
a educação mostr01va a preocupaçilo scletivu, através de exames e testes especiais, pma u admissão aos cursos superiores, tanto nas universidades técnicas
como nas de letras. Concordo que os recursos, no Brasil, ainda süo insuficientes. No setor de ensino primário, do ensino fundamental é que nós deve·
mos concentrar recursos, atmvés dii Uniilo, com sua transfer~ncia para o Es·
wdo c para os Municípios. Exercer um grande esforço ainda no sctor do cn·
sino médio, cm suas várias modalidades e também cuidar do ensino superior;
mas nüo invertendo os critérios dar curátcr universal c gratuidadc absoluta
no cnsino superior, cm dctrimc:nto do csrorço que se deve fazer com rclaçi\o
;to ensino do primeiro c segundo graus. Esta observaçi\o de earáter geral é
que dcscjo fazer ao pronunciamento de V. Ex•
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l1ma melhor cultura para os cstuduntes pohre~. pura utingirmo!'! c alcuncarmns um dc.~envolvimcnto cultural nlilior pura nosso Pais.
Sr. Pn:sidcnte, o intcrcs~c pela juventude brusilcir<l, rittào de ser da prllpriil nacionalidade, t:d it import;inciu de sua pilrticipaçào no conjunto d01 pn·
pulaçàn c nos destinos da Pútria, tem ficudo apenas nos piilavrôrio~ ~nverna·
ment<tis.
O Programa de Crédito Educativo, implunwdo cm 1976 c anunciado
como providência do mais elevado alcance social e cultural, está se transror·
mimdo cm uma forma de pressão ao estudante pobre do Pais.
O seu funcionamento tem sido tema de discursos e entrevistas dos políticos do partido oficial, que o aprcscnt:lm como dádiva c beneficio c insinuam
muit:1s vezes que o estudante c suas f<tmilias devem votar nos candidatos dn
Governo como rctribuiçrto :1 tal beneplácito.
Na prática. no enwnto, o crédito educativo está se constituindo cm mais
um motivo de inquict:tcJo c dcsequilibrio, no já dcsajustado orçamento do·
méstico de centcn:ts de famílias do nosso ~ardeste dcsassistido.
O Sr. ,\loysio Chaves (,\RENA- PA)- Permite V. Ex• um itp;trtc'.'
O SR. CUNIIA LIMA IM DB - PB) - Cnm pruer. nuhre Scniluor
Aloysio Chaves.
O Sr. AloysioChaves (ARENA- PA)- Peço vi:nia para divergir de\',
Ex•: não vejo como o Crédito Educativo possa constituir um dc~equilibr.to
no orçamento de modestas f:tmíliiiS nordestinas. Primeiro, porque o Créllito
Educ:.ttivo é tonmdo pelo estudante carente de recurso c por critérios impcssouis estuhdecidos nn lei. Segundo, porque o volume de rccur~os já utilita·
dos paru o Crédito Educativo é muito grande, conforme tive oportunid;tdc
de salientar, ;malimndo :1 Mensagem do último ano do Governo du J>rc~i
dentc Gciscl. E cm terceiro lugm, meu nobre colega. porque o piigumcntu du
Crédito Educ:ltivo far-se·â pelo jovem universitário, depois de formadn. c l''·
gotitdo o praw de curê:nci:t, estabelecido em lei.
O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Não i hcm ossim, nohre Senil·
dor.
O Sr. Aloysio Chat'es (ARE~ A- PA)- Então trarei a lcgisl;1ç~o. porque o Crédito Educativo o estudante paga depois de formado, c pag•1 dcpoi~
de um pralO de carCncia.
O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Depois ue fornwuo, sim. nws u
prazo de c:ari:nciil é de apenas um <~no.
O Sr, Aloysio Chut'CS (ARENA- PA)- Sim, n1ils pra/o de
N:io i: a famíli:t, é o rm~prio cstud:tntc que v:ti pagar depois.

C>~rência.

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PBJ- Mus, se dentro de uni ;rno ele
n;tu conseguir uma ocupação remunerada, como é que v:1i rag:~r'!

O Sr. Aloyslo Cbat'cs (ARENA- PA)- f: o próprio cstudilntc 4ue \'ai
pi.ig;tr. De sorte que, iidmito que, como está ocorrcndo cm U,lguns curso!~~~~
pcriurcs, cstumos graduundo pessoal sem necessidade, uli:m düs limite~ dll
mercado de trilbalho. Evidentemente, este problem:1 precisa ser cnfrcntudu c
resolvido. O dio.tgnóstico já foi feito porque há uma prolifcr:tçào muito gran·
O SR. CUNHA J.IMA IMDB- PB)- Muito obrigado a V, Ex• Mas de i.Jc cursos de E~·onomia, de Administruçào, na árca dc Cii:ncias Suciili,,
quero ressnltar que todos estamos ;\cardes no mesmo ponto de vista quanto titmbém na í1rca tecnológicu. Hoje, tumbé:m nu áreu mi:dica, há um ~r<md~:
uo ensino de I~' e 211 graus. A nossa discrepãncia versa apenas quanto ao ensi- número de cursos I.IUC t.:st~o formando pronssion<Jis libcr:1is itlém das neccs~i·
no do 311 grnu, :to ensino superior. Na verdade, nós não podemos estabelecer d:tdcs do mcn:otdo de tr:1balho. Isto niio é um problema brusileiro, i: um
termos de comparação entre patscs desenvolvidos, como os Estados Unidos, prohlcnm universal. Nos Estados Unidos, à medida que a população atinge a
c o nosso, cm rase de desenvolvimento, ou, nindu. subdesenvolvido. O Universilladc, muitos husc01m cssu gradu;1çào c, hOje, o nLm1cro de c..:urw·
problema é que nós, nu nossa era, nos :mos atunis, necessitamos de melhor mist:ts fllrnmdos nos Est:tdos Unidos é muito superior tts neccs.~illudc~ dc~tc
tecnologia, necessitamos c cureccmos de conhecimentos muis uvançndo.~ Pais, Isto cst~ :tcontcccndo com puises como u Finlündi:.t, cm que c.,t[t eh~··
puru impulsionar o nosso progresso, não podemos dispensar o ensino supc· gando iiO terceiro gmu, segmento cadu vez nlitior lia popul:tçiio tJUc t.:villcntc·
rior nmis uhrnngcntc como um dos imrulsos ao nosso desenvolvimento.
menit: não pode se dedÍC'ilr depois ii urna ittivilludc prolissiun:lllihcral, cumu
O Sr. Aluyslu Chuves (ARENA- PA)- (Com usscntimonto do oru· i.Je advogado, engenheiro, médico, porque o mt.:rcudo de trabalho ne~~t.: )•;ti'
dor.)- Nilo vui nunca dhpcnsnr nem diminuir u prioridudc dele:, npcnus cstú s<ttur:ldo. Mas, ditÍ llilt:r·se que o Crí:dito Educittivo cstú oncrandtl nwucho que nilo se deve inverter essa colocação no escalonamento das nossas destas familius do Nordeste, do Sul, do Leste, llu Ccntru.oc~te do Uril~il,
neccssidudcs, turnunllo o ensino superior univcrsul, como se fnlou, c uo mcs· peço vêniit I"Htr:t dbcordur do meu eminente colega, por~ILIC reidmcntc crciu
mo tempo grutuito. Grutuito ele deve ser, purn todos os brasileiros que não que is~u nrto podt: ocorrer.
pollcm pugú-lo, c a ConstitliÍçiio prevê isso. Musa nossu ênfuse, o nosso es·
O SR. CUNUA UMA (Milll-1'111- V.Ex• hi1 deconl'ir q11c 11m"'"·
forco deve se concentrar nu primciru c segundo ~UiiU~, no sentido de tornú· dantc :to ingressar lltllllll FacuhlaJc, num curso superior, ele tem ~:onfi;m~•r
los universal.
no de~cnvulvirncnto do País c no crescimento do llll'rcado de trubalhn. Em
O SI~. ('tiNI IA l.lt\.11\ (~1Dll- PU)- Até certo ponto, concordo com fal·c dll rcgulamcntu e.'i.blente, quanto au Crédito Edm:;ttivll, o c~tudantc
V, Ex•, nws entendo que ni1u deve lwvcr discriminaçlto, o que procurumos é ricaohrigadll, depor~ de lllll ano de fnnnudn, ;t reembolsar ii C;ri\a l.o,.'llllllmi-
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cu, ou seja, uo Governo aquilo que foi despendido, aquilo que lhe foi cm·
prestado para custear os seus estudos. Mas, cm face da falla de mercado de
trubulho, o estudante nca na contingência de tirar dos minguados rendimen·
tos de sua famrliu, numerário para ressarcir aqueles empréstimos, aquele cn·
dividamento que fez, pura poder atender às anuidades enquanto freqUentava
os bancos escolares, nus Faculdades, nus Universidades. Esta a razão pela
qual, reanrmo que pura os estudantes pobres no Crédito Educativo, vêm
criando problemas sociais sérios dentro de conjuntura, principalmente da
Região do Nordeste, que ainda não atingiu a um estágio de desenvolvimento
a que todos ansiamos e em que confiavam aqueles que freqUentaram os cu r·
sos universitários graças u esse financiamento.
O Sr. M1uro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PD)- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador, desejo apar·
tear V. Ex• .• neste instante, pura dar o testemunho da absoluta procedência
da informação e mais do que esta, da apreensão que domina os graduados
nas várias pronssõcs liberais, notadamentc aqueles nossos conterrâneos do
Nordeste. Cito para V. Ex• um exemplo que chegou ao meu conhecimento,
durante o recesso do Congresso Nacional: fui procurado por um Bacharel
cm Ciências Jurídicas c Sociais que, há algum tempo integra os quadros de
uma empresa privada, cm uma função que não aquela pura a qual colou
grau, no ano passado. Ele me transmitia, diante da precariedade do mercado
de trabalho do Ceará, a sua angústia diante da perspectiva de ter que rcssar·
cir o Governo, cm função do Crédito Educativo pelo qual se beneficiara.
Portanto, o raciocínio de V. Ex• é sem dúvida alguma procedente, é lúcido,
renctindo uma situação de intranqUilidade no seio daqueles que se gradua·
ram pelas escolas superiores do Nordeste.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado a V. Ex•.
nobre Senador Mauro Bcncvides. A exemplo do que V. Ex• fez referência, te·
nho também em mãos a carta de uma advogada, campinensc estudante,
recém-formada, advogada, na Paraíba, que ainda continua a exercer funções
numa empresa da esfera comercial, à busca de uma posição que se diga con·
dizentc com seu grau de formação universitária c sem condições de pagar as
parcelas do Crédito Educativo.
O Sr. Aloyslo Chnes (ARENA - PA) - Permite uma nova inter·
rápida, nobre Senador?

vc~ção,
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dos, mesmo dispondo de recursos, a não pagar o dinheiro que, com compro·
misso moral c jurídico, assumirum pura com u sua Universidade, pura com o
Estudo, para com :a União. Hfi esse movimento já generalizado no Brasil,
que se prosperar irá destruir o Crédito Educativo que, com raras cxccções, é
benéf!co, sem dúvida alguma, a milhares e milhares de jovens estudantes uni·
vcrsitários brasileiros.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- V. Ex• observará que não de·
fendo esta tese do não pagamento; não me incorporo àqueles que se querem
furtar às obrigações assumidas, durante o seu curso universitário.
Quero dizer a V. Ex• que quando me dispus a vir à tribuna do Senado
reclamar sobre algumas nuanças do Crédito Educativo o fiz atendendo aos
apelos veementes de muitos jovens, de várias áreas do Curso Universitário
de Campina Grande c da Paraíba! SUo os químicos industriais, são rapazes e
moças formados em clctrônica. são engenheiros. Não silo somente advogados, há também os técnicos de administração, os economistas, os quais estilo
batendo às portas dos gabinetes c das empresas à procura de um lugar, para
exercerem a pronssào pura u qual se dedicaram, se esforçaram, para a qual
tanto deram de si, dentro de uma perspectiva de uma melhora de vida, de
melhor contribuição para o progresso nacional.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB)- V. Ex• permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. CUNHA LIMA (M DB - PB)- Com muito prazer, nobre Se·
nadar Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo ir ao encontro do tema
que V. Ex• debate, com tanta oportunidade, nesta tarde c corroborar as suas
anrmações, com relação às dificuldades que os recém-formados encontram
no mercado de trabalho do Nordeste; aliâs, não só do Nordeste, mas de todo
o Brasil c não apenas cm áreas como a de Direito, mas também em outras
áreas do ensino superior. Talvez, a esta altura, para corrigir essas d:.H\lrções
do Credito Educativo, fosse aconselhável ao Governo examinar a possibilidade de uma reformulação do diploma legal que o instituiu, de tal sorte que
permitisse ao recém-formado, mediante requerimento à autoridade compc~
tente, comprovar a carência de recursos para o pagamento do seu débito c,
por conseguinte, fazer jus à prorrogação do prazo. Seria esta uma idéia que
cu Juncaria no pronunciamento de V. Ex• a qual, ao meu ver, poderia pcrfci·
lamente se adequar à realidade nacional.

O SR. CUNHA LIMA (M DB - PD) - Pois não, Senador.
O Sr. Aloy•lo Cbo••• (ARENA- PA)- Nobre Senador, quantos, cu
pergunto, desculpe-me V. Ex•, nilo é da minha natureza fazer colocações dcs·
sa ordem, suponho, não pergunto a V. Ex•, mas suponho que, na Paraíba,
além da Faculdade de Direito da Universidade, hã outra Faculdade de Direi·
to no Estado. Suponho, não tenho certeza.
O SR. CUNHA LIMA (MDB - PD) - Exatamcntc.
O Sr. Aloy1lo ChovH (ARENA- PA)- Creio que hã uma cm Campi·
na Grande, c não sei se há outra de carátcr pa~ticular. Nilo posso afirmar,
mas deduzo que por ano, na Paraíba, devem formar-se cm Direito segura·
mente mais de 200 Bacharéis.
O SR. CUNHA LIMA (MDD - PB) - Nessa ordem.
O Sr. Aloyslo ChavH (ARENA - PA) - Então, V. Ex• vê que o
problema não é do Crédito Educativo. Pelo contrário, se na sclcçi!o desse au·
xílio, levassem cm conta o mercado de trabalho c criassem dificuldades, sur·
giriam criticas c censura ao Governo. Como considera-se apenas a insuficiência
nnunceira do estudante c não se interfere na sua opção, ele busca, muitas vezes, um curso superior que já está saturado na região, sem grandes oportuni·
dadcs, no mercado de trabalho. Ele trabalha numa empresa - esse fato
ocorre cm todo o Brasil c cm todas 115 cidades- c procura obter um diploma
de curso superior: Direito, Economia, Administração ou Engenharia. De·
pois, a própria empresa nilo pode absorvê-lo, porque ela tem um quadro li·
mitado de empregados. Se possui advogado, se tem engenheiro, o seu quadro
está preenchido. Ficam esses jovens graduados, cm dificuldades; muitas vc·
zcs, niio podem deixar o emprego, porque é a forma que tem para sustentar a
sua família c nilo encontra colocação como advogado, como engenheiro,
como médico, como agrônomo, c daí resulto a dificuldade cm restituir o di·
nhciro que ele tomou como Crédito Educativo, cm condições que conhecia c
uccitou, c que lhe eram vantajosas. Agora, como a tendência neste País é
pura desucreditur e, portanto, acabur destruindo, inclusive, as iniciativus que
tiveram u melhor inspiração, jlt há um movimento estimulando aos graduu·

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- V. Ex•, nobre Senador Hum·
berto Lucena, vem perfeitamente, com o seu aparte, cm consonância com o
pensamento que, dentro em pouco, esboçarei no meu pronunciamento. Que·
ro agradecer a contribuição e a participação excelente que traz ao meu dis·
curso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, até fins do ano passado, mais de 155 mil
estudantes nordestinos estavam inscritos nesse programa.
A sclcção adotada para aceitação dos solicitantes do financiamento circunscreve sua abrangência praticamente aos estudantes de parcos recursos financeiros.
Por outro lado, sendo verdadeiras as informações oficiais de que cresce ovo·
lume de universitários entre as classes mais pobres da população, c
conhecendo-se quão elitista é o sistema de vestibular adotado nas universida·
dcs federais, fácil é constatar que a esmagadora maioria desses jovens vem
cursando faculdades particulares sob o aparente amparo do programa de
crédito educativo.
A primeira vista, tudo estaria às mil maravilhas. Afinal tcr-se-ia cncon..
Irado uma solução pura incrementar o ensino universitário entre as camadas
carentes da população sem que o governo aumentasse as vagas nas escolas
federais ou instalasse novas unidades.
No Nordeste, no entanto, nilo é essa a realidade.
Nossa região, Sr. Presidente, vem sendo mantida, ao longo do tempo,
numa situação de inferioridade cm relação ao Centro-Sul do Pafs. O conti·
gente de desempregados está cm torno do> 4 milhões c hã mais de Smilhões
de subempregados, aos quais se agregam anualmente mais de 250 mil pcs·
soas que, quando atingem a idade de incorporação à força de trabalho, pro·
curam c nilo encontram ocupação lucrativa nos Estudos nordestinos.
Nesse contexto ungustiantc, estão se inserindo os jovens nordestinos de
baixa renda que concluem os seus cursos universitários.
Suem dus fuculdudes com seus diplomas debaixo do braço c uma espc·
. runçu de rnclhoriu de vida, que logo desaparece nus longas e infrutlfcrm curninhudus cm procura de emprego.
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Encerrada a busca nus cidades nordestinas, partem cm dircçllo ao
Centro-Sul c ai também nilo conseguem trubalho; a concorrência é brutal,
pois as Unidades da Fedcruçilo cm melhor situação económica também nilo
cstiio gerando oportunidades suflcicntcs à ubsorçJo da mão-de-obra qualific<Jda c scmiquuliticada que as escolas c a experiência prolissional produzc:m
permanentemente.
Recebo, diariamente, Sr. Presidente, dos meus conterrâneos da Parafba,
cartas, telefonemas, upelos c visitas de jovens diplomudos c de familiares
seus, na maioria das vc:t:cs pu is e mães cm verdadeira aflição, encarecendo a
minha intcrcessilo para que possam ser aproveitados cm órgãos do governo
ou cm empresas privadas. Silo médicos, engenheiros, advogados, economistas, professores, enfim, são portadores das mais variadas formações universitárias.
Estiio se <~cumulundo problemas de desemprego, de desajuste soci<~l, de
desagregllçiio f<~miliar e :.~gora de endividamento com :.1 Caixa Econômica,
rois as rurcellls do crédito educativo estão se vencendo e nüo estão sendo pa·
gus, porque centenas de contratantes do sistema não têm condições de cumprir os comrromissos assumidos, que tendem a se avolumar pelo acúmulo
'~~s juros capitalizados semestralmente.
Como se vê, Sr. Presidente, o estudante pobre que cursa umu faculdude
através do crédito educlltivo, dele está saindo mais pobre e pior do que isso,
endividado.
Não é necessário continuar descrevendo essa tragédia. Para quem tc:m
sensibilidade e espírito público, basta o que está dito,
Nosso apelo objctivo é no sentido de que a Caixa Econõmica Federal e
o Ministério da Educação e Cultura se irmanem numa providência de bom
senso c dilatem para dois anos o prazo de carência, hoje fixado em doze me·
ses, paru que o contratante do crédito educativa comece a pagar, sem juros,
as parcelas mensais do seu compromisso,
O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. CUNHA UMA (M DB - PB) - Com prazer, nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Cunha Lima, V.
l!x•, que tem trazido problemas educacionais da área do Nordeste e tem discutido no Senado com altancria c conhecimento esses problemas, hoje, não
fala cm nome do Nordeste. V. Ex• fala em nome de todos os estudantes
pobres do Brasil, fala cm nome da Bancada do MDB, fala em nome de todos
nõs, porque é uma situação real, com a qual se defronta o estudante pobre de
nosso País. De fato, o Crédito Educativo há que ser dilatado mais, para que
o cstudunte possa fuzer face a ele. Nos, que fomos estudantes, saímos da fa·
cu Idade com a cabeça cheia e as mãos vazias, enfrentamos essa realidade que
eles estão enfrentando, hoje muito mais agravada do que a realidade do nos·
so tempo. V. Ex• está sendo um pregoeiro das grandes e sadias esperanças da
mocidade acadêmica de nosso Pais. Parabéns a V. Ex• pelo magnífico discur·
so, porque está alertando as nossas autoridades, pedindo a dilação de prazo
dl• auxílio nnanceiro ao estudante pobre, que merece do Pais este amparo,
porque eles são as esperanças mais fúlgidas do Brasil de amanhã.
O SR. CUNHA I.IMA (MDB- PB)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• deu mais ubrungí:ncia, mais amplitude ao meu pronunciamento. Quando defendo aqui apelos de estudantes e de homens jovens formados
pelus universidudes do Nordeste, recebo, pura honra minha, o aparte de V.
Ex• que, como disse, tntl uma amplitude em termos nacionais às minhas rei·
vindicaçõcs, às reivindicações que saem do Nordeste c que se irmanam com
todos os Estados da Federação brasileira. Muito obrigado a V. Ex•
Continuando, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, pedimos que o prazo de
carência seja dilutado. Isto se nilo for possível um contrôle que só torne
exigível u dívida quando o contratante estiver trabalhando c percebendo rcmunernçtio condigna.
É umu medidu jus tu c realista, pois mesmo aqueles que conseguem cmpregos tilo logo concluem seus cursos, auferem, quuse sempre, nos primeiros
meses, sulítrios insuficientes pum u sua sobrevivência.
Se forem connrmadus as ameaças de cobranças inumistosus, anotações
c divulguc;õcs de no111s cadustruis dcsubonadorus contra jovens profissionais
de nível superior desempregados ou subempregados, por não esturcm poden·
do cumprir suus ohriguções relutivas ao crédito educativo, estaremos assis·
tindo u mais unu1 injustiça contru u juventude brasileira, que não é culpada
dos erros c dus omissões que têm dilicultudo o pleno desenvolvimento cconômico do Purs. (Muito bem! Pulmus.)
O SR. !'RESIDENTE (Lourivul Baptista) - Concedo
nohre Scnudor Dirceu Curdoso,
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo uma rápida comunicação à Casa de uma data que fala ao meu
sentimento e à minha emoção. Hrt setenta anos atrás, os que tinham dificuldude de encontrar colégios nus zonas cm que viviam, procuravam no interior
do Estado um estabelecimento de ensino onde pudessem fazer o curso secun·
dá rio. Em Minas Gerais, na Zona da Mata, havia um tradicional estabeleci·
menta de ensino secundário, o Colégio de Leopoldina, dirigido, à época, por
um dos educadores mais famosos e de maior renome naquele Estado- José
Reis.
Esse colégio, então, Sr. Presidente, tornou-se o foco de atração de alu·
no!. de vários Estados do Brasil, não digo de Minas, mas dos Estados do Rio
de Janeiro, do Espirita Santo, da Bahia e outros Estados, que procuravam
aquele colégio como uma das grandes casas de ensino, onde centenas c centenas de alunos, cm regime de internato, procuravam fazer o curso secundário.
Pois bem. Dentre os alunos brilhantes que passaram por Leopoldina,
hoje, o colégio se orgulha de um deles: é S. Ex• o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o Ministro Antônio Neder. Dentre esses alunos, também,
que por lá passaram como uma sombra fugidia, sem deixar rastro, sem deixar a marca de sua passagem, nenhum sinal de que por lá passaram, cu me
orgulho de ser um deles.
Portanto, Sr. Presidente, no dia 8 de setembro o Colégio de Leopoldina, na Zona da Mata, que teve como diretor José Reis e como seu sucessor o
ilustre educador Carlinhos Alvarenga Mayrink, esse colégio vai festejar uma
data querida aos seus ex-alunos, vai reunir todos os seus ex-alunos do Brasil
que por lá passaram: Ministros, ex-Ministros, oficiais das Forças Armadas,
médicos ilustres, advogados eminentes, engenheiros de categoria c outros
brasileiros que se dedicaram a profissões liberais, homens que na agricultura,
na indústria e no comério se projetaram também na vida brasileira. Esses
alunos. então, se reunirão no dia 8 de sctembro,tendo a cidade como a hos·
pedagcm oficial, pois todos, naquela cidade, se prontificaram a hospedar os
alunos de todos os quadrantes do Brasil, para o festejo da confraternização
dos 70 anos de fundação do colégio.
Portanto, Sr. Presidente, lá nos reuniremos, e é o brado que desejo comunicar aqui à Casa: em nome dos ex-alunos, envio daqui do Senado esta
comunicação ao Brasil, sobre o colégio onde se educou o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Antõnio Néder, como também outros
brasileiros ilustres que hoje prestam à República a contribuição larga do seu
talento, da sua cultura, da sua grandeza moral.
~a nota que faço, neste fim de sessão, a fim de que o Brasil inteiro saiba que, dentro de um mês, em Leopoldina, na Zona da Mata, os ex-alunos
daquele colégio se reunirão numa confraternização, sob a égide dos nomes
dos grandes diretores que por 1!1 passaram, dentre os quais destaco José
Reis, o diretor insigne, que deixou uma marca brilhante de sua atuaçào naquele colégio, eminente educador, que deixou no carâter e na alma dos que
passaram pelo colégio, o estigma da sua formação moral, de seus conselhos e
da sua direçào. E, como seu sucessor, um outro grande diretor Carlinhos AI·
varenga Mayrink, que chegou u Desembargador do Tribunat de Minas Gerais, também diretor insigne c que foi também grande condutor da mocidade:
daquele tempo.

Essu, Sr. Pre~idcnte, a comunicação que, do meu sentimento e da mi·
nh11 emoção, faço daqui da solidão do Planalto pura que a Vo: do Brasil. ganhando os ouvidm da!\ distâncias imensas deste País, possa chegar aos colegi:~is d:tqucle colégio, aos ex-alunos daquela tradicional casa de ensino, que
no dia 8 de setembro todos nós lá nos reuniremos, para render nossas home·
nagens à m<1triz fulgur..ntc que nos ensinou o caminho do saber.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Lourivul Baptista) - Concedo n palavra uo
nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo trazer ao conhecimento do Plenário representações que recebemos, no dia de ontem e hoje, de três grandes setorcs da comunidade brasilci·
r:1, contendo updo pum que seja ampliado o bcntficio da anistia previsto no
projeto em trumitaçilo nu Cusa. Trutu-se da represcntuçilo dos artistas, de
cientistas c de lideres tmbulhistus.

Os mtistus trouxemm ao Congresso Nucionul, c entrc~urum Os Lide·
runças du ARENA e do MDB, uma ref')rcsentuçào ;~ssinuda por muis de sete·
centos rerrcscntuntes desta cutcgoriu de urtistus que atu:un no Brasil.
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Finalmente sentimos que é pos~ívcl pelo menos falar. Nós, ar·
tistas hr;.lsilciros, por tanto tempo amordaçados em nossa scnsibilid:u.lc cri:~tiva pcl:1 ccnsur:1 c violcntudos pela :1utoccnsura, sabemos
ser !!T<~mlc llllSS:I rcsponsahilidudc rcmntc o povo hn1silciro.
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ração 'lur.: vem das próprias bases do Dmsil, de todos os sctorcs óa cornuni·
dadc brasilcir:1. O Brasil serú o gwnde vitorioso se esta emenda for recebida
com gr:mdcza c accil:l pnra que haja realmente u paz cm todo o território
br:tsilcim.
O Sr. Muurn DcnL•vldcs (MDB- CE)- Permite-me V, Ex• nobre Se-

nador'!

O SR. FRANCO MONTORO (M DO - SP) : Com prazer, ouço o
ap:utc de V. Ex•
O Sr. Mauro Dcnc•ldcs (MDD- CE)- Nobre Senador Franco Mon·
toro, desejo congmtular·mc com H iniciativa de V, Ex• em uprcsentur algu·
mas emendas uo Projeto de Anistia, ora submetido à apreciação do Congresso Nacional. No que tange à situação do mugist~rio, desejo informar :t V. Ex•
c ü Casa que também cu tive :1 iniciativa, atntvés de emenda, de :.!tender a
uma asrir:u;ão do magistério de todos os graus, deixando os seus intcgr:tntes
fura d:~quci:J exigência, inteiramente dcscahidn, do requerimento pant ore·
torno ü atividadc. A emenda de V. Ex•, no mesmo sentido, agoru cabalmente justificada, queira Deus seja ela ucolhida pelo Rel:ttor, relu Comissão c,
cm últim:.t in~túnci:1, pelo llJenúrio do Congresso Nacional.

Foram longos demais esses anos de "caça às bruxas" c pcrsc·
g.uiçúcs. Just:uncntc quando entre os anseios do tão sofrido povo
hr:1silciro cresce :1 necessidade urgente de paz, de reconstrução de
unw Nttç;lo conciliud<.~, justamente quando o Presidente "jura" fa·
ter de nosso Pais uma Democraciu, é concebida uma Anistia rcplt:ta Ue pariiJ:!rafos, de itens que restringem c, portanto, reprimem no·
vamente. Não podemos admitir, sobretudo, que quando sc pretcn·
de uma concili:1çJo N:1cional sejam anistiados uns e marginaliza.
O SR. FRANCO ~IONTORO (MDB- SP)- Agradeço a colabodo~ outro~. E m:lis: pergunü1mos :1 todos c a nós mesmos, o núme·
ração de V, E.\• c, pma destacar a import:inci;~ desses cientistas c desses pesa
fll de nwrto~ c de desaparecidos nJo se sabe aind:1. No enwnto
este nàn é o momento cm que se devam reasccndcr divergências. E quis:1dorcs brasileiros voltarem ao Brasil c realizarem suas pesquisas no Brasil, gostari:1 de lembrar uma :11irmativa, que tive oportunidade de fazer onnem mesmo perguntar- por mais evidente que seja a resposta tem, ao rcivindic:1r uma série de medidas solicitadas por engenheiros e técni·
4uem atirou a primeira pedra.
E o momento vital de falar, de gritar, cm nome dos mais ele- cos br:tsileiros, no toc:mte :.'1 evasão de técnicos c de tecnologia brasileira:
mentares princírios de resreito humano, aos sentimentos cristãos: "É preciso lembrar que a resquisa científica e tecnológica feita por brasilei·
ros, no território brasileiro, com materiais encontrados no Br:tsil, constitui
Chega de r:.mcores!
a base insubstituível do verdadeiro desenvolvimento nacional."
Chega de ódios!
Paz!
Com essas razões, estamos certos de que a liderança da Maioria e os Srs.
,\NISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA."
Senadores c Deputados hão de receber estas sugestões como uma colaboração dirigida para dar um sentido mais amplo e nacional à feliz iniciativa da
Esse documento é subscrito, entre outros, pelos artistus M.lsabel de Li· concessão da anistia a todos os brasileiros.
zandm, Eva Wilma, Rcnuto Consorte, Carlos Zara, Antônio Fagundes, ReEra o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
giml Duarte, Fernanda Montenegro, Tania Carrero, Moacir Franco, Bruna
O
SR. PRESIIJENTF. (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
LL)mhardi, Débor:1h Duarte, Antônio Marcos, Nicette Bruno, Paulo Goulartr:, Toni Rumos, Glórh1 Menezes, c mais de sete centenas de artistas de nobre Senador Humberto Lucena.
nossa tcrr:1.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinle disO segundo apr:Jo, Sr. Presidente, chega ao Congresso cm uma dclegaçno curso, Sem revisão do orudor.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
da Socicd:Idc Bmsilciru pam o Progresso da Ciência, entidade que reúne, ho·
Ontem correu célere a noticia de que o Senhor Ministro do Planejamen·
je, mais de quinze cientistas de todos os Estados do Brasil. Trouxeram eles to M~rio Henrique Simonscn estaria demissionário. Houve uma sCrie de
ao Congresso, lev:mnn :10 Sr, Ministro da Justiça e trouxeram às Lideranças desmentidos, inclusive da Secretaria de Comunicação Social da Presidência
da ARENA c do MDB o ponto de vista dos cientistas afastados da cf1tcdra, da República. Aqui mcsmo. neste plenário, tivemos um discurso da Lideda pesquisa c do ensino, muitos deles ainda no exterior, lembrando que a rança do Governo, pela p<tlavra do nobre Senador Murilo Badarólevundo àfurma por que foi proposta a :mistia a estes professores é incompatfvel com a quele ...
Oignidadc do magist~rio, c princip:llmcntc viemm lembrar que a vinda dos
O Sr, ,\luysiu fh:11cs (ARENA - PA)- Nobre Senador Humbcrlo
professores que estão ufastados; homens para os quais o Brasil gastou im·
port:incias extr:tordinariamente elevadas na sua formação, no seu estudo, es· Lucen:.1, permite um:1 breve intervenção?
t~o hoje prestando serviços a países como a França. ~ o caso do professor
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- ,, ti!Uiur do MinisLeite Lopes que acaba de ser nomeado, recentemente, professor titular da tério do Presidente João Figueiredo os aplausos da Bancada da ARENA,
Universidade de Strasburgo. O Presidente Giscard D'Estuing criou uma ca- nestu Casa.
deir:t par:~ o grande físico que é um dos maiores dessa especialidade no munEu mui começo o meu pronunciamento e V. Ex•. Senador Aloysio Cha·
do. Não podemos exigir desses homens que formulem um requerimento dirives, pede um aparte ...
gido u um grupo de burocratas, pura pedir u sua reVersão, se houver vaga. ~
O Sr. Aloyslo Ch.,es (ARENA- PA)- ~para não perder a oportuni·
preciso que o seu retorno seja automlltico.
Ecs\e o semido de uma decisuo unfmimc da úllimu da Sociedade Brasi- dudc. f: apenas para lembrar u V. Ex•, não puro rclificâ·fo, lembrar a V. Ex•
leira punt ll Progresso da Ciência e também de uma resolução unânime do que o nobre Senador Murilo Baduró não fez uma comunicação em nome da
Conselho da Universidade de São Paulo. Apesar das divisões que existem Liderança. A propósito de encaminhar a votação de um projeto de lei que
nii(JUelc Conselho, foi unünime u decisão de que é de interesse do Brusil, c pro lhe 11 pesca da baleia, S. Ex• abordou considerações de natureza pessoal,
n;io desses homens, que eles sejam automaticamente reintegrados nu comu· a respeito dessa rropalad:t noticia enaltecendo a pessoa do Ministro MArio
Henrique Simonscn.
nidudc cicntrlicu de nossn terr:t.
Fin:tlmcnte, Sr. Presidente, o terceiro apelo, recebido através de uma
O SR, HUMBERTO I.UCENA (MDB- PB)- Nobre Senador Aloycomissão de lidcrunças sindicnis, diz respeitou lideres trabalhistas que receberam punicihl ou forum ufustndos cm decorrência da aplicação de atos ins· sio Chuves, uproveitou-se o Senador Murilo Bndaró de uma oportunidade,
titucion:tis, muitas vezes não dirctamentc cm relaçilo u eles, ·mus que recebe- utC unti-rcgimcntal, lembro-me bem-, para ubordur o ussunto. Mas, é din·
rum, em dc-corrCm:iu de um estado gerul de perseguiçi\o l1s Jidcrançus sindi· cil dissociur u pessou de S. Ex• da sua condição de Vicc-L.fder du ARENA e
do Governo, nestu Cusu. Quando fulou, evidentemente, ali estâva u voz do
l'UÍS. Paru o atendimento dcstus reivindicw.;õcs, Sr. Presidente, Sr.... Senudn~
rl'S, clahm:tmns ulgumus crncndu!;, muitus daf. quuis já estão induidas no Governo, a voz da ARENA. Tanto ussim que S. Ex• ni'\o fez qualquer ex·
..;uh~titutivo que n Movimento Democrático Brusilciro uprescntu :.m Projeto ccçJ1o 'lunnto !t solidariedudc dos seus companheiros h ntuuçào do Ministro
M(trio Henrique Simon:;en nu Sccreturiu do Plunejamento.
da Anistia.
Mas, o l.ptc quero iiSsinular (: que, hoje, u notrciu cst(l conlirmudn.
Fw.;o um :1pclu :1 Lidcro1n<;a da Maioria paru que vejn ne~sc substitutivo
c llCs~:ll'> emendas n:lo unw medida Jc l!:tr(tter purtid{Jrio mus umu coluho~ Chc~·.u-nm, ao linnl desta scss~o, a cópia da curta que o Sr. Ministro Mi\rio
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Henrique Simonsen enviou ao Senhor Presidente da República, nos seguin·
termos:

te~

Brasília, \O de agosto de 1979
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Joào Baptista de Oliveira Figueiredo
Senhor Presidente:
Em dezembro do ano p:tssado alguns eminentes amigos co·
muns me indagaram se, caso convidado, aceitaria fazer parte c.!n
equipe c.!c- Governo c.!e Vossa Excelência como titular da Secretaria
de Planejumento da Presidência da República. Respondi que, apc·
sarda grunde estima e admiração por Vossa Excelência, era meu
desejo afastar-me d~ serviço público, no qual nilo pretendia fuzcr
carreira, e ao qual jft me havia dedicado por cinco anos, como Mi·
nistro dot Fazenda do Presidente Ernesto Geisel. Temia, por outro
lado, que a presença à frente da SEPLAN de um ex-Ministro da
Fazendu confundisse a opinião pública c, cm parte, o próprio Go·
verno, quanto ao papel da Secretaria de Plunejamento da Presidên·
cia. Como Secretaria, trata-se de simples órgão de assessoramento
do Presidente cm assuntos econômicos. E, ao contrúrio do que
muitos presumem, faltam-lhe t:strutura e poderes legais para atuar
como um Ministério de Coordenacito Econômica. Parece claro,
além do mais, que planos c estudos podem ser auxiliares úteis, mas
nunc<t condição suficente para a execução de uma boa política eco·
nõmica.
Ao tomar conhecimento da estrutura de Governo que Vossa
Excelência pretendia implantar, admiti que ainda me restava uma
contribuição a prestar, Essa contribuição, por apenas transitória,
poderia situar-me exatamente na Secretaria de Plancjamento.
Os pontos fundamentais dessa contribuição consistiriam cm
:1uxiliar Vossa Excelência na formulação das Diretrizes de Gover·
no, na preparação do III PND, na elaboração do Orçamento Plu·
rienal de Investimentos c na implantação de quatro reformas: a) a
da proposta orç;~mentária, que deveria ajustar-se ao principio de
unicidade, segundo o qual todas as despesas e receitas da União de·
vem explicitar-se na Lei de Meios~ b) a do sistema monetário, retirando do Banco do Brasil a possibilidade de utuar indiretamentc
como banco emissor através de sua Conta de Movimento no Banco
Central; c) a da Divida Pública c Mercardo Aberto, estabelecendo
que o aumento da Dívida Interna só deve resultar de eventuais défi·
drs orçamentários, não devendo ser usado, como permite a Lei
ComplemenUir n"' 12, como simples instrumento da pontica mane·
tá ria, sem trünsito pelas contas do Tesouro; d) a da estrutura interna da SEPLAN, simplificando e desburocratizando o sistema de
administração dos Fundos geridos pela Presidência da República, c
transformando-a cm simples Secretaria sem funções executivas.
Encaminhados os trabalhos acima, que ou se encontram prontos ou em r~se final de anteprojeto, dou por encerrada a minha eta·
pa de serviço público, solicitando a Vossa Excelência, em car:\·
ter irrevogável, que me exonere da Chefia da Secretaria de Plunejn·
menta da Presidência da República.
A Vossa Excelência e sua excelentíssima família meus votos de
felicidade pessoal. E a Vossa Excelência, minha fé no êxito de sua
administrnção.
Com profundo respeito. - Mário Henrique Slmonsen,
Sendo esta. Sr. Presidente, umu Casa eminentemente pontica, nilo pode·
ríamos deixar de tomar conhecimento deste documento, que é da maior im·
portüncin e que fica. portnnto, registrado nos Anuis do Senado Federal.
Desejo fazer ligeiras considerações u respeito dessa curta. Sr. Presidente,
quem u lê tem a impressão de que, o Sr. Ministro Mário Henrique Simonscn
apresentou us razões confc-ssúveis, isto i:, justilicou, cortesmente, ao Senhor
Presidente da República, o seu pedido de exoneraçüo, como não poderia deixar de fazê-lo, Mns, na vcrdude, hll os motivos ocultos, Sr. Presidente, ejd se
!!Speculu por todn u pnrte sobre eles.
Em primeiro lugnr, gostnrin de referir-me li reuniilo renlizadn pela Bun·
cadu da Alittnçu Renovadorn Nucionnl, nu Climnm dos Deputados de que
dll conw a\mprcnsn, quando foram fl!itns veementes criticas à orientução seguidu pelo Sr. Ministro do Plancjamento, MMio Henrique Simonsen, no qui!
toca Íl politica económica. Sem dt'IVidn ;1\gumn, isso provu que começava a
haver uma grunde dist1incia entre n representação ptlliticn du A RENA no

Congresso Nucional, notadamentc na Cümma dos Deputados, e o Sr. Ministro do Plancjamento, Mário Henrique Simonsen.
De outra parte, hú qut:m alirme que S. Ex• terin se agastado pelo fnto
!..le não tc:r sido consultado quanto lt extinção do depósito compulsório para
as viagens ao exterior, medida tomada à sua revelia e anunciada numa reuniüo do Con!\elho de Descnvolvimc:n!O Económico pelo próprio Presidente
J;t República.
Por outro lado, há t:tmh~m infMm;tções de que o Sr. Minbaro do Planejamcnto nfto foi ouvido no que tange à fixação dos preços mínimos dos pro·
Juto!\ agrkolus, ohjcto de rccent~ decreto presidencial.
Es~as silo algumas verst1es que estão vindo u púhlico, para dar uma outra conotw.;i"m de natureza político-administrativa ao pedido de exoneração
do Sr. Ministro do Planr.:jamcnto. Mário Henrique Simonsen.
Esperamos que S. Ex• mesmo, em entrevista à Jmprensa, e a Presidência
da Rcpúhlica, atravt:s da sua Secretaria de Comunicação Social, bem assim
as próprias Lideranças do Governo nas duas Casas do Congresso Nacional,
hão de lnnçar luz sobre esse acontecimento, Sr. Presidente, para que todos
pos,,amos, afinul, como homens responsáveis pela vida pública neste País, ter
a noç~o ex~lta do que se pí!S!'.Ou no seio do recém-instalado Ministério do
Presidente João Baptista de Figueiredo.

O Sr. Mauro Bcnevidcs (MDR- CE)- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LIJCENA (M DB- PB) -Ouço com prazer o
nohre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mouro Dcnevidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Humberto
Lucena, é: indiscutível a existência de uma descoordenacão nos setores económico c financeiro do Governo. Anteontem esta Casa assistiu a um debate
de que p;uticiparam, especialmente, Senadores do Nordeste, quando foi posta cm evidência~~ dificuldade vivida pela nossa região, diante das diversidades climáticas neste ano de 1979. E, no curso dos debates, ficou suficiente·
mente claro que decisões assentadas de forma peremptória, atê mesmo pelo
Senhor Prr.:sidentc d:.t República, deix:J.vam de ser cumpridas por determina·
dos esca\õc:s do Governo Federal. No que diz respeito ao cré:dito subsidiado
para financiamento du emergência. o que se assistiu na última terça-feira em
João Pessoa, cm Na tu\ c em Fortaleza foi a notícia estarrccedora dr que o
Banco do Brasil sustara, a purtir daquele instante, todas aquelas transações
4ue iam atender uos proprietários ruruis do polígono das secas. E isso ocor·
rendo uma semana depois do Senhor Presidenlr.: da República huver assegu·
rado. ;to Governador do Estado do Ceará e a seis Deputados Estaduais, que
não huveria qualquer restrição no cumprimento d:.tqueles cronogramas de
recursos destin<~dos ao Nordeste, Ora, uma semana depois, o Banco doBrasil lutava com uma carência de recursos, c mais do que isso, anunciava form:~lmente o encerramento daquele tipo de operação beneficiando 01 emcrgCncia. Ni'io se cumpria, assim, uma determinação do Senhor Presidente da Rc~
pública, c o Banco Central deixava de fornecer ao Banco do Brasil os recursos para o repasse, através daquele outro estabekcimento de crédito. Isso
mostra, renlmente, a descoordenação, reflctida, agora, na demissão do Mi·
nistro Mário Henrique Simonscn.
O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - O aparte de V. Ex•.
nobre Senador M:turo Benevides, é por demais esclarecedor.
E ainda lembraria a V. Ex• c à Casa um fato público e notório: a conhe·
cida divergência que chegou ati: à reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econõmico, entre o Sr. Ministro do Plnnejamento, Mário Henrique Simon·
sen, e o Sr. Ministro do Trabalho, Murillo Macêdo, quanto ao problema do
encurtamento do reajuste salarial. Enquanto o Sr. Ministro do Trabalho defendi:! a idéia do reajustamento quadrimestral, o Sr. Mário Henrique Simon·
sen instistia no reajustamento semestral, sob u ulegaçilo de que o outro elevariu nindu mais os índices inflacionários.
Tudo isso sào pequenos fatos que, se somudos, vila demonstrar, à sociedude, que, na verdnde, os motivos do pedido de exoneraçüo de S. Ex• nilo
sào esses que constum da curta enviada uo Senhor Presidente da Rcpúblicn.
O Sr. Cunha Uma (MDB- PB)- Permite V, Ex• um apurtc'!
O SR. HUMBERTO LUCENA (MOO- PB)- Pois não, com muita
honru.
O Sr. Cunlm l.lm11 (MDB- PB)- Nobre: Senador Humberto Lucena,
vejo outras r;.1..:Ucs nt:sscs episódios. Ocorrem s~rias diverg~ncias e ~.:onnitos
entre rl1liticos e técnicos, em face do rHlsso modelo polrtico-cconõmico. t
rrcciso que lwju dc~olles, ê preci~o que os políticos t~un~érn scjum ouvidos,
pois 11 clit'>'l! plllflic~t totmhi:m tlcvc ~c r l1U\'idu, poh é ela quc:!lll)UVC c sente o~
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ch1morcs c as angústias populares. Chega-se: à conclusão de que é necessário
criar um modelo econômico mais eficiente c estável para assegurar o desenvolvimento, sem o1gruvur :1s distorções. Oxalá sejam modificados esse mode·
lo po\ítico-econõmico, ox:1lá os nomes, os homcns que venham a presidir
esse Ministí:rio tenham a sensibilidade de uuscultar, de ouvir a classe polfli·
ca, porque, assim, estarão ouvindo o próprio povo,

O SR. IIUMBF.RTO LliCENA (MDB- PB)- Muito obrigado a
V. E.''

Sr. Presidente, tenho a impressão de que, afinal das contus, o Sr. Minis·
tro Múrio Henrique Simonsen perdeu a batultiu da innaçào. S. Ex• que, ncs·
ta Casa, quando aqui compareceu, num debate amplo com os Srs. Senadores
demonstrou perfeito conhecimento de causa c grande entusiasmo pela tarefa
que lhe tinhu sido confiada, de melhorar o nível de valorização do nosso cruleiro, de combater a inflação que nos avassala a todos, S. Ex• de repente sentiu que não tinha naturalmente, dentro do Governo, o apoio necessário dos
demais Ministros. e- quem sabe- até do próprio Presidente da República,
para continuar a seguir a sua linha de açào. Assim, não teve outro caminho
senão o do pedido de exoneração.
Sr. Presidente, os nossos votos, os votos do Movimento Democrático
Brasileiro são no sentido de que o episódio não se restrinja à exoneração do
Sr. Ministro Mário Henrique Simonscn. que esse fato, da maior importância
na vida político-administrativa do País. pois se trata da substituição de um
Ministro de Plancjamento após seis meses de Governo, que esse fato sirva
para que o Governo, para que o Senhor Pre,idente da República, num gesto
de humildade, faça uma meditação mais profunda a respeito da situação nacional c venha ao encontro dos reclamos da Oposição, no sentido da substi·
tuiçào do modelo econômico c social que aí está, a fim de que possamos criar
uma possibilidade maior de atendimento a todas as camadas do sofrido
povo brasileiro, que a cada dia está mais sacrificado, diante de um modelo
reconhecidamente concentrador e elitista,
Talvel agora, se Sua Excelência o Senhor Presidente da República con·
fiar o Ministério do Plancjamento a um homem de outra formação filosófica, a um homem que tenha pontos de vista mais afins, quanto à política eco·
nõmica, com o povo brasileiro, talvez, Sr. Presidente, possamos ter, amanhã,
maior êxito - porque até agora não tivemos nenhum- na política de com·
bate à innação, para que, ulinal, a nossa moeda, o cruzeiro, venha a se valorizar c, desta forma, caminhemos para dias mais felizes, cm que a renda nacional possa ser melhor c mais justamente distribuída por todos os brasilci·
ros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRF.SIDENTF. (Lourivul Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Não há dúvida de que o Senado aguardará com grande expectativa o
discurso do Senador Jarbas Passarinho.
Disse S. Ext ontem, nesta Casa, com relação à minha intervenção, c no·
tadamentc à do Senador Gilvan Rocha, que iniciaria o seu pronunciamento
com uma frase que falava cm necrologia, pois o MDB, ontem estava muito
pessimista, estava falando cm morte, c porque o Senador Gilvan Rocha falara que a presença de Simonsen no Ministério do Planejamento era um futo
mais existia.
Vamos ver como começará o discurso do Senador Jarbas Passarinho,
vamos ver como se fará a ligação do próximo discurso com o discurso de on·
tem, quando todo o Brasil tomava conhecimento da renúncia c quando os
homens de Governo faziam questão de salientar que ela não existiria.
Aliás, este é um aspecto muito sério da realidade brasileira: quando o
Governo fula à Nação- c não deve ser muito seguido-. a Nação deve confiar desse Governo, mas os Governas que se têm sucedido neste PaiS têm fa·
lado tilo sucessivamente à Nuçilo c têm descumprido tilo sucessivamente à
Nuçüo, que a Nacilo aprendeu que. quando o Governo anuncia a é praticu·
mente parque vem b. Era assim nu época das cassações. Quando o Ministro
dizia: no meu Ministério nila há absolutamente nada, daf três horas, na "A
Voz do Brasil", sufa uma cassuçilo.
Pois quundo o Governo ununciou que absolutamente nudu existiu com
relução à renúncia, hoje u imprensa toda estll a anunciar a renúncia do Ministro.
A Naçüo tem o direito de tomar conhecimento,- c disse muito bem o
Senador Humberto Lucena-, do que existe além du curtu fria, insenslvcl,
do Ministro no Presidente dn Repúblicu.

Então, o ilustre Ministro, que ainda hó pouco tempo, n<~quela tribuna,
falav:t sobre os planos governamentuis como se fora a "'falu do trono", apresentuvu os planos do Governo com u convicção de quem falava cm nome do
Governo, o ilustre Ministro vem agora, um mês c pouco depois. dizer que os
compromissos que tinhu eram exclusivamente os técnicos anunciados nessa
carta,
Mas tudo :1quilo que S. Ex• afirmou neste Senado, mas todo o debates,
sobre lodos os planos c sobre todas as afirmativas que S. Ex• expôs neste Se·
nado, e a respost<1 que fez Us indagações do MDB por escrito, respondendo
por escrito, quais eram os planos do Governo'?
S Ex• jamais disse, Deveria, então, ter dito: nilo tenho por quê nem
como responder, nem como atender U convocação aprovada pelo Senado,
porque não sou o homem indicado para tal. porque estou neste Ministério
atendendo ao convite do Presidente da República, tão c exclusivamente para
as missões que S. Ex• apresenta na carta: Proposta Orçamentária, Sistema
Monetário c muis outras duas. No entanto não foi isso que S. Ex• disse. S.
Ex• se expôs a um debate amplo e geral, respondeu claro c preciso, respostas
das quais- como disse, muito bem, o Senador Jarbas Passarinho, ainda on·
tem, aqui, nesta Casa- respostas das quais o MDB podia discordar, mas ti·
nha que reconhecer que S. Ex• respondera, em nome do Governo, a todas as
indagações do MDB. E por que o MDB convocou o Sr. Simonsen para vir
aqui? Por que não convocou o Ministro da Fazenda c por que o Sr. Simon·
sen veio aqui como Ministro do Plancjamcnto? Parque na politica brasileira.
de 64 para cá, há uma realidade, da qual não podemos fugir. Se nós não vive·
mos num regime de gabinete, se nós, realmente, n3o temos um supcrministro, de 64 para cá sempre tivemos, cm cada Ministério, a ligara de um ho·
mem que se projetava e do qual nasciam as .diretrizes do Governo.
No Governo Castello Branco foi o Secretário do Plancjamcnto, não era
o Ministro da Fazenda. Se perguntarmos, c até hoje quando se debate o iní·
cio do modelo cconômico brasileiro adotado pela Revolução, ninguém culpa
o Ministro da Fazenda de então, Todo mundo diz que quem adotou o modelo, o responsável pelo modelo, o técnico que apresentou o modelo, roi o Sr.
Roberto Campos e o Sr. Roberto Campos não era o Ministro da Fazenda,
era o Secretário do Plancjamento. Aliás, no Governo deposto dos Sr. João
Gulartjá era assim na figura do Sr. Celso Furtado, Ministro do Plancjamcn·
to c era ele responsável pelo Plano Trienal c era ele quem vinha ao Congresso
debater o plano cm que ele, Ministro do Planejamcnto, por ele era rcsponsá·
vcl, O Governo que veio depois continuou assim. Se no Governo João Goulart a figura central que planejava a política económica era a figura do Mi·
nistro do Plancjamento, o Sr. Celso Furtado, no Governo do Sr. Castello
Branco essa figura passou a ser representada pelo Sr. Ministro Secretário do
Plancjamento, o Sr. Roberto Campos.
Para provar que o problema não é cargo, não silo as atribuições do car·
~o. mas é a confiabilidade a ele atribuída pelo Presidente dn República, é que
se verifica que no Governo do Presidente Costa e Silva c no Governo do Presidente Médici houve, realmente, uma inversão: o homem central da politica
econômica c da polftica fiilanccira deixou de ser o Ministro do Plancjamento
c passou :1 ser o Ministro da Fazenda. Foi o Sr. Delfim Netto, como Minis·
tro da FuLenda, passou a ser o grande responsável, o grande autor, o grundc
coordc:mtdor da política cconomico·financeira do Governo.
Ejustiça seja rcita ao Sr. Doutor Delfim Netto; nos erros c nos bombardeios de críticas que S. Ex• recebeu, nunca S. Ex• rugiu à responsabilidade.
Nào me recordo ter visto o Sr. Delfim Netto dizer: "não era eu o rcsponsâ·
vel, não foi por minha causa, cu não tinha condições; cu nilo tinha atri·
buições; cu não tinha poder". Se errou, e errou muito o Sr. Delfim Nctto
como Ministro da Fazenda, se plancjou. c rrucassou no seu milagre econômi·
co, justiça seja feita a S. Ex•, pelo menos aqUentou, pelo menos assumiu a
responsabilidade, nilo atirou nas costas do Governo, não atirou nas costas
de outro Ministro. não atirou nas costas do sistema o seu fracasso.
Quando assumiu o Presidente Ernesto Gcisel, a responsabilidade de di·
tur a politica cconômica do Govcrno, continuou no Ministl:rio da Fazenda,
na liguru do Sr. Mário Henrique Simonsen. E durante esses cinco anos, o de·
bate todo foi feito cm torno da figura do Sr, Mário Henrique Simonsen; toda
u análise, toda u critica, todo o elogio foi feito cm torno da figura do Sr.
Mário Henrique Simonscn, Ministro da Fazenda, como cru antes, o Sr. Dei·
lim Netto, Ministro du Fazenda.
Duruntc u udministrucilo do Senhor Gencrul Ernesto Gcisel realmente
houve debutes: houve quem discordussc da polrtica do Sr. Mário Henrique
Simonscn. O Ministro da lndústriu do Comércio defendia u alteração do
modelo. Afirmuvu o ex-Ministro Severo Gomes que produzir pura exrortur
não rcsolvcria o rroblcmu brusileiro. Defendia n Ministro da Indústria c do
Comércio que cru ncccss[lrio olhar rura o povo brasileiro c uumentur o J'lO·
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~-------------------------------der de consumo do rovo hr:~sileiro: rroduzir o essencial c o nccessflrio para o
próprio povo hmsilciro.
Mus da politica de S. Ex• .• o Sr, Ministro d:1 Fazenda- c duruntc al·
g.um tempo houve debates entre Severo Gomes c o Sr. M:'1rio Hcnriquc Si·
monscn- discorduv:1. O Sr. Severo Gomes ni'io teve outro caminho senil o sc
afastar do Ministério. Dcixundo o Ministério, saiu todo vitorioso c todo po·
deroso o Ministro du Fuzcnda.
Mas ulguém, neste Puís, :~lguém cm sil consciência neste Senado da Rc·
pública deixou de dizer que, quundo o Sr. Mário Henrique Simonsen, no
atuul Ministério, deixou de ser Ministro da Fazendu paru ser Ministro do
Planejamcnto, houve alguém, repito, que deixou de afirmar? -~~Voltamos à
époc:1 do Presidente Castcllo; quem ditará us normas, quem ditarú a orientaçüo, quem ditará o que deve ser feito, passará u ser o Ministro do Planeja·
menta". E mais: "Est(l tão forte que ficou como Ministro da Fazenda um au·
xiliur seu; um homem que quando ele era Ministro da F-azenda era Presidente do Bunco do Brasil, por sua indicação, um homem que cru o seu braço di·
rei to como sempre é o braço direito do Ministro da Fazenda, o Presidente do
Banco do Brasil",
E a aní11ise da imprcnsu, c a anúlise dos políticos, eu análise de todos foi
cxat:1mcnte esta: "o Sr. Simonscn volta ainda mais forte porque vai para o
Ministério do Planejamento, c tem um homem que se pode considerar da sua
<lsscssoria como Ministro da Fazenda", E foi assim que S. Ex• falou daquela
tribuna. Nilo me recordo de um01 resposta do Sr. Simonsen onde ele tenha di·
to:- "Isso n.ão é d01 minha competência: isso é da competência do Ministério da Fazenda". Ou quee\e tenha dito: "Isso não é da minha competência,
é da compcténcia do Ministério da Indústria c do Comércio".
A voz do Ministro, foi a voz do trono. A voz do homem que sabia o que
queria c que vinha uqui, não para dizer que tinha um compromisso de cinco
meses com o Presidente da República mas para impor algumas normas de
caníter adminístrutivo c, depois. sair.
E o "p:~cotc" antiinnucion:írio, ondc S. Ex• falou à Naçilo dizendoaqui estú :1 fotografia do Senhor Simonscn- ''que o dinheiro sairú de outras
contus", fal:mdo no "pucotc" 01ntiinflacionário?
Ora, Sr. Presidente:, quando S. Ex• anunciou as medidas do "pucotc"
:mtiinnucionúrio, quando S. Ex• tllirmou que a inflação estava contida, a imprcns;l todu noticiou os planos governamentais. É verdade que os planos rru·
cuss;Jr<lm. É verdade que dados aliciais mostruvam que u infl:.~ç-lo, na cidade
do Rio de Janciro, utingira ccrcu de t:l% no mês passado.
O Governo resolveu dizer que u meta prioritária, que: era o combate à
inflaçiio, p:tssava a segundo plano e deveria aguardar-se o fluxo dos acontc·
cimentos. Evcrd:~de que o "pucote" frucassou. ~verdade que o modelo frac:~ssou. r~ verdade que as perspectÍViiS silo frius e duras. E verdade que as greves estilo n:1s ruas. Numa hora dcstu perdoem-me a sinceridade- cm que os
comand:mtcs deveriam estar no navio e tentnr salvá-lo, o Sr. Simonsen,
numu curta como essa, diz adeus ao General c à Nação,
O Sr, Aloysio fhan•s (ARENA- PA)- Nobre Senador, concede-me
um upartc'!

O SR. I'F.IlRO SIMON (MDB- RS)- Ora, Sr. Presidente, fosse um
momento de normulidadc; um momento de paz; um momento cm que o Pais
estivesse tr:mqjjjlo, os operários satisfeitos ou pelo menos normal a sua situução, os cmpresilrios com p~:rsrectivas de futuro; fosse uma í:poca em que
os Govcrn<~dorcs estivessem realmente com seus planos de trabalho normais,
o Sr. Simonsen poderia dizer: "Senhor Presidente, os planos estão cm marcha, as metas estilo sendll cumprid:~s, cumpri minhu missão, Peço liccnç:1
p:1m me retirar".
MHs rcp;m.:m que i: no nlllrnento muis agudo, no momento nwis difícil,
no momento mais sí:rio, no momento cm que praticamente todos os setC!res
-inclusive :11~ ;~,\RENA rcunida crn bancada triste ARENA, fiel ao seu
dcvotHmcnto histôricu de dizer amérn, pedem a mudança. O Ministro peg:.~
SLW pastu de tecnocrma, volttl u ser o génio que vai lccionnr nu universidade,
c diz no Presidente Joilo Figueiredo: "Vire-se; Resolvn! Descusquc o abucaxi
pelo qual, cm gmndc parte, fui rcspons:'IVcl dur:mtc cinco anos como Ministro da Fa1endt1"!
Concedo o ap:1rte :10 Scm1dor Alnysio Chaves, com o muior pruzer.
O Sr. Aln\''iiu Chnn''i (t\RENA- PA)- O nobre Scnudor Pedro Si·
nwn cstú utili,:undo hetn u tribuna como um:t cútci.Jru c fulando t'.\"·t'l/tlt(•tlta
raru ditar, não digu com empúfi;l, llliiS com essu evident-e exubcninciu, norma~ de conUutol i1 consciência dc um homem pl1hlicn. V. 1:.'<' sube que uma
suhstituiçi\nministcrial i: um fahl comum na vidn poHticu de todos os países.

O SI!. I'Eili!O SIMON (MDII- RS)- Também acho!

O Sr. ,\luy'lin C'lmH''I (A R EN A - PA)- ~ ih1 c~t amo\o perante urn f;l\11
inusitado que possa provocar perplexidade ...

O SI!. PEIJIHl

SI~IO~

(M IJII- RSI - Tarnhém achn!

O Sr. ,\ln)·-.iu ChuH'' (ARENA- PA)- ... ou criar uma confusfltl no
c~pirito

da Naçf1o bmsilc'm1.

O SR. 1'1-:URO ~I:\ lOS (~1 DB- RSJ- Tamhi:m a..::hn~ Estamos de

<tcordo uté ugora.
O Sr. 1\luysln Chute\ (ARENA- Pt\)- V. Ex•, quc cm nome dcst;l
N:1çno sempre f:1lo1, como se dcl:~tivcsse um;l procuruçào exclusiva pur;1 fulé·
lo, s:~bc pcrfeit:1mente que as ratões m:mifesttldas na curta,jú lidu par:1 o Sentido pelo nobre Senador Humberto Lucena, que incorporou com muita
oportunidade aos Anais dcsta Cusa, essa carta tem razões dccltlradas ·de mancim ostensivu c fiel do :1fast:1mento do nobre Ministro MiLrio Henrique Si·
monscn. M:1s :1 Opo.~icilo preferi! especular com motivos ocultos c ccnsurur n
Ministro porque deixa sua Pasta ne.~tc momento, cnh:ndendo o nobre Sen<l·
dor que não, elc não deve fazer agora, ele deve fuzcr numa outra oportunida·
de, que a juíto de V. Ex•, seria quando neste País jú nüo houvesse mo1is
problemas de espécie ulguma. Ora, :1s substituições ministeriais ocorrem CXtl·
lamente qu:mdn h:'1 uma divergência ou quando h:í motivo:-, de car:ítcr pes·
soai. que impedem o titular do exercício normal das suus funçtics.
Isto é um fulo comum, triviul, que :1 Oposiçào cstú querendo cxplurt•r
na f:llt:1 de um outro urgumcnlll par<~ preencher o fim do expediente, ncst:l
tarde, no Senado brasileiro.

O SR. PEDRO SIMON tM DB- RS)- Ex•. perdoe-mo. nws jú lho
dmei novamcntc o :1purtc.
V. Ex• disse hem, a mud:1nça de Ministro~ um fato dc rotina. Hú unw
discordúncia, h{• uma sep:1raçiio de idéias, há renúncia. S. Ex• que tives~e co·
ragcm dc colocar n:l C:lrl<l c ditcr ri Nação: Hú discord:incia. S;IÍO rnrquc
nào uceito isso, porque minh:IS idi:ias não for:~m :!Ceitas.
flob i:. c.liillumentc isto LJUe ni10 cst:'1 na cart;1. S E.. . • não foi fiel, c ~c foi
liel nihl é sinccw, qu:~ndo afirma: "s:tio porque cumrri a minhu miss;io. :\
minha missão l.!ra "A", "R", ·c". "0", cumrri, saio."
V. Eli• disse hem. é nnrmal a said:1 de um ~linistro quando hú uma di)>·
cnrd:'1ncia. O Ministro não diz que sai rorquc: h;'1 discord:inciu não: o ~lini ...
trn di1 que sai pnrquc cumpriu a sua missão. Isso nüo é norm:1l. ~ão i: nornwl esconder da Naçiio a missão. Entiln S. E.\ 1 quundo assumiu devia ter di·
to: assumo pam cst:l missJo.
Iro

Vem agora, n:1 hora da s;~ída, di1er que tinh;.l assumido com esses qua·
itens que estão na carta.

O Sr. ,\lu~·"'io Ch;IH'' (:\RI:SA- PA)- V. Ex• nobre Senador, cstíl
prctcm.lendo dar um:1 liçihl de êticu, de comportamento, ao nobre Ministro
Múrio Simonsen. Ele tem r;wies cm SI.!U foro intimo, se v. Ex• entende. r•tra
declin:1r do c;1rg.o que llCUpiiV;I c fel ~om toda dignidade, de uma nÚ11ieim
correta. segundo ~~ pró!.lie republic:m;.t, ~iio vl.!jo porque ccnwrí•·ln.

O SR. I'EilRO SIM O~ iMD\1- RS)- Jó agora chog<~nHlS" outr<~
:llirm:uiva.
·
O ilustre: Vice-Líder, no e.\l!rdcio da Lider:mç:1, :1firnw qui! realmente a
c;1rt:1 nüo corresponde l1 verd:~de, que o Sr. Ministro Simon~cn deve tl.!r ra·
zOes de ordem intim:1. que nào publicou.
O Sr, Ahl~'lin Chun•" (t\RENt\- PA)- V. Ex•. assim como está, tentando possivclmcntc nwdilicar os termos da e;lrta do nobn.: Ministro ~1i1rio
Simonsen ...

O SR. I'EilRO Sl,\10~ iMD\1- RSI- Correto. V. E.''
uma alirmativa imrnrt:mte...
'

<~gnr<l

trat

o Sr, t\ln)'"'in Chll\l''l (:\RENA- Pt\)- ... es\ÍI rrm:urando dcturrar
minhas palavras ...
O SR. I'EI>RO SIMON IM DU- RS)- E provitvol 41" a carta niu>
correspondtl i1 re;~lid:~de c que r:11Ões de foro íntimo tcnh:un deterrninadtl
lJU!.! S. E."'' mio invocasse: outros motivl>s.
O Sr. Aln)·sln ChiiVl'S (t\RENt\- PA)- V, Ex• ni\o gosta de conceder
ilrartcs. V, Ex• atropcl:~ qllem ll armrtcia.
O

sn.

I'EI>HO Sl:\10~ (f\.IDB- RS)- Scnudor :\loysio Chuvc~. n

Ministro tinha direito a isto.
O Sr, Aluy~lo Chtucs (ARE!':A- I'A)- V. h• v;li me l.'llll~'t:th:r o

;1partc'!
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nua. Estou respondendo a
V, Ex• O Ministro tinha direito, invocando ra1ões de foro Intimo, a renunciar
uo l\1 inistério, c nilo citú·las, assim: Sr. Presidente, peço por motivos qut: V. Ex•
conh~.-cc

ou por motivos de ordt:m particular, renúncia em curflter irrevog{lvcl.

Se S. Ex• houvesse dito isto, poder-se-i a interpretar como bem quisesse,
mas rllzões de foro íntimo, como diz o Senador, fariam com que S. Ex• nüo
invocusse essas ntzões.
V. Ex• concorda com que não é a primeira vez cm que um Ministro, ou
um Secretário, ou um detentor de cargo de confiança diz: Sr. Ministro, Sr.
Prereito, Sr. Governador, Sr. Senador, por razões de ordem particular, peço
renúncia do meu cargo. É normal, mas não é o que está na carta.
Na curta não há razões de: foro Intimo. A carta diz: "só aceitr.i para de·
scmpenhar quatro missões"; primeira, segunda, terceira c quarta. Já cumpri.
Vou para casa.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte?

o" SR. PEDRO SIMON (M DB -

RS) - Com todo o prazer.

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Espero que V. Ex• tenha a
gentileza ou a bondade de ouvir minhas observações, porque freqUentemente
V. Ex• interrompe o aparte, tornando diflcil ...
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- "que às vezes eu nua inter·
rompo o aparte, cu interrompo o discurso. Aparte eu jamais interrompo. Discurso paralelos, às vezes, tenho que interromper.
O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA- PA)-" um hábito de V. Ex• que é
mestre cm discurso paralelo, nesta Casa. Mas não vou fazê-lo, A interrupção
de V. Ex• é que alonga meu aparte, V, Ex• está aqui falando, expondo idéias. f<~·
zendo considerações de ordem pessoal, de natureza subjetiva c chegou
até a apresentar aí um texto da carta, como deveria ter sido feita pelo Sr.
Mário Simonsen. Isso pode incorporar-se ao manual de correspondência aliciai de qualquer natureza, de futuro, e lica como uma excelente sugestão de
V. Ex• para quem pretenda pedir demissão de cargo público, no futuro pró·
ximo ou remoto. O que declarei, intervindo no discurso de V. Ex• é que se o
Sr. Mário Simonscn, além das razões que declarou nessa carta, tem outras,
elas são de foro Intimo, que V. Ex• não pode- como cu- sequer enumerá·
las ou apontá-las como está tentando fazer, porque isto constitui uma especulação sem nenhuma base, sem nenhuma consistência, é um jogo de palavras. O Sr. Ministro está dizendo isto, mas não é isto realmente o que ele
pensa. Então, V. Ex• está penetrando no pensamento, no foro íntimo do Sr.
Ministro Mário Simonsen, para atribuir a ele intenções que não são manifestadas no documento, De sorte que acredito que V. Ex• está num campo puramente de especulação c isto é livre para fazê-lo.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Muito obrigado.
O Ministro diz textualmente: "Só assumi o Ministério para desempe·
nhur 4 tarefas. H1 as desempenhei: logo, saio."
Vejo aqui um jornal, publicado ainda agora, no dia 27 de julho:
"0 Brasil c o problema da dívida externa."
O Ministro Mário Simonsen apresentou, anteontem, no Con·
selho de Desenvolvimento Económico, um texto de 34 páginas, um
quadro da evolução da dívida externa do Purs. Trata-se de um tra·
balho didático valioso. Aparentemente, pelo menos, o Ministro
não quis fazer mais do que isto. Na verdade, porém, seu trabalho
tem alcance muito maior, pois a análise meticulosa do passado lhe
permitiu indicar as conclusões à politica cambial que deve seguir
para que o agravamento da situação do Pais nilo obrigue a decretação de uma moratória unilateral ou 11 um pedido de uma consolidução du divida externa."
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O Sr.llumlu.•rrn l.uccn11 (MDB- PIJ)- Niio. Há aqui cm mi\os u resposta do Presidente da República, Genc:ral João Baptista de rigueircdo, ao
Ministro Múrio Henrique Simonscn, c hi1 um trcehl' pam o qual cu gostaria
de ch:tmm o1 atenção de V. Ex• que é o seguinte:" ... Surpreendido propria·
mente ni\o 1.>stou ngom, pois, embora esperasse me fosse possível contar, por
um pruzo hem mais dilatado, com sua valiosa cooperuçilo como assessor
imcdi;llo da Prcsidênciil da República no campo do planejamcnto econômi·
co c social, bem temia, desde :t primeira hora, que surgisse rcaçilo de sua par·
te quanto u permanência muito prolongadn naquele cargo, sujeito, muito
mais que: qualquer outro, a criticas irresponsáveis c a pressões inaceitáveis,
especialmente num :a quadra de innaçào renitente c sérias dificuldades doba·
lanço de pagamentos, como 11 que atravessamos ... "
A minha impressão é de que neste trecho está, realmente, a razão de ser
do pedido de exoneração do Ministro Mário Henrique Simonscn.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Agora, n situação ficou inte·
rcssante. Agora, a situação ficou surpreendente:
"Surpreendido, propriamente nilo estou" e, reparem como o Presidente
da Repúblic:1 nem toma conhecimento da carta, só da renúncia, O Ministro
invocou que tinha quatro razões, tinha quatro compromissos: já tinha feito
os quatro c foi embora.
O Presidente da República nem toma conhecimento da carta do Ministro.
"Acuso recebida hoje a carta com que o prezado amigo solici·
tu, em caráter irrevogável, sua exoneração da Chefia da Secretaria
de Plancjamento da Presidência, confiada à sua reconhecida experiência"- reconhecida vai por conta do Presidente- "e inigualável dedicação, desde o início do meu governo.
Em verdade, não há para mim alternativa outra que não a de
atender u essa solicitação sua, dado o caráter definido cm que me
foi colocada e, sobretudo, porque nào desconheço quanto não é de
seu agrado, e entusiasmo muito menos, o exercício da atividade
pública, por mais que da maior distinção e prestígio seja o cargo
chamado a desempenhar. Daí a pública relutância com que ai·
cançamos, por lim. graças à interferência de amigos comuns, seu
assentimento à participação da equipe ministerial de meu gover·
no,"
O Presidente já não diz que é para fazer aqueles 4 pontos: só diz que ele
aceitou participar.
"Surpreendido propriamente não estou agora, pois, embora
esperasse me fosse possível contar, por um prazo bem mais dilata·
do, com sua valiosa cooperação como assessor imediato da Presidência d:t República no campo do plancjamcnto c:conõmico e social, bem temia, desde a primeira hora, que surgisse rcaçào de sua
parte quanto a permanência muito prolongada naquele cargo," .. ,
Mas, muito prolongada'! S meses, meu Deus do céu? S meses é mui·
to prolongada? "sujeito, muito mais que qualquer outro, a críticas
irresponsí1veis ... "
Engruçudo como o MDB criticou o Sr. Simonsen, durante 5 anos, como
Ministro da Fazenda, e mais 5 meses como Ministro do Planejamento. Agem que a ARENA começou a criticar. Com o termo "irresponsabilidade,"
não sei se o Presidente do República está se dirigindo à ARENA. porque na
verdude a críticu do MDB vem de S anos c S meses. A crític'a da ARENA é
que comt:çou na última reuniilo da Bancada da ARENA. Nilo sei u quem
Sua Excc:l~nciu o Senhor Presidente du República está se endereçando. Nós
niio vestimos essu curapuça,
... "c a pressões inuceitt'lveis, cspcciulmentc numa quadra de
innuçào renitente e sérias dificuldades do balanço de pagamentos,
como u que atravessamos,"

Foi o Sr. Simonsen que tratou disso no dia 25; que deixou transparecer
a possibilidade de uma moratória, ou na consolidaçilo da dívida externa.
É verdade, mus há um trecho da curta do Secretário que é muito imporFaço a transcrição, nos Anais, do recorte do jornal do dia 27 de julho,
'tuntc:
pura que junto com u carta de renúncia li quem também os estudos de S. Ex•.
"Temiu, por outro lado, que u presença à frente du SEPLAN
Será que ele acha que a Brusil está caminhando para isto e resolveu suir?
de um ex-Ministro da Fuzcnda confundisse u opinião pública e, em
Nilo sei, não sei.
purte, o próprio Governo ... ".
O Sr. llumhcrto J.ucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
Ele temiu que u presençu dele no Plunejumento confundisse 11 opinião
O SR. i'EDRO SIMON (M DB - RS) - Pois não.
pública e confundisse o próprio Governo.
O Sr. llumhcrto J.ucenu (M DB - PB)- "que já h(• um documento
"Quanto uo pupd du Sccretariu de Pluncjumento da PresidCn·
novo, meu curo Scnudor Pedro Simon.
du. Como Secreturia, trutu-sc de simples órgUo de ussessorumcnto
do l1 rcsidcnte em ussuntos econômicos ... "
O SR. l'EDRO SIMON (M DB - RS) - Ele voltou?
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Reparem: o todo poderoso Sr. Màrio Simonsen, que falou daquela tri·
huna, falando à Nação em nome do Governo, diz, nu carta renúncia, que
"como Secretaria trnta·se de um simples órgão de assessoramenta do Presidente em assuntos económico~. E ao contrário do
que muitos presumem" ... - S. Ex• poderiu ter dito: uo contr6rio
do que todo os outro.~ presumem- ... "faltam-lhe estrutura c poderes h:guis,"
Aqui me perdoem a sinceridade, mas S. Ex• sai atirando pedras, porque
S. Ex• está nas entrelinhas criticando o que cstnria faltando ao órgão que ele
estava dirigindo.
"E, ao contrário do que muitos presumem, fultum-Jhe estrutu·
ru c poderes legais para a tua r como um Ministério de Coordenação
Económica. Parece cluro, além do mais, que planos c estudos podem ser auxiliares úteis, mas nunca condição suficiente para a execução de uma boa politica económica."
Aqui, o Sr. Simon!.cn tira o corpo dele c deixa o do Geiscl c o do General Figueiredo. Ele diz que o seu órgão não tinha poderes, c porque não tinha
como muitos acham que tinha ele sai.
Então, a culpa é do Presidente, Então, aquilo que se falou aqui, ontem,
que vale como um comentário de um economista quase aposentado, o ilustre
Professor Gudin, agora o oficio do ex-Ministro deixa consolidado. E se antepura, nas entrelinhas, que todo o problema é a falta de poder absoluto ao
Ministro para poder traçar as diretrizes, com um carâter absoluto, para o
Governo.
Parece-me que S. Ex• está cometendo um equívoco muito grande quan·
do diz:
"E, ao contrário do que muitos presumem, faltam ..Jhe estrutu·
ra e poderes legais para atuar como um Ministério de Coordenação
Económica, Parece claro além do mais, que planos c estudos po·
dem ser auxiliares úteis, mas nunca condição suficiente para exc·
cução de uma politica económica.''
S. Ex• está afirmando um absurdo. Estamos num regime presidencialista, Não há, no regime presidencialista, fórmula nenhuma de se atribuir, jurí·
dica e por escrito, na lei, a um Ministério, poderes absolutos para traçar a
politica econõmica do Governo. Pela Constituição, esse poder está nas mãos
do Presidente da República e, estando nas mãos do Presidente da República,
ele é o único rcsponsftvel, perante a Nação, pela palavra final sobre qualquer
plano cconômico·financeiro. O Ministério pode fazer o que ele diz que ele
pode fazer: é traçar as metas e os planos para a economia c para o mundo fi.
nanceiro.
O que pode estar nas entrelinhas é que o Presidente não deu apoio aos
seu~ planos. Então, que falasse claro. Agora, querer dizer que a criação de
um Ministério, ou a possibilidade de dar-se a um Ministério- dê-se o nome
de Ministério da Economia ou seja lá o que fôr- esse Ministério vai traçar,
ele, as normas da politica económica, é um absurdo! As normas da política
económica, no regime presidencial a última palavra é do Presidente. A{, u in·
justiça de S. Ex• tanto ao General Geisel, quanto ao General Figueiredo: por
que o Brasil, até hoje, imaginava que o Sr. Simonsen é quem traçava as gran·
des normus da politica económica c social. Hoje, ele sai dizendo: ontem o
responsável foi o Presidente Gcisel; hoje, o responsávet é o atuul Presidente;
cu, somente, uprcsent:ava idéias c planos; não tinha mais nenhuma outra responsabilidade. Muito diferente do comportamento de Delfim Ncuo e o de
Roberto Campos. Esses, até hoje, recebem as críticas acres e permanentes do
povo, mas jamais ot<vi o Dr. Delfim dizer: a culpa foi do Marechal Costa c
Silva, ou a culpa foi do General Médici, ou a culpa foi da estrutura do Governo que não lhe pci'mitiu fazer. Ele era o todo-poderoso; tinha confiança
do Presidente c ussumiu essa responsabilidade, Por isso é que eu digo que
ni\o sni com grnndelu o Sr. Simonsen. Nilo sai com grandeza, porque fracussarum os seus planos nu pol!tica económica, e nno sai com grandeza, porque
quer voltar a sua cátedra, lançando a responsnbilidude no resto da equipe
Governamental e querendo suir, como o dono da verdade. O que os Srs.
ucham desta nfirmutiva?
"O modelo ec.1nómico adotado no Brasil, nos últimos anos,
foi concentrudor de rcndu c o causador das dificuldade~ sociais cm
que nos encontrumos,"
Fulundo fruncumcntc, defendendo o primado du convivência democrltticu plena como únicu viu, daquela Nuçilo, poderâ superar a crise cconômica,
c rculilur o seu destino, com u purticipuçiio de todos os brasileiros no dc:butc.

SúluuJu li

J575

Chegou u horu de se alterar o Modelo Económico, Mas, n.ào em discussões
fechadas, cm gabinetes, e sim, através de um umplo debate ubcrto c demo·
crfltico, do qual toda a Nação deve participar.
As reformulações da ordem econômica devem começar pelo utendimen·
to das reivindicações do povo brasileiro, no sentido de uma justu distri·
buiçiio d:t renda Nacional, como fórmula de atenuar as extraordinárias desig.uald:tdcs sociais, motivos de permanente inquietação, entre as classes trabu·
Ihadoras.
Coincidentemente, isto saiu num jornal de Porto Alegre de ontem.
Quem diz isso é um Deputado Federal da ARENA, ontem, vice·Lider da
ARENA, hoje, Secretário do Trabalho no Rio Grande do Sul. Esta é a rcali·
rtadc c talvez seja esta a crítica improcedente a que se refere o General Figueiredo? Não sei. Parece-me que esta crítica de um Deputado Federal da
ARENA, Secretário do Trabalho no Rio Grande do Sul, é hoje a voz gcncra·
lizada cm todo o País.
O modelo económico fracassou e isto que cstâ acontecendo com o
Sr. Simonscn, o General Figueiredo afirmou que já previa.: .. Surpreendido
propriamente não estou". A Oposição tem que dizer, também, daqui, o seguinte: "Surpreendida a Oposição, também não está". Porque, quando assumiu o General Figueiredo c anunciou o seu ministério, um ministério que a
imprensa chamou de ministério video-tape. porque um ministério de repe·
tição; um ministério em que os cargos mais importantes não davam ao povo
direito sequer de ter esperança, porque um Governo que se inicia, ainda que
sem voto, ainda que: sem respaldo popular, mas baseado na força, mas, um
Governo novo que se inicia traz, em si, sempre uma semeadura de esperança,
Afinal, são novas idéias; ufinal, são novos homens; afinal, são pessoas que
querem acertar. A esperança fica no coração da gente.
O General Figueiredo não deu ao Brasil sequer o direito de ter cspe·
runçu, quando colocou, nos cargos mais imponantcs, no primeiro escalão, na
vanguarda do seu gabinete, homens que já diziam porque vinham; homens
que já tinham exercido, no passado, as mesmas omissões semelhantes e, conseqUentemente, o Brasil já poderia saber o que deles poderia esperar.
O Sr. Aloysío Chaves (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- Já lhe darei o aparte.
Na Casa Civil, permaneceu o General Golbery. Hoje, a Nação cstâ
preocupada, não sabe se interinamente, mas esperamos que seja só no fim de
semana, até segunda-feira, o Sr. Golbery, Chefe da Casa Civil, responde
pela Secretaria do Planejamento. Queira Deus que S. Ex• não se habitue
com o cargo! No Interior, o que foi Ministro dos Transportes, O Sr. An·
drcazza. Ministro dos Transportes, o braço direito do Sr. Andreazza, quan·
do Ministro dos Transportes, Diretor do DNER, o Sr. Eliseu Resende, cujas contas, diga-se de passagem, o Tribunal de Contas da União muito aprecia e muito tem analisado. No Planejamento, o Sr. Simonsen, Ministro da
Fazenda do General Geisel. Na Agricultura, o Doutor Delfim, o hOmem do
milugrc. Na Fazenda, o Sr. Rischbicter, cargo de confia11ça no Banco do
Brasil do Sr. Ministro Simonscn. E, aí, é que se disse: Era tão forte a po·
sição do Sr. Mário Henrique Simonsen, que ele ficou de f\1inistro do Plane·
jumento c botou o seu braço direito de Ministro da Fazenda.
Na PETROBRÃS, pelo êxito extraordinário na sua politica do pc·
trólco, lá foi o nosso heróico Shigeaki Ueki para buscar petróleo não sei on·
de, pelo i:xito na sua politica nas Minas e Energia.
Com esse Ministério, o MDB dizia, na oportunidade: ·•Não se pode esperar muito... Porque, como diz a Secretário do Trabalho do Rio Grande do
Sul, mais d~ que os nomes, o que se aguardava era a mudança do modelo. t
u mudança do modelo que aí está, a esta altura, nus paluvras do próprio
Sr. Mário Henrique Simonsen, proferidas há nienos de 30 dias atrás: "Se
nilo for controlada a dívida externa - o jornal publica - pode-se partir
pura uma moratória ou algo semelhante".
E como que o Brasil podia esperar a mudança do modelo, com os mesmos homens~ Como o Brasil podia esperar que mudasse o modelo económi·
coe social, que houvesse uma rc.:visào, na realidade de interpretar os fatos, se
os homens eram os mesmos? Até justiça nós deveríamos fazer aos homens.
Como imuginur, por exemplo, que se cuidariu do problema da pequenu propriedade, com o Sr. Delfim Netto, um homem das multinacionais? O
Sr. Delfim Netto, quando foi indicado Ministro da Agricultura. o então Se·
crct6rio du Agricultura do Rio Grande do Sul fez a seguinte afirmativa:
"Trutu-sc de um homem muito inteligente que, quando Ministro da Fuzen·
da, fez muito mulno Rio Grande, prejudicou demais a agricultura do Rio
Grundc do Sul. Esperamos, agora, que mudando- se mudar de camisaposs<J utcndcr uos reclamos da agricultura gaúcha".
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(.luanUn a Imprensa me procurou sohrc c~sa frase, cu s:~í cm Jcfcs;1 Uo
Dr. Delfim: acredito que o Dr. Delfim é urn homem do qual se pode discar·
dar mus .~c tem que respeitar, n:1o :1credito que S. Ex• seja homem de mudur
de ~;unisll, ~um homem que tem a~ ~uas idéia~ e tem a~ ~uus convicções, c se
ele tem a!\ suas id~ias c as su;1s convicções, cu niio posso cspernr muito p;ua o
Riii <iranUc do Sul.
Jlor isso ~Jue quando o Ministério foi nnunciado a Oposição nào pôde
ter o direito de recchcr esse Ministério sequer com uma esperança, porque
<~lirmáv;lnms- c os jornais est;1o til pura vcrilicar- que com esse Minis·
tério o Governo n~o resolveria o problt:ma, porque continuaria na mesma
met;t c no mesmo caminho, c continuando na mesma meta e no mesmo cu mi·
nho cst:ív;m10s nHirchando para o imprevisível. A Oposição não <~plaude; a
Oposiçiio niio deseja: a Oposição não quer, mas sai o Sr. Simonsen exath·
mente quando nunca cm tanto tempo teve tanto povo na ruu, em greve, protestando, griwndo, l:tstim;mdo, morrendo, inclusive, protestante contra o
modelo econôrnico e social, que levou a fome c a miséria u milhares e milha·
rcs de lares neste Pais.
Qunndo é que se imaginou que os professores brasileiros, praticamente
de Norte :1 Sul. entmriam cm greve·~ Quando é: que se imaginou que, na paca111 Min:ts Gerais, um sindicato praticamente sem tradição por desorgani·
tou;iio, c de luta sochtl cm defesa dC classe; o Sindicato de Trabalhadores do
Comércio, que o comércio de Belo Horizonte parasse c cerrasse todo cm si~
n:tl de protesto pela c:.trcstia'? Qu<mdo é que se imaginou que o Sr. Múrio Simonsc:n - parece que foi cx;llo c ficud marcado, c o povo haverá de
lcmhrm -l~trgari:t n Ministério quando o quilo da curne atravessou a barrei r:~ de Cr.~ IOtJ,(HJ o quilo.

;'1 C011Vil'Çàn de lJUC O pl;tlltl govcrnumental seria O mesmo,(:: iSSO que CU
disse: u jogo de p;llavras vai por conta de V. Ex• Ali:'1s, V. Ex~ falar cm regime parli1111entarista, no nosso Br:tsil que ainda nào pode escolher o Presidente! Ora, cnmtl gostari;unos de chegar 1(1!
M:1s, realmente, os homens volt:un. E estou de :tcordo com V, Ex•. os
homens devem voltm, se hcm que nunca voltanun tanto quunto nes.~cs 15
anos!
Se V. E.'<' se der :to luxo de pegar os governadores dc Estudos Uc 1964
ii tê hoje, de pcg:1r os ministros de 1964 até hoje, de pegar os presidentes c di·
rctnres de sociedades de economia mista de 1964 atê hoje ...
Y:tVa

O Sr. Aloyslo Chuvcs (ARENt\- PA)- A terra de V. Ex• é fértil nesse
exemplo.
O SR. rF.DRO SIMON (M DB -

RS) -

Na minha terra, principal·

mente.
O Sr. Alnyslo Cha•os (ARENA- PA)- A começar com o Sr. Borges

de Medeiros.
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS) Na minha terra, principalmente,

V. Ex• chcgurá à seguinte conclusão: os homens do Rio Grande do Sul têm ...
O Sr. Aloysio Cha••• (ARENA- PA)- Os homens do Rio Grande do

Sul têm d:tdo muitos exemplos disso,
O SR. I'F.DRO SIMON (M DB- RS)- Os homens suo os mesmos: c

vice·prt:5idcnte, p01ssa para presidente: é do Banco do Brasil, passa para ministro: é ministro, p:tss:~ p:1r:1 governador; é governador, volta para ministro:
é ministro, vai par a embaixotdor: é embaix:tdor, volta pura ministro; alguns,
O Sr. Alup;iu ChaH'' (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte~ de 1964 ;I! é hoje, chegar:tm n1 topo do morro c não saíram. Alguém já falou
que, de ccrtu forma, ut~ paret. r:JUe o Brasil é umaS/A, é um grupo de sócios
O SR. PEDRO SI~IO~ (MDB - RS) - Com maior prazer.
comunit{trios que tem direito a voto, e esses permunccem sempre, c esses cs~
O Sr. Alo~'siu Clmn~~ (A RENA- PA)- Nobre Senador Pedro Simon, tão n:1 cúpula permanentemente, As vezes, parece que estilo em determinado
V. E.,~ cst(l utiliwndo, no que.:~ muito h(1bi1, um jogo de palavras, para efeito declínio. Foi o cuso do Dr. Delfim: depois de todo-poderoso. teve um declí·
nio como Embaixador em Paris -é verdade que muitas pessoas gostariam
ruramente p:trlamcnt:tr.
de ter uma fasc de declínio, Embaixador do Brasil em Paris- e voltou queO SI!. PEIJRO SI~I0:-1 (M DB- RS)- Mas quando digo que a carne rendo ser Governudor de São P:tulo- não deu- e como prémio de conso·
estú custando Cr.~ 100,00 niiu é jogo de palavras, Senador!
l:1çào- 1:1mh~m muitos gostariam- Ministro da Agricultura. Mas, esse asO Sr. Alu~·o;in Cluncs (ARENA- PA)- V, Ex• me concede o aparte pecto~ outro, o aspecto da volta que S. Ex• diz, mesmo quando se trata de
um ministro incompetente, como foi o Ministro das Minas e Encrgiu, fruto da
ou nflo'! l1 orlJUC não cst<:tmos num teatro, cstumos numa tribun:t.
sua incompeténciu. gunhu de prc5cntc u Presidência da PETROBRÃS; saiu
O SR. I'EilRO SIMOr-: (MDB- RS)- Com todo o prazer.
Ua PETROBRÃS, onde frnc:tssou, c foi para Ministro das Minas c Energia; fr:t·
O Sr. Alnp;io Ch1n·c'i (ARENA- PA)- Entilo, não há esse tipo de c;1~sou no Ministério das Minas e Energia c voltou para a PETROBRÃS,
Realmente os homens voltam, mas uma coisa eu garunto a V. Ex•,
UiCtlo!,!O. Se V. E.x• me concede: o aparte, fico honrudo com isso.
nohrc Senador: no regime parlamentarista, cm que um Gabinete pode cair a
O SR. PEDRO SIM O:-. (M DB- RS)- Claro. Fico sempre encanta·
um voto de dcsconliança, c que o povo pode ser chamado, a qualquer mo·
do com os ap11rtcs de V, Ex', ali~s V, Ex• sabe disso,
mcnto, pari! referendar essa decisilo, eu duvido! Eu duvido! Eu duvido qu~
O Sr. Aluyslo Chun~s (ARENA- P:\)- Muito obrigado, V. Ex• sabe um Ministério que tivesse o Sr. Shigeaki Ucki ou um Ministério que tivesse
que :1 suhstituiçào de homens no Governo ou o retorno de homens públicos esses homens tivesse o vercdito popular ou tivesse a confiabilidade de um
a funções de ulto nível, no Governo, é um fato trivial, é um fato comum, por- Guhinctc.
que scnão tcrí:tmos que chegar a esta conclusão ubsurda: um homem jovem,
Mas. cswmos nesse impasse, e a imprensa tem procurado os homens do
;llwmcntt: capai., quôtlificttdo, porque serviu"' um Governo durante um pcrí· MDB, até perguntando: Se o MDB for procurudo no sentido de dar a sua
odo dt: Uois, trés ou qu:ttro unos, nilo poder:'! m~is fazê-lo ao longo de sua vi- col:tborm;ào'! Eu de saída digo: jamuis o MDB pode participar do Governo,
dot, como se houve~~c uma incompatibilidade ou um impedimento definitivo, j:.1mais, pmquc vivemos cm um regime que temos dois partidos e a nossa misexcluindo, alijando esse homem dtt vidu pública, Nos regimes purlamcntaris· st1o é 11cr Opo11içào, c ser oposição é ter a n:sponsabilidade de fiscalizar o Go·
t:1s, V. I~·'' s;thc qw.: a pr:txe, pelo contritrio, é u voltu sucessiva desses mes- verno cumprindo u su:1 missão de colaborur denunciando os erros ao Govermos hl)mens ao c:..;crcicin de nlt:ls funções na chefia ou como membros dos no. Mas. c se for ch:.1mudo par:t sentar :.1 umu mcsu pura debater os proble·
gahinctcs. Nos regimes presidencialistas- c isso ocorreu ao longo da His- mas e as soluções dos problcmus cconomicos brasileiros? Eu respondi: O
tt'Jria Rcpuhlicana, antes c depois de I<J30, no curto período do seu ilustre prublcnm não é ser chamudo o MDB, o problema é: ser chumudo o MDB c: o
~ontcrrüneo, o hnjc pr;tntcado Presidente Getúlio Vargus- quantos minis·
povo brmileiro, par:t J1articipar das decisões, pum pttrticipur, como diz o
tros vien1m succ~sivumente c :10 Governo em diferentes funções, como o Dr. ilustre arcnisUt, da mcsu dos debates, dus decisões que n~o podem continuar
OswuJUo Arunh;1, c outros que eu poderia ciUJr! De sorte que o futo de o Sr, a so1ir de recintos fechados, como saiu do gabinete do Sr. Simonsen, que ugo·
Ministrtl M{trio Andrcuau ter sido Ministro dos Transportes- e foi, creio, w nega c diz que crum apcn:ts meras sugestões. Que o Sr. Simonscn scju uma
um hom Ministro dos Transportes- no Governo do Sr. Marech:tl Costa e p{lgin;t p:~ssaUu da Histôria do Brasil, pussadu c triste, porque vejam como é
Silv:t, niln o impede, niio o inahiliw para n vidu públicu. De sorte que V. Ex• fúcil um tccnocratn l:1rgar c voltar tto seu meio umbientc, ao seu hnbllat. E
fa1 um jogo de palavras que não tem consi!ltênciu, no meu modo de entcn· nós ficamos illJUi, c nós continuumos u ter que cnfrcntur os carrichos c us
dc:r.
fórmulas mila~ros:1s do g~nio intclcctuul do Sr. Simonsen,
Mas o nutis importante, fHirccc-mc, nno i: s:1bcr quem scr:'1 o suhstituto
O SR. PEili!O SI~JO:-. (M 1)11- RS)- Nilo me leve a mal, mus ucho
que V. Ex• cst;l hrincando! Quem est:'1 fuzendojogo de palavrusé V, Ex• Não d11 Sr. Simnnscn. lmpnrt\1 é suhcr se o Senhor Presidente du Rcpüblicu, que
estou di1cnUo que um homem púhlicn não pode voltur, estou Uho:cndo é que ontem foi u um supermercado c, por acuso, n televisão estuva I~ pari1 filmur
para a equipe do Presidente Figueiredo ele trouxe homens que pcrtcnccrum :t -Sua Excclí:nciu até que licnu chocado; como é que nu mesmo tempo cm
governos anteriores, cuj:~ poflticu ceonümica c social fracassou, c que purn que Sua Exccl~nciu praticava um :tto singelo, que lJUCria pussur dcsupercebi·
d11, c a lmrrensu estava l1'1 filrn:tndo'!- ficou muito mugoudo: Suu Excclén·
nú~ 11 presc111.;a desses homens no Jlvlinistériu d:t Fazenda, na Chclin da C:~su
Civil, lW Minist~rio do Plancjamcn!o, nu Minhaério Un Agriculturn, nos le· du que dc.'icc c vai un supermercado c tomu conhecimento desse l!Urprcen·
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dente fato de que os preços estilo altos c de que o povo vive horas difíceis; o nome dn maioria do povo bmsilciro. Quatro milhões e tanto a diferença cm
import.mte é saber se Sua Excelência fará a substituição mem de um Minis· 1974 e quatro milhões c t;tnto a diferença em 1978. Nest&t Casa, Sr. Presidcn·
tro por outro, ou tmzcndo o Dr. Delfim, ou trazendo o Sr. Velloso, outra- te, o MDB, quando fala, pode dizer: "cu estou falando aqui cm nome da
zendo o Sr. sei cu lú quem, ou deixando o General Golbery ou se Sua Exce- maioria da N&tção".
lêncht- c: agora falo como brasileiro desejoso do futuro da minha PátriaO Sr. Atoyslo Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• sabe que o Senado rc·
ou se Sua Excelência aproveitar{! esta orortunidadc para, tarde mas não tan·
presenta
a Nação, aqui não somos eleitos pelo voto proporcional. E pelo
to, melhor no início do que no final seu Governo, de 6 anos, buscar realmen·
te a reformulação do Ministério e da polrtica econômica e social do Gover· mesmo voto direto e livre com que V. Ex• foi eleito eu o fui c se V. Ex• somar
no. Pan:ce-me, Sr. Presidente, que esta é a tese (undamental, isto é o mais im· u maioria dos Senadores da ARENA eleitos pelo voto dircto, nós falamos
também, já que V, Ex• não quer dizer, cm nome da Nação,
portante.
O que nós realmente desejamos c estamos na expectativa é que quando a
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O que cu digo é que, cm 74 c
própria Bancada da ARENA se reúne c diz;"essa politica socilll e económica ·em 78, no voto majoritário, que é o voto que sempre definiu a vontade do
não dá, tem que mudar"; quando os arenistas dizem, Sr. Presidente, que é povo com relação a um partido pofitico, o meu partido foi majoritário, c cu
preciso extinguir o Partido,· que a ARENA tem de mudar de nome, porque acho que é a vontade da Nação. Sr. Presidente, cu me atrevo a dizer, embora
esse nome não dá para ir ~to encontro do povo, porque o povo não quer, por· a ARENA não goste, que é: a vontade da Nação.
que o povo não aceita o Governo ...
Que o Presidente João, já que é assim que a propaganda gosta que se
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Lamento informar ao cmi· fale de Sua Excelência, que o Presidente João transforme realmente cm fatos
concretos a popularidade que ele deseja com o SECOM. Mas, essa populari·
nentc Senador que V. Ex• tem dois minutos para encerrar o seu discurso.
dadc não conseguirá Sua Excelência, o Sr. Presidente, se não mudar o modelo
O SR. PEDRO SIMON (M DB - RS) - Eu encerro, Sr. Presidente. económico c social, se não mudar a sua pofitica financeira e se não voltar as
Nesta hora, é importante que o Governo entenda que o problcnla não é metas do seu Governo para a base número um, o povo c a gente brasileira.
ARENA, o problema não é MDB. O problema não é a mudança do Minis·
Que Deus ilumine o Presidente c que o Presidente não veja nesse fato
tro. A mudança do modelo é que é fundamental. E digo a V. Ex•, nobre Se· apenas, como diz o seu Líder nesta Casa, um mero fato secundário, sem
nador Líder do Governo, estivesse cu no seu lugar, cu iria incorporado, com maior importância, um fato comum, mas que Sua Excelência aproveite para,
a minha bancada, cumprir o que acho que seria a minha discussão, dizer ao através dele, caractcrizá·lo como uma mudança real do modelo que temos
Presidente da República exatamente isto,
vivido, um modelo injusto c ingrato porque concentrador, porque desumano
.
O Sr. Aloyslo Chav.. (ARENA- PA)- Agradeço mais uma vez essa com a esmagadora maioria do povo.
Que S. Ex• faça isto, Sr. Presidente, para que todos possamos, embora
lição que V. Ex• dá a Maioria.
adversários, reconhecer que estamos, pelo menos, iniciando a caminhada
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Nào estou dando lição a V. certa. (Muito bem! Palmas.)
Ex• e vejo que me antecipo. Não estou dando lições, mas tenho o direito de
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra ao Se·
dizer o que cu faria se fosse membro do Governo. Representasse cu o Governo nesta Casa, cu seria amigo do Presidente, seria leal ao Presidente c diria nadar Mauro Bcncvides,
ao Presidente: assim não dá, tem que mudar o Mini-stério c tem que mudar a
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte dis·
política económico-social.
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E quem diz isso, de certa forma, é o próprio Presidente na entrevista a
Os círculos culturais do Pais têm-se empenhado no sentido de emprestar
Vtja. quando S. Ex• diz: "Realmente cu não sei, porque na verdade os ho·
mens da ARENA quando me procuram não vêm dizer o que pensam, mas significativo realce às comemorações, neste ano de 1979, do Scsquiccnte·
esperam para saber o que cu penso, para depois dizerem lã fora aquilo que nário de nascimento de José de Alencar.
Esta Casa, inclusive, na sessão de 2 de maio, prestou justa homenagem
cu penso'",
o próprio Presidente que se está queixando, de que a ARENA silencia ao inolvidável autor de Iracema, dedicando todo o tempo destinado ao Ex·
c espera ouvi-lo para depois, como eco, repetir a palavra do Presidente. S. pcdiente à exaltação de sua obra imperecível.
Tendo a presidi-lo o mais categorizado biográfo do ilustre ccarcnse Ex•, o próprio Presidente, que pede: venham-me dizer o que pensam c não
que é o Senador Luis Viana Filho - o Senado não poderia omitir-se na re·
esperem que cu diga o que eu penso para depois repetir lá fora.
memoração de uma data de tanta expressividade para a história literária do
O Sr. Aloyslo Chav.,. (ARENA- PA)- Nobre Senador, V, Ex• cstâ Po1ís.
generalizando uma declaração do Senhor Presidente, porque eu posso dizer
A mim coube, naquela ocasião, pronunciar discurso em nom~ das duas
a V, Ex• que, com a mesma ombridade com que V. Ex• se conduz na vida bancadas, quando me esforcei para cumprir a honrosa iilcumbéncia, expcnpública, cu c muitos Senadores e Deputados que integram os quadros da dendo considerações sobre o eminente homem de letras. p..Jiitico c parlamcn·
ARENA também nos conduzimos. Apenas, não precisamos fazê-lo com o tarde notável projcçào, que continuou admirado por sucçssivas gerações, as
estardalhaço, com o estrépito com que V. Ex•, agora, está recomendando quais o consagraram como romancista verdadeiramente incomparável.
que se fuça da tribuna do Senado, porque temos os nossos canais próprios
Todos os seus livros, reeditados incessantemente, permanecem lidos
pura transmitir ao Governo, com desassombro, com lealdade, o nosso ponto com inexcedível embevecimento, sendo encontrados em todos os recantos do
de vista.
território brasileiro.
A uma figura de tamanha magnitude pretendeu a C:imara Municipal de
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Sempre pensei que os canais
próprios de um partido potitico eram a tribuna, eram o povo tomar conheci· Fortaleza, com a participação do Instituto Lusfadas, c a Paulo Peroba Promenta. Nl\o sabia que esses canais próprios eram no silêncio, no cochicho, moções Culturais do Nordeste, homenagear merecidamente, levando a efeito
clogiável iniciativa de enaltecimento do Patrono de nossa literatura, reali·
dos quais o povo não pudesse tomar conhecimento.
zando, no Rio de Janeiro, cm setembro vindourO, um encontro de escritores
O Sr. Aluyslo Chaves (ARENA- PA)- Que cochicho, Excelência! cearenses com vultos cxponcncias da intclcctuulidade pátria,
Não é o canal da contestação que V. Ex• está falando, é o canal da comuni·
Na Academia Brasileira de Letras ocorrerá, sem dúvida, o ucontecimen·
cação leal; direta, pessoal.
to maior da programação jú elaborada, quando serão agraciados, com IáuO SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Quem se queixou não fui cu, rea conferida pelo Legislativo fortulezensc, numerosas personalidades de
marcante atuaçào na vida politica, administrativa c cultural do Pais,
quem se queixou foi o Presidente. Está ai nu revista c nos jornais.
Dentre os que aderiram, ao notável evento- que se intitula "Alencar
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- V. Ex• cstt\ gcncralizundo. pura o Brusil", destacam-se: Jorge Amado, R. Magalhães Júnior, Bernardo
O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não, quem generalizou foi o ~li is, Cu rios Drumond de Andrudc, Auré:lio Buurquc de Holundu, Austrcgé·
silo de Athuydc, Antonio flouuiss, José Honório Rodrigues, Viunnu Moog,
Presidente. Vn queixar-se V, Ex• uo Presidente. Foi S. Ex• quem disse.
Mus, Sr. Presidente, como brasileiro, mais do que como Senudor do Rio Rucht:l de Queiroz, Cyro dos Anjos, Alceu Amoroso Limn, Gilberto Frcyre,
Grnndc do Sul- e S. Ex•, o vice-Lfder dn ARENA, diz que cu tenho a mania Barbosa Lim.u Sobrinho, Afrünio Coutinho, José Clindido de Carvulho,
de fnlnr cm Nnçi\o - quero dizer n S. Ex• que, ncstn Cnsu, neste Scnudo du Muuro Motu, Josué Montcllo, Jocl Silvciru, Puulo Mendes Cumpos, Fcr·
Rcpúblicn, pelo rcsultudo dus eleições de 1974 c pelo resultado das eleições nundo Subino, Rubem Bragu, Rochu Lima, Antonio Carlos Villuçu, Orlge·
de 197H, nós do MOO podemos dizer que estamos. no Senudo, fulundo em nes lessu, fluulo Rónai, Abgur Rcnuult, Janus Negulhu, Esuú de Carvulho,
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Vinicius de Mames, Silvio Elia, Adriano da Gama Kury, Burbosu Limu
Sobrinho, Adonias Filho, Odylio Costa Filho, Caio Mário da Silva Pereira,
Orlando Gomes, Geraldo Atalibu, Celso Antônio Bandeira de Melo, Sôniu
Braynncr, Lcodcgário de Azevedo Filho, Gilberto Mendonça Teles, Lydiu
Fagundes Tcllcs, Luis Pivu, Massuud Moisés, Celso Cunhu, Ncly Novucs
Coêlho, Evunildo Bcchura, Joeolson Amado, Fernando Mendonça, Álvaro
vule, Arnaldo Niskicr, J. P. Gulviio de Souza, Heloncida Studart, Carlos
Heitor Conny, Adolfo Bloch, Pontes de Miranda, Carlos Chagas Filho,
Am~rico Jucobina Lucombe, Pedro Nava, Ledo Ivo, Homero Homem, Os·
cm Nicmayer. Antônio Augusto dos Reis Vclloso, Ariano SuassunU, Luiz Si·
mõcs Lopes, Afonso Arinos de Mello Franco: Paulo Mercudantc e Djadr
Mcne~cs- todos com presença assegurada li solenidade do dia 13 de se·
lembro.
Ci1mara Municipal do Rio de Janeiro, por sua vez, reunir-se-A. cm carú·
ter cxtnlordinário, no dia seguinte para recepcionar os integrantes de numc·
rosa representação cearense, a que se incorporarão senadores e deputados fe·
dcrais pelo nosso Estado.
Tendo cm vista a indiscutível relevância do empreendimento, decidi
registr:I-Io, como ora o faço, na tribuna do Senado Fedrm.1l, rendendo, com
isso, uma vez mais, preito de nossa reverência a José Martiniano de Alencur
- glóriu das letras nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem'!)

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jutahy Magalhães.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (ARENA- BA. Pronuncia o soguin·
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores;
Vivemos uma época de crise económica, que se alastra c se propaga por
todo o mundo: que tefn no petróleo, com o seu alto custo e com a antevisão
de uma futura escassez, o seu fato determinante de maior significado.
Somos um Pais que sofre, como poucos, os renexos deste momento
atual.
Que impõe plena compreensão; que reclama firmeza; que não pode
prescindir do sucrificio de todos os brasileiros.
Em decorréncia desse instante histórico, conclamados fomos a partici·
par de uma "Economia de Guerra", Por ui, com a determinação própria do
líder, o Presidente João Figueiredo, sintetizou o esforço que a Pútri<J exige de
todos os seus filhos.
Ê no somatório de forças que se encontrarão os meios que, com pcrtiná·
cia c sem arrefecimento de ânimos, se lance o Brasil nos seus últimos quinze
anos. É inquestionável, pois, que a esta luta, que é dr: todos, porque a todos
diz respc::ito, não se pode furtar qualquer brasileiro. Muito menos, excc:pcio·
nar regiões integmntes desse imenso Estado.
No entanto, c muito embora conjunta e fraternalmente devamos partici·
par du insente tarefa de minimizar os efeitos da crise no Brasil, medidas ado·
tadas há que abalam o já combalido Nordeste.
Há pouco, nesta Casa e desta tribuna, tivemos nós oportunidade de
analisar os graves problemas que têm afctado a agricultura nordestina. À·
que! a ocasião, levantamos nossa voz para demonstrar que o Brasil, mercê de
um crescimento econõmico tão díspare, cm razão das desigualdades cncon·
tradiças em suas diversas Regiões, ainda não é. Defendíamos, pela própria
essência do verbo, pelo próprio SER, a unicidade da Pátria. A sua uniformi·
dade.
NÃO ALTERAMOS O NOSSO PENSAR; NEM MODIFICAMOS O
NOSSO SENTIR!
Se queremos levar à nossa Região perspectivas, venturas, rclicidudcs,
não é nosso desejo utilizar da omissão quando a diliculdade se apresenta.
Por isso mesmo, nilo se tem notícia da existência, dentre os nordestinos, dr:
opositores à politica de redução do consumo de gasolina. Enfatize-se, po·
ré:m, que ela nos é extremamente danosa, c especial ao homem do interior.
Ninguém desconhece a precariedade do sistema de transportes nu Regiiio.
onde só como resquício de uma outra cru se verilicu u existência du ferroviu
como <~ltr:rnativu, a trunsportar pessoas e disso minur a riqueza. Ncssu mes·
mu medida, bem distinto do Centro-Sul, no Nordeste os Municípios, como
regra. niio dispõem, sequer, de uma infru-estrutura de serviços udequudu.
Uns e outros se completum, numa heróicu tentutiva de prover as nccessid:1·
dc:s hitsicas do homem que lít hubitu.
A curênciu de um trunsporte colctivo, regular e eficiente, aliudu i1 politi·
FU de reduçrto do consumo du gusolinu, prende o homc:m do campo no ~cu
lo-cul; deixu-o prisioneiro its suus necessidudes; privu-o de tentur obter, cm
centros mais desenvolvidos, uos fins de semnnu, um ulimento m:1is suudúvcl
pum a suo1 fumíli:1.
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E muito exigir- pum quem tüo pouco tem recebido.
Dispc:nsnndo a suu comprcensiio, o Nordeste não !~C csquivn desse seu
dever. É muito, mas muito precisa o Brasil.
Contnirio senso, Srs. Senadores, inexistc fundamento, pura que suhsis·
ta <I redução de 10% no consumo do óleo combustível no Nordeste.
t\qui é demasi:1do, porque u pouco conduz. Veja-se que enquanto a me·
Uid<~ tende a c<tusm um caos it economiu nordestina, com a paralisaçiio de:
unidades fabris, o aumento tia cupacidude ociosa de outros c, até, com o ar·
rcfccimento do ritmo de prm.luçào de outr:ts t:mtus, pura o Brasil o sncrifício
do nordestino representa, tão só, um<t redução de 0,93% de todo o consumo.
Um purquc indu!ltrialljUC: ainda sofre o ânus de funcionar com cap:1ci·
dadc ociosa, não pode ter sua capacidudc de funcionamento futuro prejudi·
cad<J, com o corteJe 10% do consumo de combustível, calculudo nu base
utual, ljUando c:stlt <1 indústria em pleno período de desenvolvimento. Tui
medida serú determinante da manutençüo do utuul estudo deficitúrio de mui·
tus indUstrias nordestinas.
Fl:tgru, aqui, a injustiça que se comete. Torn:~-se, uqui, mais vi v<.~ c :1tual
a lição do Mestre Rui, paru quem niio !!C pode tratar igualmente os dcsiguui~.
E se quiserem Vossas Excelências, Srs. Senadores, comprovação maior
da injustiça que :1 medida encerra, basta lembrar que o Nordeste participa
quase -com a totalidade da produção do petróleo nucional. E, longe de con·
tribuir para agravar a Balança de pagamentos, a nossa Região evitu que o
problema se torne mais alarmente. Em 1978. dado Uc que dispomos, só im·
portamos 900 milhões de dólares, uo passo que: estivemos presentes na pauta
dc: exportações ~om um bilhão c novecentos mil dólares. Um saldo signilica·
tiVt); um exemplo da viabilidude dói Região; um testemunho eloqücnte do
quanto representamos pum o Bmsil.
Queremos um pouco Uc reciprocitlade de tratamento.
Queremos mais c mais participar no desenvolvimento nacional. Ou, di·
riumos melhor, do Desenvolvimento Nacional.
Queremos, cnlim, ser Brasil- o Brusil que n;jo chegou ao Nordeste.
De tudo isso, nossa sUplica:
- Revogue-se :t redução de 10% no consumo úe óleo combustível no
Nordeste;
- Revogue-se a injustiça.
A indu há tempo para salvar a economia nordestina: uinda hú ic:mpo de
se reconhecer que: ela existe positivamente: no quudro geral da economi:t bru·
silcira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavr" '"'nobre
Senador Lourival B:tptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o >eguintc
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadon:s:
Documentos h{l que, pela sua importlÃncin c atualidade, precisam.
~er, o mais possível divulgados e conhecidos.
Este i: bem o caso do urtigo de autoria do Professor Josí: Carlos de AI·
mcidu Azevedo, Magnifico Reitor da Universidade de Brasíliu, publicudo no
Jonral O E.uudo de S. Pa~do, do 14 do julho.
Sob o titulo, "A crise da educação liberal", o trnbalho é um eloqUente
testemunho de nossos dias: a educação.
Entendo que: cumpro um dever pedindo que seja parte integrante dc:st<l
minha comunicação, u transcrição do referido urtigo nos Anuis do Senado,
uté mesmo porque ele começa citando trabalho de autoria do Presidente da
Fundaçr10 JBGE, resultante de convimio celebrado entre u Universidade: de
Brusília c o Senudo Federal.
Eru o que: tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL B,IPTISTA
F.M SEU DISCURSO:

"0 Estado de S. Paulo, do 15·7·79

A CRISE DA EDUCAÇÃO LIHERAL
Jo.,·é CarloJ dt• Aln~t•ida A:t'\'1•do

Em tmbalho feito paru o convénio Univcrsiduúc de Brasili:l·
Senado Federal. o Prc:!tidcnte do IBGE, professor Jsauc Kcrtenclt.·
ky, anulisou os "lndicndores Socinis dn Educuçüo no Brmir". Deli·
se estudo, profundo c ubrunsente, destaco três observuções que intcre.~sam u este trab:ilho; em 1976, eram rc:ilmcntc 7 milhões us
cri:uwus rw fili'lu de 7 a 14 anos foro~ du escola c cr:un :~nulf:rhctus
ccrc:r Jc: 70':;, dus que: contavam entre S c IJ anos de idade; fin:llmen·
te, poUc-sc vcrilicar que mais du metmle das vagas c:m univcrllilla-
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dcs jú estavam ocupadt~s pelos que possulam renda superior a IO
sa[úrios mínimos, enquanto o Censo de 1970 comprov;ua u predo·
minJncia dos que recebiam entre 2 a lO salários, Essas distorções,
confirmundo conjecturas reitas há mais de um ano no Jornal do
OraJI'/. prenunciam embaraços diversos, em particular porque congregaremos, ao final do século, o mais elevado contingente, de anal·
rubt:tos do mundo ocidental. A riqueza, por conseguinte, continua·
rú concentrada nas classes mais ravorccidas, pois a educação é ainda a rorma mais eficiente de distribui-la.
Além das dificuldades comuns a outros sistemas cducucionai~
- decorrentes sobretudo do crescimento populacional c da carência de recursos human9s e materiais- h!a outras peculiares ao Brasil: a
centraliznçiio cducaciom1l, que se maniresta sob as formas org{mic;l, polítiC<I e pedagógica, é um empecilho que só será removido
com u municipalizução do ensino; o distunciamento dos compromis!<.oS constitucion>~is com o J9 gmu gerou inver!'.ào de prioridade:
o nível su['lcrior a['lrcscnta-sc regiamente amparado e os mais bai·
xos quuse desvalidos; com isso, poucos ufortunadm estudum de
graça c consomem a maior fatia do orçamento ministeri:1l. De:-;scs
dois f:ltos, b;.1sicamente, resultam o analrahctismo renitente c outras perplexidudes da educação brasileira c de nossa vida públicu.
A educo.IÇ~IO sofre dinculdade!> no mundo inteiro: nos EUA,
cujo sofisticado sistema se apóia na diversidade e nu desccntrali·
zaçâo, os cmb:1raços são grandes e alguns problemas sào comuns
aos do Brasil. Não deixa de ser curioso, por exemplo, que Hannah
Arcndt, veemente crilica dos sistemas autoritários, tenha identificado na ausência de autoridade a crise da educação norte-americana.
No ensaio Crüi.r in Education (in: Bt•twet•IJ Past and Fll/llrt', Eig/11
/::H•rri.l"t'.f in Politica/ Tlwugl/1), a rcnom:~da pensadora anrmou que
"apesar das muitas discussões, o obstáculo real da educação moderna é devido à grande dificuldade em obter o mínimo indispensável de conservantismo e de atitude conservadora, sem os quais se
torna impossível educar. A crise de autoridade na educação é mais
diretamentc ligada à crise de tradição, à crise de nossas utitudes cm
relação ao passado ... O problema da educação no mundo moderno,
pela sua própria essência, surge porque o processo educacional não
pode rcnunciur à tradição nem à autoridade; entretanto, deve prosseguir num mundo que não é estruturado pela autoridade nem unido pela tradição. Não apenas mestres e educadores, mus todos nós
devemos ter, em relação a nossos filhos c aos demais jovens, utitude
diversa da que tomamos em relação a outras pessoas. Decididamente devemos divorciar a educação do resto, em particular do rei·
no da vida política pública e aplicar, cm relação à educação, apcnus, conceito de autoridade e atitude cm relação ao passado, apropri:ados ... Na prática a primeira conseqUência disso seria a cl;ara
comprt:cnsão de que a funçiio da escola é ensinar às criunças o que
é :1 vida e não instruí-las na arte de viver ... "
Ao longo dos anos, nossos estudantes transfcrmdram-se em
"alunado", "produto acabado" ou "produto final", como se escola
rosse linha de montagem c estudante o seu produto: em vez de
educá-los, pretenderam adaptá-los a contingências de "mercados".
A inexistência de tradições na escola brasileira importou também
nu uusôncia de pudrõcs. A desordcnuda ampliaçüo de vagas no cur·
so superior, por sua vez, levou à improvisação de professvres, mui ..
tos dos quais, de simples alunos, se transformaram, de imediato,
cm professores; por isso, parte deles forma com os alunos um conjunto só, em termos de competência c de atitudes, implicando a
queda da qualidade do ensino c crodindo valores cu própria essência da autoridade sem as quais incxistc o processo educacional.
Whitehcad, um dos maiores educadores qucj6 existiu, discar·
rendo sobre u educação liberal (isto é, u desvinculada das exigências de "mercado" c voltada apenas para u formuçilo do homem
culto), lembrou-nos de que liberdade c disciplina se conrundem no
processo cducucionul. Disso se esqueceram tumbém em nosso Pais,
onde educuçii.o passou a confundir-se com "formação de mão-de·
obr:a" e educução liheml u equivuler-se u "/uis.l"t•: ..fairt•".
Em março pass:1do, nu reunião du Sociedade Brilimica pura o
Progresso du Ciênciu, seu secret{lrio gcrul, Sir leunun Muddock,
lembrou que ntuulrnentc muis du melude da populuçl1o do mundo
tem rendu anunlpa capiw inferior u 500 dólares e, destes, ~5% u
têm inferior u ~00; unalisou uindu os problemas que as nnções tcriio
de cnfrentur duqui pura o linnl do século, nas próximas 1000 semu·
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na:-.. Os hiatos c.xistcntes entre nações ricas e pobres continumi1o :1
:unpliar-sc cm ritmo cre!lccnte; apesar de ser cínico c dc~umano que
us primcims se o1bstenham de ajudar as nuções pobres, a realidudé'
ê que quase nada poderão razer pura elevar os. que ganham menos
de 500 dólares ;) categoria de renda entre 500 a 2000 seria nccessC!rio investir, anualmente e durante dt:cadas, cerca de 2/3 dos bens
gerados pelos puíses ricos. Locali1.ando·se cm países de renda inrerior a 2000 dólares grande parte dos recursos naturuis existentes, é
fácil conjecturar a respeito do que f:~rfio países ricos em relução aos
pobres.
Pura corrigir essas distorções, Maddock fez vúrias sugestões;
cm particular, lembrou que as nações mais pobres tendem u implantar estereótipos de sistemas educucionuis de países desenvolvi·
dos c a enfatil.<lr "pós-gruduações", "t:xceléncia académica",
'\:ompetiçiio internacional", "ciénci;J frontt:iriça" e assim por diuntc. Quando for dad:1 atenção ao nívd mais baixo, que fornece o suporte rc;.ll do desenvolvimento, e se oferecer educação de base a to·
do:-., dcmocr;.llila·sc o ensino c se amplia a possihilidade dt: ~clecio·
n:1r pessoas mais competentes pura os níveis mais altos. A diretri1
do Presidente Figueiredo no sentido de rcforçur o ensino de base í:
rigorosamente ~.:cria.
Dentre os temas anorados recentemente no setor educacional,
nenhum teve repercussão maior que o relalivo à "democrutizaç~o
da Univcrsid:1de", de que aliás se ocupou com brilho O E.lfado dt•
S. Paulo em dois editoriais; uo discuti-lo, deve-se observur que a
Lei n~' 5,S.;Qj6B gurante às universidades a autonomiu ""didático·
cientificu, disciplinur, administrutiva e financeira"; ressalvuda a
incxisti:ncia atuul, pura vúrias instituições, de autonomia nnanceir>~. as outrus devem ser usadas pel:~s universidades paru aquele objctivo a nm de que seus mules n~o surjam também por inaçào.
N~o há universidade "democrlltica", aliás, quando nisso se ft~·
!:1, recende no ar o mesmo odor de Perón e Allen de que sufocou as
universidades argentinas e chilenas. Democrutas, liberuis ou lá o
que sejam, são as pessoas que integram essas instituições. Sendo
patrimônio público e cultural, a universidade deve ater·se ao cum·
primcnto da lei e de sua missão cultural; é o que lhe garante a uutonomia sem a quul não podem existir padrões culturuis no seu pró·
prio seio, nem mesmo o debute académico c livre cm torno das difc·
rentes linhas de pensamento cuja ausência nega, à própria universidade, sua razão de existir.
Pretender coisa diversa, a predominância da mussa em detri·
menta do mérito, por exemplo, é, no plano prático, criminoso. No
plano teórico é rt'.l' dt• fana caprina.
O professor José Carlos de Almeida Azevedo ~ reitor da Uni·
vcrsidade de Brasiliu."

O SR. PRESJI)ENTE (Gast>o MUIIorl- Na presente sessão terminou
o prazo para upresentaçilo de emendas ao Projeto de Resolução n9 47, de
1979, da Comissão Diretora, que acrescenta purágrafo ao artigo 383, daRe·
solução nv SM. de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado Federal).
Ao projeto não foram orcreciudas emendas.
Nos termos regimentais, a matéria é despachada à Comissão de Consti·
tuiçilo c Justiça.

o SR. PRESJI)ENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a ordinária de segunda-reira pró·
xima, u seguinte
ORDEM DO DIA
-1-

Votnçào, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n~' 159, de 1976
- Complen1ent:1r, do Senhor Nelson Carneiro que introduz modilicuções na
Lei Complcmentm 11~" 26, de I I de setembro de I975, tendo
PARECERES, soh n•s 2RU o 2RI. do 1979, das Comissiles:
- tiL• Cnnstltui~;Uu c Justlt;u, pch1 constitucionalidade e jurldicidade, nos
termos de ~uhstitutivo que apresenta:
-de (.cJ:I"ihltlio Suclul, favorúvcl ao projeto nu forma do substitutivo
da Cornissào de Constituil;no c Justiça, votando vencido, em scparudo, o Se·
nador Jutal1y M:1~alhàe~.
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-2-

-5-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitundo urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 83,
de 1978, do Senador Mauro Benevides, que .. estubelccc a obrigatoriedade de
revisão semestral dos níveis de salário mfnimo, c dá outras providências".

Discussão, em turno único, d:a redução final (orerecidu pela comissão de
rcduçilo cm seu Parecer n" 398, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n" 04,
de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estende aos depósitos judiciais em
dinheiro, ordenudos por outrus autoridades judiciárias, a correçào mane·
t:íria pn:vista para os ordenados por jurzcs rcdcrais.

-3-

-6-

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar du constitucionalidade, nos termos do tlrt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 96, de 1979; do Senador Nelson Carn'eiro, que modifica a redução
do art. 211 da Lei n~' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o saláriofamília do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçiio e Justiça, pela insconstitucionalidadc, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Trancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha Lima.

-4Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 112, de !979, do Senador Cunha Lima, que considera nào tributâveis para creito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas condições
que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Discussào, cm turno único, da redução final (orcrccida pela comissão de
rcdaçào cm seu Parecer n• 400, de 1979), do Projeto de Resolução n' 3, de
1978, que suspende a execução das Resoluções n•s 29, de 1972 c OI, de 1973,
da Secretaria de Educação do Estudo de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - EstA encerrada a sessão.
(Lel'anla·se a sessão às /8 horas e 25 minutos,)

ATO DO PRESIDENTE
N• 24, DE 1!179
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais,
com base na delegação de competência contida no Ato n' 2, de 1973, da Co·
missão Dirctora, c à vista do cstebclecido no Ato n9 40, de 1979, da Com is·
são Dirc:tora, resolve:
-Autorizar a contratação, pelo rcgimcjundico du CLT, de Ángela de
Abreu Ribeiro, como Assistente Legislativo, Classe "C", Referência 41, do
Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal.
Senado Federal, lO agosto de 1979.- Senador Lulz VIana, Presidente.

ATASDECOMISSOES
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
2•. REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1979.

COMISSÃO DE FINANÇAS
14• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1979

Ãs dez horas do dia nove de agosto de mil novecentos c setenta c nove,
Às onze horas do dia vinte c quatro de abril de mil novecentos c setenta na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Cunha Lima, Presic nove, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Mendes Ca- dente, Pedro Simon, Mauro Benevides, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Vinate, Presidente, Raimundo Parente, Almir Pinto, Mauro Bancvidcs c Vicen- cente Vuolo, Jutahy Mugulhãcs, José Richu, Saldanha Dcrzi, Affonso Cute Vuolo, reúne-se a Comissão de Assuntos Regionais.
margo c Alberto Silva, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Rai·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, João Basco, Agcnor Maria e Evandro Carreira.
mundo Parente, Arnon de Mcllo, Amaral Furlan, Mendes Canale, Tancrcdo
E dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que, em seguida é: Neves, Roberto Saturnino, Amaral Peixoto c Teotónio Vilela.
dada como aprovada.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Pre•identc decla·
Usando da palavra o Sr. Presidente comunica ao ilustres membros que a ra abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida c aprovada a ata da
.
·
Comissão de Assuntos Regionais já possui uma sala localizada no Anexo I, reunião anterior.
no 23• andar.
A seguir, silo examinadas as seguintes proposições:
Continuando, o Sr. Presidente inrorma que através de cantatas manti·
Oficio "S" n• 17/79- Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande
dos com o Ministro Mário Andrcazza. ficou acertado n participação de do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar emprésti·
membros desta Comissão nu Reunião do Conselho Deliberativo da SU- mo externo no valor de USS 53 milhões de dólares norte-americanos, dcsti·
DAM c da SUDENE.
nado a investimentos mfnimos em programas de infra·estrutura, previsto
Ainda com a palavra o Sr, Presidente sugere aos nobres pares a mu· pura o quadriénio de 1979/1982.
dança do nome da Comissão de Assuntos Regionais para Comissiio do InteRelator: Senador Saldanha Dcrzi.
rior, conforme o que roi feito na Câmara dos Deputados.
Parecer: Favorável, na rorma do Projeto de Resolução que apresenta.
A seguir o Sr. Senador Vicente Vuolo usa da palavra para sugerir uma
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo votos com restrições dos Srs.
viagem da Comissão a Muto Grosso na Região do Panumal, pnra averiguar Senadores Pedro Simon, Mauro Benevides c José Richa.
os problemas surgidos com a construção da Barragem feita pela firma CuProjeto de Decreto Legislativo n• 27/78: Aprova as contas do Exccmargo Corrêa cm terreno de sua propricdndc.
lcntlssimo Senhor Presidente du República, relativas ao cxcrcfcio de 1977.
Pedindo a palavra, o Sr. Presidente esclarece que o problema da ConsRelator: Senador Lomunto Júnior.
Parecer: Favorável.
trução da Barragem que a firma Camargo Corrêa cstâ fazendo cm seu terreno, rugiria um pouco das atribuições da Comissão, pois este seria um caso
Conclusão: Vista ao Sr. Senador Mauro Benevidcs.
pura uma CPI. Entretanto, a Comissão poderia visitar o local através do
Oficio "S" n• 20/78 - Do Sr. Presidente do Tribunal de Contas do
PRODEPAN, Programa de Desenvolvimento do Pantanal, que foi criudo Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal o Relatório c demais
no Governo do Presidente Gciscl c que visa exatamentc o desenvolvimento peças do processo sobre us Contas do Governo do Distrito Federal, rclutivus
nesta Arca.
ao exercfcio de 1977,
Usam ainda da palavra os Srs. Senadores Mauro Bcncvides c Almir PinRelator: Senador Mouro Bcncvidcs,
to, orercccndo informações à Comissão sobre o problema do Pantanal.
Purecer: Fuvorâvel nos termos do Projeto de Rcsoluçi\o cluborudo pela
Em seguida, post11s em discussão c votação, siio as propostas, uprov11das Comissão do Distrito Federal.
por ununimid11dc.
Conclusno: Aprovuçi\o do parecer.
Nud11 mais havendo u tratar encerra-se u reunião, luvrundo cu, Carlos
Projeto de Lei du Cümuru n9 89/78 -Institui o Cudustro Promitcntcs
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lidu c Comprudores de Imóveis Rurais, intcgrndo no Sistcmu Nncionul de Cudasuprovudu, ser(l ussinuda pelo Senhor Presidente,
tro Rural.

lliÁRIO llO CONGRf.SSO NACIONAl, (S.çõo 11)

Relator: Scnudor Pedro Simon.
Parecer: Favor:lvc:l.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da C.imara n9 5f16- Institui o Plano Nacional de Mor:tdia- PLAMO pura :ts populações com renda familiar até S (cinco) salftrios mínimos regionais, e determinu outras providências.
Relator: Senador Pedro Simon.

Sibado 11 35111

P:m:cer: Favorável, com Subemendas nYs I e 2·CF à Emenda nY
I·CLS (Substituído).
Conclusão: Aprovação do parecer.
São rctimdos da pauta o Oficio n• 99-VPjFPS/79 e o PLC n• 125/77.
Esgotada u pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando cu, Car·
los Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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MD8
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
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I'.Yice·Pre•idente1 Aloy•io Chove•
2•·Yice·Pre1idente1 Hugo Ramo1

Suplenlos
ARENA

I. Pano• Pórto
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2. ·"ffon~o Comorgo
3. João Calmon
MD8

I. Evela1io Vieira
2. Leite Chovei
3. Jote Richa
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COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl

(7 membro1)

'
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Alfama Comorgo
Murilo Bodoro
Benedito Ferreira

\.
• 2.
3.
4,

Itamar Franco
Lozoro Sorboza
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Titularei

COMPOSIÇÃO

;j,

1,
2.
3.
4.
S.
6.
7,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)

(15 membro•)

Tituloru

Titularei

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

( 11 mombro1)
COMPOSIÇÃO

Pre1idenle1 Itamar Franco
Vice·Pre1idente1 Roberlo Soturnino
Titularei
1.
2.
3.
4.
.5,
6.
7.

Arnon de Mollo
Bernardino Vionoo
Jo1e Lin•
Jeue Freire
Milton Cabral
Benedito Canelai
Luil Cavalcante

I.
2.
3.
4.

Roberto Soturnino
Itamar Franco
MarCai Freire
Pedro Simon

Suplente~

ARENA
1, Helvldlo Nune1
2. Alberto Silvo
3, Benedito Ferreiro
4. Vicenlo Vuolo

MDB

1, Jo1e Richa
2. Ore1t11 Querelo
3. Toncredo Neve1

I>IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çioll)

Aui&tenlal Daniel Rei& de Souza- Ramal 675
Reuniólh Ouorta&•leiro&, 01 10J30 hora&

MOB

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joi1on Barreto

locah Sala "Ruy Barbo1o"- Anuo 11- Romoil621e716

COMISSÀO OE EOUCAÇÀO E CulTURA- (CEC)
19 membros\

1. Nelson Carneiro
2. Marco• Freire

A11i1tente1 Daniel Rei1 d~ Souza- Ramal 67.5
Reuni61i1 Quinta1·feiro1, tu 11100 horo1
local1 Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Ane~eo 11- Ramal623

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

4. Pedro Pedronion
Titular11

I. Adalberto Seno
2. Evela&io Vieira
3. Franco Montara

Auistonlo1 Sónio Andrade Pei~oto- Romol307
Reuni6e'1 Quinfo&•feiro&, 01 I0100 hora&

locolr Solo "Ciovi1 Sovilocquo"- Ane11o 11- Ramal 623

COMISSÀO OE FINANÇAS- (CF)

(17 membro1)

1. luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3, Alberto Silva
4. Arnon de Mello
1. Dirceu Cardo1o
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplent11
ARENA
1. Alfon1o Camorgo
2. JoOo Calmon
3. Jutahy Mogolh6e1
MOB
1. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

Auistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6111 Quorta•·f•iros, Cu 11100 hora1
Locol1 Ane•o "B"- Solo ao lodo do Gob. do Sr. Senador
João Basco- Ramal 484

COMPOSIÇÃO

Pre1idonhtJ Cunho Limo
Vice·Prliidtnfol Tancredo N1v11
Titulares
1. Raimundo Par1nte
2. Arnon de Mollo
3. Lomanto Júnior
"· Affon1o Comorgo
.5. Vlc1nte Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Amoral Furlon
8. Jorge Kalume
9. Jutohy Mogolhll11
IO. Mende1 Cano la
1. Cunha Uma
2. Toncreda N1ve1
3. Roberto Sotumino
4. Amoral Pol•olo
S. Pedra Simon
6. N.auro Ronevidll
7. Tootllnlo VH•Ia

Supltntei
ARENA
1. Saldanha O.rzi
2. H1nriqu1 d1 lo Rocquo
3. J111Ó fi'8Jte
4, Jolé Somty
S. Milton Cabral
6, JoUJ Gulomard

MOB
1.
2.
3.
4.

COMISSÀO OE REOAÇÀO- (CR)
(.5 membro•)

Titulara•
I. Lenolr Vorgo1
2. Holvldio Nune1
J. Jane Freira
Moocyr Dallo
S. Henriq-ue do lo Rocq-uo
6. Aloy1io Chovei

Supltnlei
ARENA
I. Jutohy Magolh6u
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michlle1
B•nodlto Canelai

'·

1. Lamento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jose Guiomard
1. Gilvon Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jai10n Barreta

Suplantei
ARENA
I. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kolume
3. Benedito Can•lat
MCB
1. Jote Richa
2. Adalberto S1no

Auistente1 Corlot Guilherme Fon~eca- Romaló76
ReuniOet: Quintol·feirot, Os10i30horot
Local1 Solo "Ruy Borboto"- Ane•o U- Ramoil621 1 7lt

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN)
(7 membro•)
COMPOSIÇÀO

Titulares
I. Tar10 Outro
2. Saldanha Oerzi
3. Mende1 Canele

Suplent11
ARENA
I. Jaco Calmon
2. Murila Badaro
3. Jote Sorney
MOB
I. Hugo Ramot

Auittente1 Mario Thereza Mogalhóli Motto- Ramal \34
Reuniótt. QuiniOI·feirot, 01 12100 horo1
local: Sala "Ciavit Bevilocqua" - Ane•o 11 - Ramal 623

COMISSÃO OE RElAÇOES EXTERIORES- (CRE)
{1.5 m1mbros)
COMPOSIÇÃO

Pre1idenle1 Jorge Kolume
Vice·Prelidente1 Mauro Benevid11
Titularei
1. Jorge Kalume
2. Luiz Covalcant•
3. Murilo &odoro
4, Benedito Ftrreiro
I, Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3 Hugo Romot

Titular111
I. Torto Outra
2. Bernardino Viono
3. ~oldonha Oeni
Lomanto Juni'ar
S. Mend111 Cana lo
6. A.derbol Juremo
7. Almir Pinta
8. Lenoir Varg01
9. Jo111 Sorney

'·

Suplenlet
ARENA
1. A.loy1io Chowe1
2, Pedro Pedrouion
3. Henrique de La Rocque
4, Jo111 Guiomord
S. luir Cavalcante
6.

Suplentet
ARENA
I. Raimundo Parente
:2. Amoral Furlon
3. Jo.e Guiomard
MCB
1. Cunho Uma
:2. Jai1on Barreto

Aui1tent11 Cario• Guilherme Fonseca- Romol676
ReuniOe11 Quartat•felros, 019130 horas
Local1 Sola "Ruy Borbo1a" -.A.ne•o ti- Ramais 621 e716

Pr11idenle1 Torto Outro
l•·Vice•Pre1id•nte1 Saldanha Cerzi
2•·Vice·Pretidentel lomonlo Junior

COMISSÃO OE lEGISlAÇÃO SOCIAl- (ClS)
{9 membro1)
COMPOSIÇÀO
Prelldenle1 Helvldlo Nunn
Vice·Presld~tnto1 lenoir Vorgo1

Titular111

Pretidente1 Dirceu Cordato
Vice·Pre1idenle1 Adalberto Sena

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Paulo Brouord
Marcos Freire
Lozara Borboza
Jo.e Richo

Pretidente: Gilfon Racho
Vice•Presidonte1 Henrique Sontillo

COMPOSIÇÃO

Auiltonte1 Corlo1 Guilherme Fon1oco - Ramal 676
Reuni6o11 Quinlos·felrol, tu 9!30 horas
locol1 Sola "Clovis Bevilocqua"- Anexo 11- Romal623

'·

COMISSÃO OE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Pr111idente1 ArnC?n de Mello
Vice•Pre11dente1 Alberto Silvo

3. Jorge Kolume

MDB
1. Marco& Freire
2. Gilvon Rocha

MOB
1. Marcot Freire
2. Mouro Benevide1
3. leite Chav111

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
{7 membro1)

Supl1nle1
ARENA
1. Jo&o Lin1
2. Arnon de Mello

I. Joáo Colmon
2. Torso Outro
3. Jutahy Mogolhóel
4. Aloysio Chov1u
S. Aderbol Juremo
6 Eunice Michile1

I. Paulo Brouord
2. Nelton Carneiro
3. Itamar Franco
4, Jo11 Richo
S. Amoral P•i•oto
6. Toncredo Nev111

JSMJ

Ani11enle1 Càndido Hippertt- Ramai1 301·313
ReuniOesl Ouartot•feirat, 01 II100 horo1
locol1 Sola "Ruy Sarbota" - Ane~o li - Ramoit 621 e 716

Pre&identeJ João Colmon
llice·PresldentoJ Jutohy Mogolhóe1

Titulares

Slibado li

COMISSÀO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIl-(CSPC)
(7 m1mbro1)
COMPOSIÇÃO

Pr11identel Evandro Carreiro
Vice•Pre1idente1 Humberto Lucena
Titulare~

1.
2.
3.
4,

Suplente•
ARENA
Raimundo Parente
I . Alfon10 Comarga
Henrique de La Rocque
2. Podro Pedroulon
Bernardino Viana
3. A.derbol Juremo
Alberto Silvo

t

MOO

i

1:

I

A~o!tto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~U (Sc<io 11)

JS84 Slbado 11

1. Ore1te1 Quercio

2. Humberto Lucena

'2. Evelo1io Vieira

8) SERVICO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Suplente•

Titularei

1, Evandro Carreira

de 1979

ARENA

3. Lazaro Barboza

Aui1tenle1 Sónio Andrade Pehcoto- Romal307
Reunió111 Quin!OI•feirol, 01 9130 hora1
Locoh Sala "Ruy Borbo1a"- Anexo 11- Remai• 621 e 716

1.
2.
3.
4.

1. Pouo1 Pórto

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Ptdrouion
Aflon&e Camorgo

,J

Cominóu Tempororio1

2. lomanto Junior

3. Alberto Silvo

Chele1 Ruth de Souza Cottro
tocal1 An111o 11- T~rrto
Telelone1 22.5·8.50.5- Ramal 303
I) Comiu6e• Temporcuio• poro Projetas do Congreno No·
cJonol
2) ComiuOel Tempororio1 paro Aprecio~ão d• V1t01
3) Comin6el E1pecioi• e d1lnquerilo, e
.t) Comiuão Mi1lo do Proj110 de l1i Or~om•ntorlo (ort. 90
do R1gimento Comum).

MOB

1. e~ondro Corr1iro
2. lozaro Borbo1o
3. Ore\les Quercio

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS- (CT)
(7 m1mbro1)

1. Lei11 Chawe1
2. Agenar Mario

COMPOSICÀO

Ani1tente1 de Cominóll; Haroldo Pereira Fernonde1 - Ao·
Aui1teni1J Ronoldo Pacheco dt Oli~•iro - Romal 306
Revni6est Terços·feiral, 01 10J00 horas
Loca!J Solo "Ruy Barbo1o" - Anexo 11 - Ramoi1 621 1 716

Prts.d•nteJ Benedito Fcrr1iro
Vic•·Prtlid1nf11 Vic1nte Vuolo

.,oJ 674 1Alfeu de OliYeira- Ramal 674, Cltide Mario 8. F.
Cruz - Ramal 598, Mauro Lopn de So - Ramal 31
Leiva1 Ferro Co1to -

o, Leilo

Ramal 314.

SERVIÇO OE COIIISSÕES gER.'lANENTES
HO~RIO

HOM,S

, TERÇA

09:30

ASSISTENTE

RUY BJ\ROOSJ\
namais-621 c 716

RONJ\LDO

C.II.R.

CLOVIS B~VIL~CQUA
Ramal - 623

GUILHERIIE

flOR/IS

DO SENADO FEDERAL

QUINTA

Si\LJ\5

ASSISTE!:TE

C.F.

CLOVIS DCVI~~CQUA
Ramal - 623

OUILift!ltMI!

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

RONALDO

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILHERME

09r30

QUAI!TA
C.S.N.

SALAS
RUY BARBOSA
namais-621 e 716

ASSISTENTE
GUILHERME'

10:00

CLOVIS BEVI~CQUA MARIA
HELENA
Ramo1 - 623

10:30

c.s.

RUY DARBOSA
Ramais-621 e 716

SONIA
l1100

C.L.S.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL
l2r00

C.R.

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramoia-621 e 716

CANDIDO

C.H.E.

•a•
ANEXO
IWIIol - 484

RONALDO

c.c.J.
10:00

C.A.
l0r30

SAL/IS

COMISSÕE~ PE~~NENTES

c.T.
10:00

HORAS

DAS REUNIÕES DAS

C.E.

11:00

. CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

DANIEL

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

IIARIA
1'HEREZA
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA ll3• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1979

de revisão semestral dos nlveis de salário mlnimo, c dá outras providências. Voraçio adiada, por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador
1.2- EXPEDIENTE
Nelson Carneiro, que modifica a redaçilo do àrr. 2• du Lei n• 4.266, de 3
de outubro de 1963, que instituiu o salârio-famflia do trabalhador. (Apre1.2.1 -Oficio do Sr. Mlnlslro de Estado da Jusllça
ciuçào prcliminur da constitucionalidade). Votaçio adiada, por ralta de
- N~' JS I/79, encaminhando o pronunciamento daquele Ministério quorum.
sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 76/79, que inclui entre os benclicia-Projeto de Lei do Senado n• 112/79, de autoria do Sr. Senador
dos pda Lei n• 6.554/78, nos rermos do diploma, os Ministros Togados, Cunha Lima, que considera nào tributáveis para ercito do Imposto de
os Juizes Auditores Substitutos da Justiça Militar c dá outras providi:n- Renda, os proventos c pensões nas condições que indica. {Apreciação
cias.
preliminar da constitucionalidade), Vocaçio adiada, por ralta de quorum.
- Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 4/79, de autoria,
l.l.l- Requerimento
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende nos depósitos judiciais cm
- N• 266/79, de desarquivamenro de projeto de lei do Senado que dinheiro, ordenados por outras autoridades judiciárias, a corrcçào monetária prevista para os ordenados por Juizes Federais. AproYada. À Cümaespecifica.
ra dos Deputados.
1.2.3 - Dlscunoo do Expedltnlt
-Redução final do Projeto de Resolução n• 3/78, que suspende a
execução das Resoluções n•s 29/72, e I, de 1973, da Secretaria de EéiuSENADOR ALOYSIO CHAVES- Cumprimento de decisão lo· cação do Estudo de São Paulo. Apro•ada. À promulgação.
1.1-ABERTURA

mudu no sentido da construção de ponte rodo-ferroviária sobre o rio To·

cantins, cm Murabá·PA.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Editorial publicado no jornal
Com•io Bra:lllensc>, edição de 9 de asaste do corrente mês, sob o titulo
Fracauo na PETROBRÁS.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Reconhecimento do curso de
Direito da Faculdade do Craro-CE.
SENADOR EVANDRO CARREIRA - Problemas ecológicos du
floresta umuzõnicu, advindes da instalação de indústria madeireira pc·
rua nu, nus proximidades da rronteirn brasileira. Estubeli:cimento de me·
tas prioritárias que atendam u vocações de cadn região brasileira.
SENADOR JAISON BARRETO- Apresentando sugestões que especifica, visando uma transrormação estrutural na economia do Pais,
como passo para o real progresso da sociedade brasileira.

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR GABRIEL HERMES - Conferência proferida por
S. Ex•, no 11 Congresso da Confederação de Contadores Públicos dos
Pulses Andinos e do Brasil, recentemente realizada na cidade de Lima·
Peru. Tcmârios dos trabalhos desenvolvidos naquele conclave.
SENA DOR GIL VAN ROCHA - Siluaçilo econômico-financeira do
Puls.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Reiterando apelo à Mesa, no
scnlido du instituição no Senado de estágios paru univcrsit6.rios.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-ATO DO PRESIDENTE

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de lei do Senado n• 159/76-Complementur, de autoria do
Sr. Senudor Nelson Carneiro, que introduz modificações na Lei Complc·
mentur n• 26, de li de setembro de 1975. Votaçio adloda, por fullu de
quorum.
-Requerimento no 252/79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bras·
s:1rd, solicitundo urgi:nciu parJI o Projeto de Lei do Senudo nv HJ, de
l 1l7H, do Sr. Scnudor Muuru Bencvidt~s. que cstubclecc 11 obrigutoricdudc

-

N• 25, de 1979.

3- RECEITA VINCULADA AO CENTRO GRÁFICO DO SE·
NADO FEDERAL (FUNCEGRAF).
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.
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ATA DA 123~ SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO DE 1979
1Q Sessão Legislativa Ordinária, da 9'! Legislatura
I'RESIIJI,~CIA llOS SRS. NILO COELHO, GAIIRIEL HERMES E .IOI!GE K,\UIME

';

.,f

I

'l
I
I

I

;IS 14 l/ORAS E .W MINUTOS, AC//A M·SF. PRESENTES OS SRS.
SI!NA/JORES:

AUalbt.•rto Sena - Jorge Kalumc- Eunice: Michilcs- Ev:mdro C:tr·
rcir:t- R:~imundo Parente- Aloysio Chuves- Gabriel Hermes- Jarbus
P:tssarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viunu- AImi r f,into- Moturo Bcncvidcs- Cunha Lima- Humberto Luccn:t- Mil·
ton Cabr:tl- Nilo Coelho- luiz Cavalcante- Gilvun Rocha- Passos
Pôrtu- Jutuhy Magalhães- Dirceu Cardoso- Moacyr Dullu- Roberto
Saturnino- Itamar Fnmco- Murilo Buda ró- Henrique Suntillo- Gustüo MUller- Mendes Canulc- Affonso Camargo- José Richu- J:tison
Bmrcto - Lcnoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimentnl, declmo
aberta a sessão.
O Sr. JII~Secrctürio procederá à leitura do Expediente:.

E lido o Jt'gllitttt•

EXPEDIENTE
OFICIO DO MINISTRO DA JUSTIÇA

.I
•,I

Nll 31'! Ij79, de 2 de julho, encaminhando o pronunciamento daquele Mi~
nistério sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 76, de 1979, do Senador Henrique de La Rocquc, que inclui entre os bt:nenciados pela Lei n~' 6.554/71'1, nos
termos do diploma, os Ministros Togados, os Juizes Auditores Substitutos
d;~ Justiçu Militur, c dá outras providências.
(;1 ComiJ.wio clt• Con.l'liflliçiio t' Ju.Hira. J

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai upuhli·
cm;:io,
Sobrc u mcsu, requerimento que será lido pelo Sr. !~'~Secretário.
E lido o .H'Klliflf!'

REQUERIMENTO N• Z66, DE 1979
Requeiro, nos termos do art, 367 do Regimento Interno do Scn;.1do Fe~
dcr;ll, o dcsar4uivamento do Projeto de Lei do Senado nv 135/7H que, "Estende o Direito ao Salário-Fumi\ia aos Empregados Domésticos".
Sal.:~ das Sessões, 13 de ngosto de 1979.- Orestes Quérc·la.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O requerimento que acaba de
ser lido ser{t publicado c incluída cm Ordem do Dia nos termos regimcnti.1is.
1-lá oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Chaves.

.,

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis·
curso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Exame acuntdo, reito li respeito das potencialidlldes cconõmicas do Puri!, idcntilica a região do Tocantins- Araguuiu como a muis promissora c
ca['HIZ de conduzir o desenvolvimento do nosso Estado, durante us próximu~
décudas.
Não há necessidade de descer a certos detalhes, a elementos de ordem
eslatisticu ('Hlfll chegar li esta conclusão, Além do cxtruordimlrio potcnciul
hidrclétrico dcss:t buciu,jú idcntilicado pc:ln ELETRONORTE, c estimado
cm mais de vinte c cinco milhões de quilowatts, o Vale do Tocantirys- Aru·
guaia constitui uma das provincius minerais mais promissorus de todo o ter·
ritôrio brasileiro. Estudos desenvolvidos, sobretudo na última décadu, idcn·
tilicmn ncssu região, além de grandes jazidas dc minério de rerro, com ;1ho
teor de hcrnutitu, cm Cnmjíts, também mungunês, cobre, ouro, cussitcriw,
:tpcnas rara enumerar a4ueles que, depois de umu prospecçito mais ou meno'>
llemorada, jú forum devidamente avuli;.1dos, Entre todos destuca-se, sem lllJ·
vida alguma, o ferro: reservu dc ferro existente nu região de Cmajú~ é a
maior do Bra~il. rnuinr do que u e:.;istentc no l)tHJdrillttcro ferrífero de Mina~
Ger:~i~. c sú esse fato foi sulkientc raru deslocar o Bmsil, no mundo, Uo tcrceiru rara o ~cgundu lugar entrem raises que Uetém a maior rc~erv:1 de mi·
nério de ferrn. P<~r:1 e.'(rloraçilo do minério Ue ferro, o Govl.!rnn clabnmu o
Projeto Caraj;b, rrevendn n e.,coarm:nto do minério atravé~ de uma fcrruvia

até o Porto de ltal{ui, no Mumnhão, A rerrovia scrft eletrificadu e ter{J uma
extensão de nwis de 970 quilómetros.
Nf1o vamos questionar o acerto ou desacerto dessa decisão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque considemmos essa matéria como já ultrapassada no :imhito fcdcntl, cm virtude d:1 posição tomada c dos compromissos
ussumidos com base ncst:l solução. Quero, porém, destacar um aspecto que
me pmccc de cxtmordináriu import:lncia, niio upcnas pura o Pará, mas paru
o País, rel:tcion:tdo com o Projeto Camjils: a partir de 1975- quando lo·
marnos conhecimento du decisão definitiva par<~ o escoamento do minério de
ferro, atr;.1vés de ltuqui, sem embargo do estudo par:t a loculilaçào, na região
da mi nu, da indústria siderúrgica- procummos motivar o Governo Federal
par:t que a ponte, de cerca de 2 mil c 500 metros, u ser lançada sobre o rio
Toc:mtins, t1 altura da cidade de Marabá, não rossc exclusivamente fcrroviCtri;.l,
Nós somos um flais que luta com extrema dinculdude para selccionur os
seus investimentos: somos um Pais, sohn:tudo neste momento, com extrcmu
cscasscz de recursos, principalmente para dctermin:tdas aplicações no sctor
rúblico c nôs estamos vivendo um momento de severa contenção dos gastos
públicos, dentro da pontica geral de combate à innactto, mas, apesar dcss:J
orient:Jção s:tlutar, rurece-mc evidente que não podemos sacrilic;u certos
projetas que contém. cm si, a solução de outros problemas não menos imporl<lntes puru o Pais.
A ponte sobre o Rio Tocantins, para servir :t rerrovia do minério de fcr·
ro, tcrú um;.J cxtensiio de 2.500 metros, mas, se essa ponte for rodoferro·
viúriu, cl;1 far{t o enlace da Tmnsamazõniu. que chcg;.t até ils bmmncas do
Rio Tocantins, c sofre um:t interrupção natural por esse curso d'úgua, prm~cguindo, nu outru margem, cm dircçiio a Altamira c lt<titubu. Através do
Departamento de Estrad:ts de Rod:tgcns do Estado do J>arú, mund:mws pro·
ceder v:'1rios estudoS par:t tn1nsrormm essu rcrroviu numa estrada mistarodoviúri:1 c rcrroviúria -servindo para o escoamento do minério de ferro c
complemcnt:mdo, também, a Transama7.ônica. Múxime que, depois de outro trecho, mais acima. scrú, cm breve, ligudo por uma t:stradu sobre o Rio lt:i·
caiu na. Elimina-se o estmngulamcnto do Jtacaiuna, cm Mmuh:'t, nws pcrnwncce esse rn:dor, rorque o Rio Toc:mtins tem um:tlargura considcrávcl ti uitum daqucl:t cid:tde. Os estudos visavam considerar, sobretudo, problcnws
estruturais, porque, tecnicamente, a solução rcrroviúria não eomport:tri:1,
scm modilicaçf1o do projeto, um:1 solução rodorerroviúriu. E, clabor:tdo pelo
Dcpart:1mcnto de Estn1das de Rodugcm do Estado do Parú, pugos pelo Esta·
do, fomm apresenwd.:ts as.ultcrnutivas ao Ministério dos Trilnsportcs. O Mi·
nistério dos Tmnsportcs examinou c tivemos a oportunid:tdc de conduzir,
pessoalmente, este assunto com o Sr. Ministro dos Transportes c com o Sr.
Ministro do Interior, itqudu data, ficando demonstrado que a solução mistu
rodufcrroviária acrescentava ao custo da obra, estimado cm mais de duzentos c trinta milhões de cruzeiros, cerca de cento c quarenta milhões de cru te i~
ros. Recursos que poderiam ser obtidos, 50% do POLAMAZONIA c 50% do
Ministério dos Tmnsrortes, cuja locação não seria imediata, porque a obr:t
poderia começar com os recursos já definidos no Projeto Curajás, O dcscm~
bolstl, tlinto do POLAMAZÚNIA como do Ministério dos Trunsportcs, viri:t ;1 ocorrer cerca de dois ou três anos após o inicio da obra.
Oru, Sr. Presidente c Srs. Senadores, obtcr-sc uma cstradu de rodugcm
de duis mil c quinhentos metros por cento e quarenta milhões de cruzeiros,
despesa u udicionur uo projeto l'crrovUtrio,- pmecc-mc que seria extraordinariamente vuntujoso paru o Bmsil c, sobretudo, para u Rcgiiio Amuzônica.
Es~cs estudos foram dcsenvol\'idos c, nu úreu tunto do Ministério do Interior
corno dos Transportes, chegou-se :1 um:1 decisão, dccist1o no sentido de cons·
truir ii rnnte rodofcrroviilriu. E CSS;t decisão roi objeto de um contr:tto puhlil'i\do no llldrlo O fichai d:t Unitio. !·louve um;t dcnni~·oio técnil·u, houve unw
~nlut.;iin par:t o problcnw c esta soluçf1o está ugasalhudu num contrato publi·
cado nu Uldrlo Oficlul da União.
O Sr•.Jurbus Pussurlnho (A RENA- PA)- Permite V. Ex• u,m arartc'!
O SR, ALOYSIO CIIAVES (ARENA -i' A)- l'nis ni10, nnhrc Li der,
cnm muita satisf;u;i'lo,
O Sr .. Jurhu~ Pn"nrinhu (1\RENA- PAl- Aceite V. Ex• os cumprimeu tu~ do ~cu colega de huncad:t, rcprc~cntantc do btado dll Jl;1rú, pcln di:-.·
cur.,u lJUC li11 lu1je, c sohrctmln pelo raciocínio que tlc.~cnvolvc, c.\trcm:uncntc lúcidu, a rc~pcitn da grande vant:Jp,cm que rcprc~cntarú, L'nrn cu~to adicio·
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~------------·----------------------------nal f1CljliCJIO, ii ~tlllSifUÇ~tl da rnnte rodoferroviúria, C nàn apcna~ ferro• trato ~um o Miuisti:rio dos Transporte~. cujo teor foi publicado no l>llirio
Vl{lfl<l, ~nhre o rio Toc;uuins. D~:rmito forte~ c~peran(.:a:o. na açf10 d11 Sr. Mi·
0/1oal. da Unii1o, ~.:on~il!.!fóUH.Jn no~~o pleito, cm nome do E!>ottH.lo P;1rú.
ni~trn Un:o; Transrnrtc~. Eliscu l{cscntJe, sem que i~tu signifique que niio Uc·
1:.\l:t ohra, repito, :1 ser c!-.calnnada cm doi~ ou trê~ anu!\, J'lOdcr!t ficar
posih: igual na açitn do Ministro do Interior, ilustrt: Ministro Múrio An- ~.:nnduida cm J'JXO ou l9X2, de sorte que os rccur!<!.OS <1 serem <~Inçados pelo
dreanu. Mas, V. Ex•, uind:1 hú dius, tcstcmunhilva conosco :~ussin01tur:1, no POLAMAZÚNIA ou pelo Ministério dos Transportes não precis<~rão sê-lo
Palúdu do Governo do flm{l, de um contnllo que sisnil:c<J o atendimento de cm 19k0, c o cronograma linanceirO poderá ser feito de maneira a escalonar
uma vclhu aspiração rurac:nsc, que é a construção d:~s eclusas no rio Toc:tn- esses recursos, de t<~l formu que a participação do Ministério do Interior,
tins, p:~r:t permitir a navegabilidade desse rio acima, portanto, à montante utr:IVés da SUOAM c do Ministério dos Transportes, chcsue na CUlpa fin<~l
do .<~cu estransulamento nas corredcirus de lia boca. E, para isto, o Ministro dit l.'onclusào dessa obra.
Eliseu Resende foi, indiscutivelmente, um<~ peça fundumental, decisiva, par<~
Estou certo de que, com o <~paio de V, Ex• c da opiniiio pública nacio·
que chcgl1ssemos a esse contrato,
na I, cm defesa da nossa área, conseguiremos concretiz<~r essa providência tiio
O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA- PA)- Estou inteiramente de salutar, tão benéfica ao desenvolvimento do nosso Pais,
Ê o que desejava informar ao Senado. (Muito bem! Pnlmas.)
ucordo com a opinião de:: V, Ex•

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- De maneira que quero di·
zer a V, Ex• que, ao ludo do apoio total à argumentação de V, Ex•, gostaria
que V, Ex• tomussc a iniciativu, sccunduda por nós, de procurar o Ministro
dos Tr<~nsportes c o Ministro do Interior, se for o caso, pura que essa decisão
a que V, Ex• se:: refere, que já foi tomada em termos de:: estudos c de viabilidade c <~tê: de:: projeto, me parece que V. Ex• disse, não seja modificado, Porque
o ponto de vista que V, Ex• sustenta é absolutamente racional: com um pc·
qucno :1cré:scimo, ainda que fosse de 1/3 do valor total da obra, isto significa, como V, Ex• sulicntou, permitir, desde:: logo, uma articulação rodoviária
também, não apcnus uma ferrovia singular, como é o caso daquela que sai
de Curajás pma·ltaiqui. E é: de:: t<~l magnitude:, de tal importância para a economia daqut:le vale, que a solução deve:: ser buscada com a maior pertinácia
po~sívcl. Cumprimentos a V. Ex• pela tese que defende::.
O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Líder Jarba.
Passarinho, acolho a intervenção de V. Ex• no meu discurso, não só pela sua
oportunidade, mas pelo alto merecimento dos conceitos que V. Ex• emitiu
com relação a esse projeto, V, Ex• tem uma <Jutoridade que não pode ser se·
quer questionadot, nem c:.xaminada, neste Senado, a respeito deste ou de
qualquer assunto de interesse nacional. Mas, particularmente a este assunto,
como ex-Governador do Pará, governando nosso Estado durante menos de
20 meses, c:: realizando uma obra fecunda c:: admirável de recuperação tanto
administrativa c politica, com base cm novos padrões de ética administrati·
va: como Ministro d<J Educação c do Trabalho, como parlamentar c como
Líder da Maioria, V. Ex• conhece perfeitamente os problemas daquela área,
como do resto do Brasil, c sabe que será um erro, c um erro grave, se não
dermos cumprimento a esse estudo já pronto, à decisão já tomada, no sentido de construir uma ponte mista rodoviária c ferroviária sobre o rio Tocantins.
Veja V, Ex• a freqUência das obras já realizadas pelo Governo nesta re·
giào, c como essa solução vai coroar toda a açào do Governo Federal, na
área, cm relação ao Vale do Tocantins·Araguaiu.
À montante, na Cidade de Conceição do Araguaia, quase derrontc de
Couto Magalhães, foi iniciada a construção de uma grande ponte, com mais
de 700 metros, que estará praticamente concluída este ano, c não ficou, cm
1978, cm virtude das dificuldades financeiras do Governo Federal, que esta·
belece ligação do Sal do Parã com Goiãs e com a Região Central do Brasil; é
uma ponte extraordinária, que vem servir à malha rodovi6ria de toda esta
área.
A Transamazônica sofria uma interrupção entre ltacaiúnas c a margem
direita do Tocantins. Lá o Governo Federal, também, cm virtude de um
pleito reiterado nosso- quando digo nosso, digo meu, de S. Ex• c do Governo do Estudo do Pará- concretizou a promessa de 30 anos c constrói a
ponte de Jtucaiúnas para Marubâ, com mais de 300 metros, a ser conclu(da
no inicio de 1980.
A Transamuzônica sofre, como cu dizia, uma interrupção no trecho do
o mais largo, c terá esta ponte uma extensão de 2.500 metros,
mus, com c::lu se furá o enlace definitivo de toda essa malha rodoviária fede·
rui, que demanda o Pará, a Amazônia c, de acordo com conccpçilo geral dessa rodovia. deverá mais tarde ligur~sc:: à Punumc::ricunu com o prolongumento
da Carretcru de Lu Sclvu, do Peru.
Tocantin~.

Esta obrn {;fundamental, portanto, pura o escoamento da produção de::
toda :t Região Amazónica c, sobretudo, purn u vulorizuçüo dessa cxtruordinilria rodoviu de intcsraçào nacional que é u Trunsumuzônicu, que vem sendo construidu por sucessivos Governos du Rc::voluçàu.
Quero dc:ixur hcm duro, nu informação no Scnudo, qllc lt dutu cm que
:1:-. ncgoci:11;Õcs forarn fcit:1s com o Governo fedcrul, houve 11 dcliniçào cu decisão de que u estrada seria rodo.ferroviúriu, tendo a AMZA lirmudo con-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
A fim de que fique inserido nos Anais desta Casa, vou passar à leitura
de Editori<~l do Corrtio Bra:i/ienu, desta Capital, do último dia 9:
Título do Editorial:
FRACASSO NA PETROBRÃS
Di<~ntc da sé:ri<~ crise:: dos preços do petróleo c de seus deriva·
dos, que já levou o Presidente da República a falar à Nação sobre
as vésperas de uma "economia de guerra", é lícito, justo c:: necessário que o povo brasileiro indague quais as respostas que:: a sua
empresa estatal de petróleo vem apresentando c até onde c::la está
respondendo, com eficil:ncia, às angustiantes preocupações do mo·
mcnto, c, principalmente, do futuro.
Ora, uma rc:nexào ainda que breve sobre essas indagações nacionais v<Ji apresentar conclusões pouco favoráveis àquela que é a
maior de noss<Js estatais c uma das maiores do mundo no setor.
Com efeito, quando o povo é convidado c compungido a sacrificar·
se:: na economia de combustível, dentro de uma estratégia maior c
mais rigorosa de combate à inflação, vem a atual administração da
PETROBRÃS inundar o País com uma rarta publicidade cm torno
de tempos idos c vividos, adotando um tipo de propaganda, que,
além de dcsatuulizada, não consegue disfarçar a tentativa de cobrir
alguns fracassos graves sob o manto sempre atraente c rendoso do
c::mocionalismo.

O País, mais amadurecido, não precisa, de. maneira alguma,
ser lembrado da página que escreveu há algumas dêcadas na ques·
tào do monopólio, até porque os autores da propaganda de hoje
tém muito pouco a ver com aquela jornada de ontem. E não se
pode pretender enganar a opinião pública, fazc~do crer que a cmpresa esteja cm perigo de vida, quando, na verdade, o que se questiona - c com toda a razão - ê a capacidade empresarial da PE~
TROBRÃS de orerecer ao Brasil aquilo que é a razão de ser da sua
criação: petróleo brasileiro, de preferência cm quantidade suficicn·
te para o consumo do País. O que o povo quer saber é se a empresa
vem sendo bem administrada c se ela está na linha de frente da economia de guerra'" provocada, exatamcntc. pelo problema energético,
Não é preciso muito esforço para se verificar que a PETROBRÃS deixa muito a desejar sob esse aspecto de anâlisc. O po·
vo, a quem se pedem sacrificios, ainda niio os viu na sua empresa
estatal, A imagem de sua eficiência está seriamente comprometida.
Os sctores mais responsáveis do Pa(s querem mais do que simples
propaganda saudosista retirada do baú de ossos da história con·
tcmporànca. O Congresso Nacional, conforme pronunciamentos
deste inrcia de semestre legislativo, inclusive por parte da Oposição,
está vigilante nu crise energética c pouco disposto u ser lcvudo com
,\·logull.r destinados a mascarar a incompetência gcrcncial. E até o
monopólio é: questionado por um deputado oposicionista, que pro·
põe:: u suu abolição,
A Nnçi\a sacrificada nesta hom udvcrsa espera do Governo
uma PETROBRÃS melhor enquudruda à novu realidade. Niio há
cl.lmo fugir à fixação dus responsubilidadcs. O atu:ll presidente da
PETROBRÃS de h(l muito perdeu u sua crcdibilidudcjunto à ori·
niilo J'l(lhlica. Dentre o elenco de suas ações infelizes c de omissões
(tinda menos afortun:1dus está :t sugestlio, felizmente recusada, de
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que o Conselho Nucionul de Energia reulizusse suas sessões u portas fechadas, como se a abertura politica não tivesse começudo u I"
de j;meiro e como se houvesse campo de manobra paru se esconder
fracassos administrativos sob o manto do sigilo,
Se já i: dificil a um Governo pedir sacrifícios quando a sua
maior cmpresu do setor vive o desgaste du incapucidude de aprescn·
tar soluções, muito mais difícil há de ser uo povo brasileiro
resignar-se a oferecê-los quando vi: à frente dn mesmu empresa o
untigo Ministro que nüo conseguiu identificar u sua imagem com u
do êxito, mas precisamente com a do insucesso diante da crise encr·
gé:tica por que passa o País há quase seis unos.
"f: preciso, isto sim, que os novos tempos de contenção, de
trabalho sério c de resultados concretos frente ao problema encrgé:·
tico cheguem, cfetivamcntc, à PETROBRÃS, que é o ponto natural
de atenções convergentes da opinião pública, cada vez mais impu·
. ciente por soluções c cada vez menos complacente com erros c
omissões gcrenciais, ainda mais quando praticados pur quem jú
não consegue reunir ~rcdibilidade para se credenciar a alguma vitória na linha de frente da batalha enc:rgética cm que está empcnhu·
do o Pais, com todas as suns forças c esperanç;~s."
Sr. Presidente, este é o editorial. Não tenho nenhum comentúrio a f.azer.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra. o nobre Sena·
dor Mauro Benevidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: nu legislatura passada, cm duas
oportunidades, tive ensejo de me reportar à sistemática de reconhecimento
dos cursos de Ensino Superior, localizados no interior do Pais, por parte do
Conselho Federal de Educação.
Procurei pôr em relevo a situação vexatória e constrangedora a que süo
levados os graduados por Faculdades pendentes de reconhecimento pelo referido Colegiada, cujos diplomas deixam de ser registrados à cspcr;~ daquela
formalidade legal.
Foi sugerida, inclusive, uma reformulação nas dirctrizes que disciplinam.o assunto, a fim de torná-los mais ncxivcis, sem que isso pudesse signilicar abrandamento nas exigências relacionadas com o padrão do ensino ministrado.
Normalmente, penosas diligências são cumpridas pelos dirigentes de
unidades do mosaico universitário, ati: alcunçar todas as etapas do processo
de reconhecimento.
Chegou-se mesmo a sugerir que às Delegacias Regionais do MEC e !is
Universidades Federais de cada Estado caberia ordenar as medidus necess(lrius à validade dos Cursos, o que facilitaria, sem dúvida, a proccssuulística
atê agora vigente.
Tod:1s estas considerações Sr. Presidente, silo cxpendidas cm razão de
amplo movimento que se esboça nu cidade do Crato, no meu Estado, para o
reconhecimento da conceituada Faculdade di' Direita que ali funciona, aindu
sem haver sido beneficiada com o almejado reconhecimento pelo Conselho
Federal de Educação.
Algumas turmas jú colaram grau c os seus integrantes não se habilita·
rum ao exercício prolissional, à falta de diploma dcvidumente legalizado.
Nu semana passada, o inconformismo a que chegaram os bacharéis do
Cru lo fez com que os mesmos levassem a efeito passeata pacrtica pelas ruas
da cidade, com cartazes de protesto, empunhados pelos ulunos daquela Es·
cola Superior.
A populuçiio, diante du manifestação empreendida, solidarizou-se com
os prejudicados, ampliundo, assim, u insatisfação que grassu no seio de todos
os segmentos da opiniüo pública da Região do Cariri.
Em palanque erguido no principal logradouro daquela próspera urbs.
fizeram-se ouvir vários orudores- todos recl.umando providências urgentes
puru sunar a inexplicável omissão, altamente prejudicial aos interesses de dezenus de bachmi:is.
O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um upurtc?
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Concedo o aparte a V.
Ex•. nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almlr Plnlo (ARENA- CE)- V. Ex• abordu um assunto muilo
importunte puru o nosso Estudo, principulmentc quundo sabemos que a cidudc do Crnto dista nada menos do que SOO quilômctros de Fortnle1.a cajuventude que conclui o curso secundúrio, pura prcstur o vestibular tcrú que ir
u Fortnlczu, porque u Faculdade de Direito d(JCrntu ~lindu niio foi otidali;oa-

da, como bem disse V. Ex• Essa, umu das aspiraçÕQI, um dosgmndes dc.~ejos
justamente da juventude, da população do Crato,- da Região do Cariri,
enfim, porque u f'uculdudc de Direito do Crato não serviriu só àquela cidudt:, cm absoluto, talvez servisse à área do sul dO E,, tudo do Cearl1, pmu onde
iriam todos aquele moços que quisessem seguir o curso de Ciências Jurídicas.
Por conseguinte, acho que o Ministério da Educação c Cultura está retardando uma coisa que deveria fazer, A medida viria ao encontro du aspiração
do povo ceurensc, do seu Governo, da classe empresarial c, sobretudo, du
classt: cstudnntil do Ccarú, que desejam que a Fuculdudc de Direito do Crato
seja oncializad~ pJr:a dar, assim, ussistêncin plena c concreta à mocidade do
sul do nosso Estado, o Ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a V. Ex•.
nobre Sc:nudor Almir Pinto, que com as suas lúcidas considerações empresta
sua solidariedade a este nosso apelo c, mais do que: apelo, a este protesto que
formalizamos neste instante, pelo re(ardamento em que se encontra o processo de reconhecimento da Faculdade de Direito da cidade do Crato.
Ao trazer a debate, Sr. Presidente, uma vez mais, na tribuna do Senado
-já agora com o apoio do eminente Senador Almir Pinto- a momentosa
questão do reconhecimento dos Cursos pelo Conselho Federal de Educação,
apelo cm favor da Faculdade de Direito do Crato, que continua a aguurdnr
das autoridades educacionais o atendimento de tão justa reivindicação.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador
Almir Pinto. (Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCIJRSD
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÁ I'UBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As matérias constantes dos pri·
meiros itens da Ordem do Dia dependem de votação. Sendo evidente a faltu
de .. quorum", a Mesa aguardará a oportunidade para iniciar a votação da
pauta.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC. Pronuncia o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores,
É lei do desenvolvimento, que rege o homem, a natureza c a sociedudc,
que o progresso só possa dar-se através de crises c de polarizações. t assim
com u energia, cm todas as suas formas, funcionando por diferença de poten·
cial ou dcscquillbrio químico, assim com os organismos vivos, que combinam humores e os descarregam de maneira ciclica, gerando período!'! de ten·
são para agir e de relaxamento para recuperação. E é assim também com a
história humana, que gradàtivamentc reúne forças sociais cm aparente resignação. para fazê· los explodir em saltos de qualidade. cm lmpetos de rebeldia.
que acabam por transformar os costumes c as leis.
Ao politico interessa, porém, a compreensão desse último processo, na
escala social, que envolve a unificação dos sentimentos colctivos c os impc·
tuosos movimentos de massas, que transformam a. história, deixando às ciências o estudo dos fenômenos particulares.
Quundo. através de análises profundas c abrangentes. o politico se rccu·
sa a colocar cm primeiro plano suas deformações pessoais e seus condicionu·
mentos de educação, compreende a abrangência desse processo e minimiza o
papel individual, porque sabe que o indivíduo nu história só tem valor como
elemento de catulisação dos sentimentos dominantes nu grande massa.
AI, cn.tilo, recusa o preconceito, o c:strclismo ou o carisma, pura colocarse a serviço da coletividade c ser o elemento de difusão de idéias c de concen·
truçiio de forças para o desenvolvimento da história.
O mesmo ocorre com as nações. Gunhum notoricdude c prestigio intcr·
nucion:lis quando catalisam sentimentos, como defensores da dignidade humunu c da democracia, ou o desprezo c o repúdio dos povos, qunndo representam interesses ~:gofstus c minoritários, traduzidos numa politica dejustifi·
cuçào do urbítria c de amparo aos governos ditatoriais de sua área de inOuência.
Como economia dependente, o Brasil já se nuclcou a divefsos pulses
através da história: nos portugueses, do Descobrimento à Independência:
uos inglelles, quundo du luta contra a escravidão c pela impluntuçilo du Repúhlicn: uos norte-amcricunos, quando combuteu o nuzi-fuscismo. Já houve
quem quisesse atrclur-nos ao sindiculismn estatal dus burocrucias leste·
curop~ins, inllifcrt:ntcs ao hnpeto nucionulistn de nosso povo, E hoje h(l
quem queiril tornar-nos dependentes do ncoc;1pitulismo ulcmiu> ou du in·
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nuéncia lriluteralist:~ de "dcmocr:~cia relativas", como as qut: e~tilo por trús
da internacional socialist:t ou da social-democrncia européias.
Confiamos, entretanto, que as expectativas libert6rias do povo brasilci·
ro, que triun raram com galhardia sobre innuéncius necativus do pussado, saberão esquivar-se também a esse novo canto de sereias, Esta confiança nuscc,
sobretudo, do estado da correlação mundial de rorças, que cria uma pcrspcc·
tiva de 39 Mundo para os pulses trudicionalmcnte dependentes.
O impcralismo já teve sua chance.
Sobreviveu às crises clclicas da superprodução cm 1929, graças apartici·
paçào do Estado nu economia, nos tempos do New Dcal do Presidente Roo·
scvelt, Sobreviveu, também, à crise que levou à guerra de 39/45, cm decorrência da destruição das forças produtivas, assim como de estoques, seus c de
seus competidores, rcdividindo o mercado mundial c as rontcs de mntêrias·
primas a seu favor.
Hoje, entretanto, está de mãos atadas cm escala planetária e socialmen·
te desmoralizado por sua incapacidade de promover o bcm-estar e erradicur
a miséria com o incomensurável aparato produtivo de que dispunha. Porque
o impcralismo instulou, no mundo contemporâneo, uma sociedade perda·
!ária, violenta, neurotizante e predatória, poluente.
Desorganizou os costumes c rcz crescer a marginalidade, envenenou os
mares c a atmosfera, exauriu recursos energéticos, depredou reservas norcs·
tais, generalizou o crime c a prostituição, dirundiu a violência por rormas de
cultura contaminadJ com seus valores degenerativos, estendeu u contra·
venção, corrompeu sociedades e pessoas, rcz prolirerar o uso de drogas e sus·
tentou sistemas fascistas cm todo o mundo.
Foragido do Victnã, onde a rulta de autoridade social destruiu suas entranhas, por ralta de apoio de sua própria população, ainda não se dispôs a
qualquer outra aventura guerreira, com ocupação dircta cm qualquer parte do
mundo, apesar da fantástica máquina de destruição que ainda possui por·
que vislumbra, nessa insensatez, a perspectiva de sua destruição final. Mas
ainda manipula, pela intimidação e pelo preconceito, as oligarquias mais
atrasadas da Ãrrica, da Ãsia c da América Latina. Esta nova cstrat~gia, c:n·
trctanto, não lhe concede prazos para rearmar-se c desrcchar o golpe de misericórdia, com chances de vitória. A disposição das massas do 39 Mundo
acua·o por todos os lados.
Mal perde o "relais" de vigilância no Oriente Próximo, com a queda do
modelo iraniano, já é assaltado com a derrocada do "'relais" nicaragUense
para a América Central. Mal começa a investir no artHicial acordo Béguin·
Sadat, para criar nova base de operações nn rota do petróleo, c já tem que investir recursos astronômicos em El Salvador e udjaci:ncius, por temor à cu·
banização do Caribe,
Perdeu, recentemente, as monarquias nazistas de Portugal c d;1 Espa·
nha, diante do ímpeto libertador das populações coloniais. Ajoelha-se diante
da OPEP. clamando por misericórdia. Nessa liturgia do desespero, í: acom·
panhado, cm gesto maquinal, por todos os seus asscclas que, como convc:r·
sos uo Islamismo, têm de razer sua percguinação a Meca.
Maquimmdo com a intriga- urmabranca e traiçoeira que esgrime com
proliciência -tenta desagregar seu inimigo de classe no golfo de Tonkin,
aproveitando-se das contradições intcrburocráticas das elites dirigentes dos
países comunistas, para gerir u comoção mundial cm seu proveito. Mas a de·
cepçào rellui a crise ao seu próprio território, onde aumentam as contes·
tações sociais, a innaçào, o desemprego, o recrudescimento da luta racial c
- o mais importante de tudo- a reanimaçiio do movimento opcrúrio das
"troidc-unions", que agora se nucleiam cm termos programáticos.
Desmoralizado politica, social, económica e culturalmente. suspendeu u
mão pesada da diplomacia do porrete, uo retirar de cena sua gendurmerio1
universal, por inclicicnte, O lobo vestiu u pele do cordeiro, para sobreviver
da curitutiva ingenuidade das nações de sua perireria. Acenando com a falu·
ciosu bandcir!l. dos direitos humanos, que ngitu parcimoniosu e scletivamen·
te, c com o mimo de sua já desmorulilada tecnologia poluente, incutiu-lhes
uma imaginosa teoria de segurança nacional, para arruncur, de seus povos
:.1trasados, subnutridos e enrermos, a título de gcrenciamcnto e direitos auto·
mis, unw hipotec;~ de suas minguadas produções. E entregando os an~is,
pan1 não perder os dedos, uceita a distensno que a história lhe impõe. O im·
pcriulismo, nu velhice, sorre de pele curtu, doença contugios:1, que se estende
a seus sutélitcs c a todos os que com ele contraccnum.
Ê dentro desse contexto sisti:mico que se devem cncurar as abertun1s vi·
gim.lus <]UC, "lcnws, gmduuis c scgurus", gunhum corpo nu Américu Lutinu.
Assoberh:ulos por umu dívidu cxtcrnu sufocuntc, massucrudos por umu
inll.u;:io de~cspcrudu, que dcixu suus cconomius próx.imus Uu insolvénci;1,
c.:um um mcrc.:udo externo supcrsubsidiudo, os governos furtes lutino·
amcric.::mos, upcsar llc tollu o mbitrio de que dispõem, n:io conscpucm c~-
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boc;ar um gc~to de uudácia vcrdadciramentt: revolucionário, que seria o rom·
pimento nacion:dista com as linhas de dependência que os utrt:lum ao desti·
nn sinistro de suus metrópoles,
Isto ~c Llú ror um rcnômeno puradoxul. Eles estilo transidos dt: medo
por umu dupla fantusia, que lhes tira o sono: tém, de um lado, um medo
atroz uo socialismo c, de outro, o pavor da rt:ação imperialista. Essa dupla
insuficiência psicológica se radica numa insuficiência histórica: em ambos os
c;~sos, essas elites dirigentes desconfiam do povo, ignorando que a autono·
mia populur é a única salvaguarda possível contra esses dois perigos extre·
mos. Têm, para com as massas, uma atitude puternalista e arrogante. Acham
que us massas, são vingativas, ignorantes, ingénuas ou anárquicus e despro·
vidas de qualquer sentimento de organização c cooperação.
Por isto mesmo todo ditador é um "pai-herói" que rubrica, com zelos de
artista e atitudes estudadas, o aparato de seu próprio culto a personalidade.
Encenam, em público, ou na presença de câmeras de cinema adrede pre·
puradas, um desempenho de suposta dignidade e c::levaçtio de carátcr, umu
falsa ternura ou uma prt:tensa firmeza. Esse traço decarátcr, comum a todos
os uutoritários, levou certu vez o escritor Ilia Ehrenburg a sintetizar, com
ruru felicidade c fina ironia, numa pieguice pública do inflcxívt:l Stálin, a personalidade ditatorial, numa frase lapidar:
"Todos os ditadores são sentimentais!"
A nação ucompanha, com interesse, o csrorço presidencial de Figucirc·
do paTll Jivrur-sc da herança macabra que lhe legou o autoritarismo geiselista, como verdadeiro presente de grego. Mas vê que as entranhas de seu cava·
lo só tem escudos multinacionais, enquanto Ulisses aguarda, nos portões da
cidade situada, com suas divisões de autênticos Argonautas, o desenvolver
da tragédia homérica.
Ora, ainda recentemente, na sua coluna ''Em primeira mão" Hélio Fernandes perguntava como seria possível ao esquema publicitário do Plan;lho
compatibilizar a imagem populista do Presidente com seu governo cada vez
mais impopular. Essa contradição só poderá ser resolvida no rompimento do
modelo económico com seus sustentáculos polarizados no exterior, através
da intervenção estatal no sistema financeiro, nus multinacionais e na oligarquia rural, porque as concessões liberais-democráticas não serão suficientes
para a pacificação da sociedade civil, se não se fizerem acompanhar de prorundus transformações sociais, que resolvam a gravidade do problema habitacional da população, que resguardem os pais de ramília do desespero da
perspectiva de não poderem educar seus filhos, tanto pela ralta de um ii cstru·
tura capal de erradicar o analfabetismo, como também pelos preços cada
vez mais cscorchantcs da e.'iCola de segundo grau e dos cursos superiores particu·
lurcs, que são simples cmis.'ioras de títulos de nobreza, num verdadeiro "open·
m:~rkcting" da cultura. A modificuçào dessa imagem não prospcrurá en·
qu;mto n:io se resolverem os problemas ligados à produção e comerciulil:.lçrlo de ;1limentos, pois o Presidente roi à reira, passando por sobre seus ministros d:1 ~rc:1 cconômica. para encontrar-se com o povo, esquecen~o-sc de
que jC1 não é mais o povo que rreqUc:nta as rciras, mas aper1as seus estratos
mais :1quinhoudos. O grande povo marginalizado das ravelas já está na situ:~çào dos versos de Junqueiro: "é uma população anõn_imu e csraimada,
que disputam o j:mtar, às 3 da madrugada, no enxurro, aos cães sem dono".
Essu imugem nào mudará, enquanto os contingentes de subnutridos, que são
expulsos do campo e vém para a perireria das cidade!t se atropelarem nas lilas do sish:ma assistencial, onde os recursos dos trabalhadores são repassados generosamente aos arrivistas da comercialização da medicina, exibindo
umu nssistênci:1 médica sofisticada cm atroz arronta à mistria de nosso povo,
como também não mudará se não ror urgentemente resolvido o crucial
problema dos transportes colctivos, cada vez mais caros, inseguros, desconrort{lveis c insuficientes.
E lógico que o Presidente Figueiredo já não tem a mesma catuduru feroz
dos govcrn:~ntcs que o precederam nos últimos IS anos de excepcionalidade,
cm r:~zilo da impossibilidade de munter cocsu a "inteligcntzia" do regime,
onde :1 tccnoburocmcill eslil perplexa c cm crise ideológica.
A abertura assim estí1 u caminho do Brasil porque os interesses uncomdos
no sistema autoritário prccisum mudar u rormu de sua dominuçào paru evitar o pior, que serh1 o desrorço com umn sociedade exaspcradu de resultados
imprevisíveis. Mus, us rorçns sociuis que n cncnminharum estão dcsperdiçundo tcmro nu discussão secundária, sobre que rato socinl teria sido o dctonu·
dor da distensão. Indagar que cstmto socinl ou cidudüo runcionou como pé·
de·cabru ru1s eclusas da excepcionnlidndc i: um:1 questão metufisicu. O proce~so niio cólhc prencup:~çôcs mesquinhas de proprict{lrio ('lilr:llcvur us hon·
rus ou us v:1ntil1,tens du abertura.
Como nas milos de Eurldicc cstu peçu sú tem um liguruntc: o povo. Foi
dele que saiu o !'lacrificio de Hcrzog, vol da imprensu calm.la na caludu da
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noite institucional brasileira; foi dele que saiu o sacrifício de Fiel Filho, opc·
rário mctulúrgico, têmpera brasileira que, para niio se dobrar, quebrou-se:
foi dele que saiu uma plêiade de desaparecidos ou anónimos torturados: foi
dele que saiu o verbo inflamado do expedicionário Teotônio Vilela, que veio
do Morro do Engenho, ancorado no seu gibão de cabra-da-peste, com frases
mais cortantes que "peixeira" de cangaceiro, sob a formu de cunçào: foi dele
que saiu o sacrifício piedoso do Padre Burnicr c a palavra evangelizadora de
Evaristo Arns e Casalduglia. Foi dele que saiu a dissidência militar de Euler
Dentes c Hugo de Abreu: foi.dele que saíram QS empresários nacionais, sufo·
cados pelo capital e pela competição internacional; dele, os cientistas, os cs·
tudantes na irreprimível greve da UnB; dele, os índios como Juruna.
Mas ainda i: um servidor do modelo económico selvagem de seus :mtc·
cessares, a cujos compromissos está ligado pela estrutura ministerial com·
prometida com o passado, que herdou e mantém. Não é: por outra razão que
lega ao Pais uma anistia rancorosa, com traços de indulto, e uma aberturu
partid~ria sob controle do suborno e da ameaça, enquanto mantém a vigi·
lüncia aos meios de comunicação de massa, atravé:s do SECOM e das medi·
das de perseguição parajurídica sobre a imprensa alternativa.
Não percamos, porém, as esperanças. A conjuntura politica mais recente está dando saltos acumulados de qualidade, com o recrudescimento da
exasperação popular, através de inúmeras greves c enfrentamcntos localiza·
dos contra a repressão, cujo perigo de generalizar-se, como no processo ira·
niano ou nicaragUense, tem o valor de uma advertência, que polariza os suportes institucionais do regime. A reabertura da discussão sobre a necessida·
de da defesa do monopólio estatal da energia - especialmente da PE·
TROBRÃS- a mudança da linguagem do Ministro do Interior quanto aos
problemas da ocupação da Amazônia, a discussão da necessidade de enfati·
zar o desenvolvimento da agricultura c da pecuária, assim como o da rever·
são dos planos viários para as hidrovias c ferrovias são alguns sintomas do
advento de uma pressão nacionalista sobre o Ministério de Figueiredo, que
certamente tem respaldo no seio das Forças Armadas, onde as influências da
direita são cada vez mais isoladas c minoritárias. Tudo isto não indica, ain·
da, uma clara divisão de águas no curso da administração do sistema, embo·
ra truduza um grande esforço de adaptação dos elementos mais atrasados du
equipe ministerial às expectativas dos elementos mais lúcidos da mesma
equipe.
O esforço de Rischbietcr para intimidar o setor linanceiro, com a insi·
nuaçào da possibilidade de estatizar os bancos, embora não seja sincero e
decidido, porque procura conciliar, tem, entretanto, na sofreguidão da renúncia de Simonsen, o melhor indicador de que o termómetro das tensões
internas do regime está cm elevação, o que coloca a opinião pública do Pais
atenta aos próximos gestos presidenciais. como centro que é das pressões e
contraprcssões da semana politica que ora se inicia.
Mas a Oposição també:m tem responsabilidades c um desalio a resolver.
Assim como não será sulicicnte ao governo, para pacilicar a nação, satisfazer ao clamor popular por aberturas democráticas amplas, como a anistia, a
constituinte c a pluralidade partidária, mas complcmentá·las com medidas
concretas de transformações económicas c sociais profundas, assim também
a OpÇJsição não pode perder-se cm formalidades, aceitando o ritmo institu·
cional orquestrado pelo Executivo. A Oposição pode c deve exigir mais, or·
ganizando a discussão pública de um programa amplo das transformações
que se fazem necessárias.
A conjuntura mundial obriea, cm curto prazo, o desarmamento dos
espiritos. Como partes do mesmo processo, as conjunturas nacionais tum·
bí:m exigem a rcacomodação democrática, pura um salto de qualidade das
forças produtivas c das relações. de produção. O que nos espera ao lim das
greves e do reordenamento juridico da sociedade, com o desaparecimento da
criSe politica, senão a rcacomodação da crise cconômica c da crise social?
A necessidade de prcparar·nos para a etapa que se seguirA, com a super·
posição de um programa económico-social às atuais propostas de rcdcmo·
cratizaçào é a única maneira de evitar que o quadro repressivo se reorganize.
E preciso opor c discutir um programa alternativo à ditadura económica,
que se mantém intacta, com os interesses das multinacionais c do estrato
lutifundiário-exportador sufocando o pequeno c o médio produtores, asfi.
xiundo o consumo, rculimcntnndo o desemprego, preparando u recessão c,
ip.w facto, criando as condições ideais para novos golpes de Estado contra us
liberdudes públicus.
Enquanto u Oposição se enreda nu discussilo limitadu da anistiu, da
constituinte c do pluripartidnrismo, o Governo cria umu ondu urtificiul de
crise encrgi:ticu, à quul procuru responsabilizur por todos os seus frucussos,
I
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prcpar:mUo a entrega da PETROBRÃS às multinucionnis, ngravando o qua·
dro de dependência aos verdadeiros responsáveis pela crise.
Precisamos desmistificar a "crh.c do Petróleo" cm que o Governo .~c
:1póia pam desli:char su:1 cconomiu de guerra, que ati: agor:1 naUa nwis tem siUo
que um estado real de guerra contra outros selares da populuçiío. Os opc·
rários já paga rum o preço de um crescimento vegetativo da economin cm fu·
vor do interesse estrangeiro. Agora chegou a vez das classes médias. Mas
qu:mdo chegará a vez do pagamento dos grupos dominantes, dus multinacionais, dos exportadores, dos latifundiários e dos finuncistus, que se enri·
qucccram com o sacrifício dos trabalhadores através do arrocho salurial'! Ao
novo Ministro do Planejamc::nto se impõe a turefa de dividir o bolo, que está
concentrado nas mãos de menos de 5% da população, entre os banqueiros c
os tc:stas-dc·ferro das companhias internacionais.

O Sr. E,.ndro Carreira (MDB- AM)- Muito bem!
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- O que está em discussão,
neste momento, é a superação da anistia, numa saída para os problemas do
País e de sua sofrida população. Num momento em que a discussão da abcrturu partidáriu envereda por descaminhos sem princípios ou programus, des~
cumbando para o interesse pessoal de velhas oligarquias c novos oportunismos, no tratamento secundário da criação de siglas c na ressurreição de in·
dividuos, a Oposição mais consciente tem um importante papel a desempe·
nhar,
Ela precisa compreender e divulgar, alto e bom som, que nenhum pais
progrediu através do submetimento ao imperialismo, mantendo a estrutura
semicolonial da manutenção de latifúndios improdutivos e respeitando privilégios dos concentradores da renda. Ao contrário, todos os pai ses que con·
temporaneamente dilo um salto rcvolucionárío estão procurando formas nu~
cionalistas c populares de reorganização social c econômica, Esse:: é o ensinamento do Irã, que nacionaliza as companhias de seguro, as metalúrgicas cs·
trangciras c as exploradoras de petróleo. t assim também com a Nicarágua,
que nacionaliza os Bancos e as minas, fazendo a reforma agrária •· dando
:1cc::sso aos trabalhadores rurais à propriedade parcelar da terra.
Acompanhumos com atenção as tentativas dos trabalhadores c de Leonel Brizola para criarem seus partidos, assim como de outros grupos minori·
tários para criarem tendências independentes no quadro purtidário. Todos
criticam o MDB por sua heterogeneidade, como causa para a acusação de
imobilismo.
O MDB assimila tais criticas c acusações, procurando adaptar·se às no·
vas exigências políticas da sociedade brasileira pela ampla discussão no seio
de suas diferentes tendências, com uma democracia interna que se aperfeiçoa
a cada dia, regenerando suas distorções. Com isto vem mantendo uma uni·
dadc cada vez menos abstrata, que desencoraja c inviabiliza seu fraciona·
menta, contendo o adesismo de seus quadros mais dé:beis e nuclc::ando, em
grupos cada vez maiores, suas tendências progressistas, sensíveis aos reclamos de parcelas cada ve7~ maiores da sociedade brasileira. Este fenômeno,
com as hesitações e os avanços qualitativos naturais numa fase de reucomoduçào de toda a sociedade, vai mudando a correlação de forças na conjuntu·
ra nacional e passando a iniciativa do processo gradativamente às forças po·
pulares, que ganham tempo contra os interesses do sistema autoritário, que
tem de reciclar-se constantemente c adiar seu cronogramu de dominação.
Como o MDB ainda não se fracionou, como esperavam os especialistas do
Planalto, o sistema autoritãrio jú cogita cm retirar a cxigé:ncia de 10% de Se·
nadares e Deputados para a formação de novas agremiações. Se, por um la·
do, esta medida facilita a criação de novos partidos, por outro debilita c desencoraja quantos desejassem um quadro partidário facilmente manipulável
por oligarquias. Ao mesmo tempo, amplia o espaço para a intervenção de
tendências polfticas há muito reprimidas no processo politico brusilciro, co·
mo, por exemplo, as inúmeras fraçàcs das tendências de esquerda. t esta.
funcionalidade do MDO que mantém sua sob-revivência, atraindo importan·
tcs sctorcs do sindicalismo autêntico c dos trabalhistas históricos pura &.
criação de um pujante partido de massas cm torno de seus sctores mais
avançados, no momento mesmo cm que tanto os trabalhistas, quanto os sin·
dicalistas fazem esforços para a criação de seus partidos,
Importa, pois, compreender que equivocas ou limitações cstarium cntraYando tais projetas independentes. E n primciru dclicié:nciu, que sultu uos
olhos, nos parece uma falsa comprccnsilo do desenvolvimento !<.uciológico
do Brusl\ nos últimos IS anos. O primeiro cqufvoco de quantos querem formar novos partidos é supor que a sociedade brasileira se manteve cstl1tica
sob o manto institucional da cxcepcionulidadc. O ledo cn~Wihl, que se mdica
na fultu de conliança nus massas, nilo lhes deixa ver que clus crcs!.:crum inte·
riormente duruntc 11 exceçilo, as.similundo e meditando sobre 11 cxperiênciu
mundiul c.Jc outros povos, que forum experiências geogrulicumcntc di.'itantes,
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mas socialmente próximas. Enquanto, no Brasil, o arbítrio fechava o uni ver·
soda comunicação, no resto do planeta as massas progrediam, discutindo a
poluição, desenvolvendo técnicas produtivas, enfrentando a opressão, descn·
volvendo a lUte c a cultura, afastando o colonialismo c até fazendo revoluções, fornecendo lições às massas oprimidas da América Latina. Não sabe·
r.tos a extensão c o volume dessa conscicntizaçào politica no Brasil, porque
jamais foi aferida por eleições ou manifestações de massa inteiramente livres.
Mas elu se: expressou na maciça votação do MDB cm 74 c 78, assim como se
manifesta, hoje, na unidade grevista de quase todas as categorias funcionais
do Pais, com irreprimível fmpcto c elevada organização. A combatividade
das massas hoje no Brasil parecem ser um indicador seguro de que elas não
desejam apenas á corrcção salarial, mas a intenção de arruinar o conjunto do
modelo económico e social, na busca de um novo pacto jurídico cm que as
multinacionais sejam afastadas c o sistema financeiro regenerado cm favor
do desenvolvimento de suas necessidades.
Isto exigiria, dos formadores de novos partidos, a necessidade de assu·
mir um programa corajoso de transformações sociais c económicas amplo e
duro, com medidas de intervenção nos Bancos, na indústria química, no se·
tor de medicamentos, na propriedade rural, no comércio exterior, prevendo
o pleno emprego, o controle operário da previdência social, a garantia de
umu escala móvel de salários, para garantir o poder aquisitivo dos trabalha·
dores c uma escala móvel de horas de trabalho para evitar o desemprego c a
rotatividade da mão-de-obra, além de uma previsão sobre como modificar o
sistema educacional, para garantir a todos o acesso à cultura, para acabar
com o unalfabctismo c equalizar a sociedade cm seus anseios c cm suas opor·
tunidades.
A falta de tal compreensão e a principal debilidade dos que se nuclciam
em torno de Brizola para reorganizar o PTB, porque o seu programa é: conci·
li ado r com o imperialismo europeu, através de acordos com a internacional
socialista c com a social-democracia- que são muito semelhantes entre sialém de ser favorável à dcscstatizaçào da economia brasileira através da au·
togcstão. (Muito bem!) E todos sabemos que os países atrasados e dependcn·
tes, onde o capitalismo é filho do Estado, não podem prescindir da cstati·
'I ·•çào de seus setorcs estratégicos, sob pena de retornarem ao status de colá·
nia. Quanto à autogcstão c à social·dcmocracia, sabemos também de sua in·
viabilidade em países dependentes, pois a social·democracia só é hoje pode·
rosa e eficiente nos países que exportam capitais, tecnologia e serviços, coisa
que o Brasil não poderá fazer tão cedo cm sua história.
Cumpre observar, também, que não apenas as massas fizeram seu
exercício de crescimento interior da consciência durante a excepcionalidade,
mas também que todo o sistema produtivo foi modificado, com relações de
produção que já nüo se adaptam às estruturas do passado. Já ao final do Governo Kubitscheck se podia perceber a unificação das oligar_quias rurais com
as gerências estrangeiras do setor exportador c dos grandes Bancos. A ex·
pressão política dessa transformação económica foi a derrota do candidato
situacionista Henrique Lott na luta pela presidência. Esse processo se acen·
tuou com as crises de acomodação que assaltaram os Governos de Jünio
Quadros c João Goulurt, descambando no movimento de 64, que expressou
o ascenso dessas forças ao poder.
Abandonada à sua própria sorte, sem créditos ou planos, a economia
rural mudou de mãos, com inúmeras propriedades sendo repassadas às mui·
tinacionuis ou à tecnoburocracia advenHcia, enquanto o trabalhador do
cn •.,po se transformou em bóia.. fria, nas mãos de um sctor voltado apenas
para a exportação. Hoje todos esses setorcs têm expectativas próprias na
transformação do modelo económico c não se filiam mais às antigas siglas
ou coalilões que as levaram à derrota histórica. As eleições de 74 c 78 de·
monstraram, sobejamente, a correção de tal análise, pois apenas o Nordeste,
que não recebeu qualquer estímulo, permaneceu com seu eleitorado mais ou
mr.nos preso Us rédeas do coronclismo pcsscdista. Toda essa mudança con·
juntura! modificou a expectativa de instituições transcendentes, como a do
clero, a da Justiça, 11 da Educação c a das Forças Armadas.
E é :ti que podemos perceber o restante das deficiências de todos aqueles
que quen:rn hoje criar novos partidos. Eles ignoram a essência de tais truns·
formações no corpo dessas instituições, a que agridem, sistematicamente,
sem quul4uer motivo. Confundem especialmente as Forças Armadas com u
excepcionulidude, dando curso 11 preconceitos contra os militares, ignorundo
que a torturu, u rcprcssilo c o autoritarismo sempre foram o apanágio de di·
rcçõcs minoritflrius, cm conluio com os grupos dominantes c apoiados nu
disciplinu imposta pelos regulumentos dessas corporacões, que sufocam, no
nusccdouro, quulquer tentutivu de munifcstaçilo de sentimentos divcrgcntcli.
O Sr. Roberto Satumlno (M DB - RJ) - Muito bem!

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Tanto Lula, Brizola, pu·
rcccrn estar se deixundo envolver por uma propaganda oficial que se dirige a
incutir-lhes um falso sentimento de predestinação, que sabemos radicar-se
não em habilidades ou dotes individuais - que realmente têm - mas na
açào que já desenvolveram como catalisadores da vontade das grandes mas·
sus. O prestígio de Brizola- que não se estende a seus acólitos na criação do
PTB- está fundamentado nus açõcs de sua vida prcgrcssa, como o Gover·
nadar intimorato que nacionalizou duas multinacionais no Rio Grande do
Sul e que organilou a defesa da legalidade cm 62, formando uma frente
civico·militar com a oficialidade que se nucleava cm torno do General Ma·
chado Lopes. É do Brizola nacionalista e das frentes amplas que o povo tem
saududc c que o MDB, pela vontade de seus grupos mais conscientes, tem o
anseio de acolher em suas fileiras, para desagregar os adcsistas.
Quanto a Lula e aos sindicalistas autênticos, seus carismas não são difc·
rentes. Eles foram forjados na luta contra o regime autoritário, contra o pa·
tronato, na proposição do delegado sindical c na direção firme dos movi·
mentes gre'o'istas de São Paulo c Minas. Sua força vem da combatividade das
massas que lideraram nessas lutas, que precisa csclarcccr·sc num programa
político amplo de transformações sociais e de independência nacional.
Estamos certos, absolutamente convencidos, de que tanto Lula quanto
Brizota se debruçarão com interesse sobre essas ponderações, que são fran·
cus, mas fraternas, e sobretudo feitas com o interesse sincero de servir à na·
cionalidadc, chamando-os a discutir com os estratos mais avançados da
Oposição brasileira acolhidos na legenda do MDB. E confiamos também
que ambos corrigirão, cm curto prazo, os seus desvios, pois Brizola não fica·
râ insensível aos clamores c necessidades das massas brasileiras quando com
elas retornar o seu conta to, no regresso que projeta para breve, ao Brasil. E
Lula reformulará muitos pontos de vista se ampliar a base de participação de
todas as tendências que desejam discutir no seio do pujante operariado brasi·
leiro, pois nenhum partido de futuro irá surgir de cima para baixo no Brasil
contemporâneo, ignorando as Forças Armadas c o clero, os cientistas c os
estudantes, os intelectuais e o proletariado, os índios e os ecologistas, o mo·
vimento feminino, as donas·dc-casa, os traba1hadorcs rurais, os pequenos c
médios empresários, os comerciantes e os funcionários públicos, assim como
os trabalhadores das áreas liberais, como os médicos, os engenheiros, os ad·
vogados, os químicos, os agrónomos, os odontólogos c todas as demais ca·
mudas que empobrecem c se proletarizam como vítimas das multinacionais,
do setor exportador e do sctor financeiro.
O Sr. Gabriel Hermn (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JAJSON BARRETO (MDB- SC)- Com o maior prazer.
O Sr. Gabriel Hennts (ARENA- PA)- Nobre Senador, estou ouvin·
do com o maior respeito o discurso de V. Ex• Esta Casa c o Pais precisutn, no
setor politico, de manifestações claras, que vão definindo as po'\ições de seus
representantes, qUe somos nós, os representantes do povo. O discurso de
V. Ex• importa na apresentação de um programa, de um programa a se apre·
sentar ...
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC)- A discutir, se me permite.
O Sr, Gabriel Hermn (ARENA - PA)- ... a discutir. Eu louvo c até
me congratulo profundamente com V. Ex• ~verdade que, se não fosse a in·
conveniência de interromper o oportuno discurso de V, Ex•. faria várias pon·
dcraçõcs. Lamento que até agora V. Ex• não tenha dado a extensão das di fi ..
culdades que o Brasil enfrenta, que V. Ex• aponta, para as dificuldades que
enfrentamos todos nós neste tcrrfvcl planeta que se chama Terra. Se formos,
por exemplo, a este extraordinário pafs que se chama Alemanha, de onde
vim há pouco tempo, ou ao Japilo, V. Ex• verificará que um povo cujo sa·
lá rio médio, comparado com os nossos, é algumas vezes maior, ou seja, pura
o japonês, c principalmente para o alcmil.o da República Federal Alemã, é de
umu médiu de CrS 25.000,00 por mês. Saiba V. Ex• que ouvi não de um, mas
de numerosos homens daqueles pa(s, inclusive de operários classificados lá quase todos os operários são classificados, a não ser os italianos, cspa·
nhóis ou portugueses, que pura lá vila trabalhar em serviços mais rudes queixurem-sc tremcndumentc dus dificuldades que enfrentam para manter
suas famílias e pura manter o padrão mínimo de vida de que necessitam. Vê
V. Ex• que hú um problemu mundial de dificuldades e que, dentro desse
problema, uma sêrie de fatores temos que considerar que utingirum não ape·
nus pulses como o nosso, que estilo lutando pura sair de uma fase muito mais
dificil do que outros pulses du Ásia ou du própria América do Sul. Isto tudo,
Sr. Senador, neste meu upurtc- tulvcz cu volte u aparte6-lo,- pura dizer u
V. Ex• que, quundo se rcnsa neste Pu is cm reformulações partidárias, quun·
do se pcnsu cm cuminh11r nn direçi\o de um partido socializante, como V. Ex•
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a presenta, é preciso pensar na extensão do Brusil c nu extensão das diliculd:t·
dcs mundiuis que também nos atingem, Perdoe V, Ex• esta primeira inter·
rupcão,
O SR. JAISON BARRETO (MOB- SC)- Quero crer que o modelo
alemão decididamente não serve às preocupuções nacionais. Tivi:ssemos nós
que repetir os dados que demonstram viver a grande parcela du população
brusilc:iru com índices que envergonham qualquer país subdesenvolvido, vc:·
ria V, Ex• que os nossos problemas são distintos. No que diz respeito à crise
mundial, especificamente da energia, sabe v.·Ex• que esses pulses encontra·
ram fórmulas de fugir desse problema. E li há bem pouco que o Jupiio pra ti·
camcnte equacionou a sua dependência em termos de energia, fugindo à crise
q uc hoje assola os países subdesenvolvidos. Mas, o que queremos deixar clu·
roi: que 15 anos de dominação, com um modelo que chegou ao esgotamen·
to, obrigam a Nação a procurar novos rumos. Não há como se procurar tu·
p<H o sol com substituição de Ministros se permanecem todas as distorções
que h:.v<Jram o País à falência, que marginalizaram milhões de brasileiros,
q uc não nos deixaram nada em termos de previdência social, de modelo edu·
cw;ional, a demonstrar que, ou o Pais se decide por um outro tipo de socicd:ldc, que não esta, dominada por este capitalismo selvagem que só serve a
b<mqut:iros c a meia dúzia de senhores, não havcrú reformas partidárias, não
h<IVcr:'l verdadeira democracia neste País.
E o que prelendemos, não impondo um programa, é chamarmos as
oposições brasileiras e. inclusive, alguns se tores que hoje, dentro do Govcr·
no, entenderam que falharam na sua destinação de procurar fórmulas que nada
tinham a ver com as necessidades populares e que hoje pipocam aqui e acolá.
principalmente dentro das Forças Armadas, tão acoimadas, üs vezes, de res·
pensáveis pela manutenção desse status quo e que hoje, à sua maneira, estão
decididamente pressionando este Governo no sentido de um nacionalismo.
já que este Governo foi o Governo mais entreguista que a Nação já teve em
toda a sua história: que aprofundou a dependência nacional a níveis insupor·
tá veis.
Toda essa reacomodação partidária havcrâ de ser colocada em cima de
um mínimo de pi-ograma que defenda aquelas teses que, sei, eriçam os pelos
de muitos reacionários, mas que são o único caminho capaz de satisfazer as
reivindicações da nossa gente.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?

nccessitudas. E estas, como V. Ex•, reconheço, silo as que mais incomodam
a nós todos, ao Pu is c até nos envergonha. Este é o esforço do Presidente da
República, Quando ele vai a um mercado, como V, Ex• citou, quando ele se
aproxima do povo- c eu o tenho acompanhado algumas vezes- sinto o
seu desejo de receber elementos, através de sugestões, de observações, atra·
vés de orientação c ati: mesmo de programas, pura que possa servir ao nosso
povo. Perdoe V, Ex• mais uma ve1. este aparte,
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Os tempos mudaram. o
linguujar mudou, mas estou convencido de que as intenções não. Se conti·
nuarmos. no desenvolver desta crise, uqueles que mantiveram a Nação no re·
gimc que não diliu aos interesses de todos haverão de propor, dentro em bre·
ve, um governo de união nacional. E nós da Oposição seremos, provavel·
mente, acusados de não patriotas, por não eslendermos a mão àqueles que
veltidamente, ou de maneira muito inteligente, procuram se perpetuar. Mas
o tipo de discussão que propomos, exatamente para que não nos tirem do
rumo das nossas convicções, é de que este Governo é incompetente.
Quanto à crise de energia a que V, Ex• se referiu, em 1973, us oposições
brasileiras denunciaram ao Governo as pressões que surgiriam no sentido de
um comprometimento cada vez maior em relação as fontes energéticas.
Isso foi discutido na Câmara, no Senado c mesmo de muneira fechada
nos nossos centros científicos: o Governo não ouviu.
O Programa PROÃLCOOL que já vem de anos c anos. de 1950, 1943.
nào foi ativudo, c 6 unos depois está ainda para ser complementado.
A dependência do petróleo importado, com esse rodoviarismo que o
Governo tanto defendeu, agravou a dependência. O nosso carvão não foi devidamente aproveitado e continua sem ser bem aproveitado. As nossas hi·
drovias continuam aí. Simplesmente, acabaram com as ferrovias no Pais. De
modo que só um Governo sem horizontes e sem visão poderia ter deixado o
País na situação em que deixou.
O problema educacional. Sabe V. Ex• que nem o próprio Ministro da
Educação tem a ousadia de pretender defender o modelo que aí está? Há grave crise no modelo educacional brasileiro, fruto das distorções, do despreparo c da politica elitista .que o Governo defendeu no campo educacional. E
nós pretendemos um novo modelo.
·
Ouço com o maior prazer o aparte do nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. JAISON BARRETO (MOO- SC)- Com o maior prazer.
O Sr. E•ondro Carreira (MOO- AM)- Nobre Senador Jaison Burre·
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre SenadorJaison Barre· to, eu, já de algum tempo, estou indócil, não posso ficar impassível, diante
to, há algumas injustiças que não se pode deixar sem anotar, com essa ex· da peça monumental que V, Ex• está proferindo.
pressão. V. Ex• falou do problema energético. Eu vim da Alemanha, de ou·
V. Ex• está anatomizando este Governo: está, ao mesmo tempo, apretros países da Europa, percorri alguns da América do Sul, c temos que fazer sentando uma sintese muito sábia das'correçõcs do modelo e do projeto que
justiça a esses Governos de depois de 1964. O esforço foi grande. Não tives· este Governo deveria ter adotudo, e que deve adotar doruvunte.
sem os nossos Governos atirado-se com o esforço que fizeram para as nossas
hidrelétricas, o que não seria deste País? Quanto a isso temos de fazer jusliça. • A sua peça t: extraordinária. Merece ser lida por todos os cidadãos desta
Criticam uns, louvam outros o Programa Nuclear brasileiro, mas a verdade é Pátria, não só pelo Brizola c pelo lula, para quem deveria se constituir no
que se não o tivéssemos começado, o que não diriam os senhores, sobretudo libra de cabeceira deles, para entenderem que estilo apenas sendo objeto de
da Oposiçüo, e muitos dem10 do meu próprio Partido. da ARENA? Eu lou· um trabalho de dissociação e de desintegração das oposições, c perdessem
essa vaidade estúpida de quererem ser presidente de purtidinho, e se integras·
voo programa do Governo c a coragem, também, de se atirar nesse programa. V, Ex• dirá que foi muito pouco. Estou de acordo com que V. Ex• diga sem nu Oposição. V. Ex• está dizendo isto.
Agora, o resto é enrolação; essa conversa do nobre Senador Gabriel
isso. c talvez tenha sido muito pouco, mas foi um gesto corajoso c nós, nesses
anos, quantas vezes aumentaritos o nosso poder energético, levando às popu· Hermes- c me perdoe S. Ex•- é "papo para mãe de moça". O povo brasilaçõcs a energia clétrica e também ao nosso desenvolvimento industrial'! leiro não vai mais atrás dessa enrolação. Nobre Senador, as carências do
Quando falamos, tambi:m, como V, Ex• falou, do problcmu educacional, te· povo alemão são completamente diferentes das do nosso. O operário alemão
mos que fazer justiça ao que se fez neste Governo- com muitos erros, con· aspira por um automóvel, por uma peça protética de platina: o operário bra·
cardaria com V. Ex•- principalmente quundo vemos milhões de brasileiros silciro aspira por pão, pelo amor de Deus!
Não é poss{vcl ouvir isto impass{vel, nobre Senador! Não posso ouvir
conseguindo penetrar nas escolas, desde as de ensino primário até as de ensi·
isto quando 50 milhões de brasileiros estão sujeitos a comer rato no Nordcs·
no superior ...
te. Querer dizer que as carêncius silo similares ... São completamente difercn·
O SR. JAISON BARRETO (MOB- SC)- Nas escolas particulares.
tcs!
Cluro, lógico c óbvio, à. proporção que um povo evolui, as carências nilo
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nus particulares e nus públi·
cus dentro de certo esforço e isso é preciso o Governo disciplinar; que pu· desaparecem, as solicitações nilo desaparecem; elas vila se sofisticando, vüo
guem as escolas superiores ou os que podem pagti.-la, pura que não paguem os se apurando nu proporção do patamar tecnológico que esse povo utingc.
que nilo podem. Eu mesmo estudei cm uma escola superior, pagando; fosse
Cluro que os alemães, se continuarem evoluindo ussim, duqui n mil unos
hoje, talvel cu estudasse numa escola, sem pagar, quando poderia pag6-la. niio vão muis pretender o que pretendem hoje; pretenderilo outra coisa
Entüo, temos que reconhecer o esforço do Governo, tumbém, no plano edu· mais solisticuda. Mas, o nosso trabalhador nilo, ele tem fome; ele morre nas
cucionul. Aqui mesmo, dentro desta Casa, jú foi mostrado quantas vezes filas do INPS; eleé engodado pelo Banco Nacional dn HnbitnçÜd; el' é assai·
crescemos nesse cumpo. Desta forma, nobre Senador, com o muior respeito tudo, hú vcrdudciru politicu de rupinugem com 11 corrcçiio monctflriu. Estu é
ao discurso inteligente c oportuno de V, Ex•- pcrmitu-me que lhe diga- e :1 verdade. O meu ouvidoj(l nào ugucntu muis essu cuntoriu de que hfl dilicul·
cu queria apenas dizer a V, Ex• que todos nós brusih:iros, os mais novos c os dudc:s, mas o Brasil ht'l de chcgur 110 seu vcrdudeiro destino, um din seremos
muis velhos, temos de pcnsur cm ajudar com criticas, levando sugestões c uté todos envoltos nu bundciru du furturu c subiremos no Nirvunu paru um en·
aceitando mesmo us màos que nos estende o atuuJJlresidente, que sentimos contra com Odim ... Essn história jfl cansou c ninguém agUcntu muis, nin·
desejoso de colocur o Brasil o rnais próximo que puder dus suns populuçõcs guém ugllcntu muis cssu cnroluçiío,
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O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Permite V, Ex• um aparte,
nobre Senador J:1ison Barreto'! Serei breve.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Pois nua.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Apenas pura dim uo meu
vihruntc colega do Amazonas que essa história de comer rato, S. Ex• que
conte nos seus discursos dentro da Ama1.ónia, na fase pollticu, porque o no.~·
so povo nunca vai comer ratos. Conte isso nos seus discursos, na Amm:ónia,
na fase política, porque o nosso povo nunca vai comer nuas.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Foi uma propostu doãmhito do Governo de Pernambuco,
O Sr. Gabriel Hermes (AREN,\- PA)- E nem cobra, que o japoncs
pega na Amuzõnia e gosta de comer, o povo da Amazônia se acostumou a
comc:r, quanto mais ratos,
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Quem fez a proposta foi
um assessor da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, Proposta que
foi publicada nos jornais e na tclevis~o.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA}- E. mas essa proposta nuo vai
pegar na Amazônia.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC}- Aliás, o povo da Amazónia quer p~:gar é o Secretário, o que é outra história.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM}- Come ati:jacari:, nobre Senador, que é uma carne saudável. Mas o nordestino não tem o que comer c
come· ratos mesmos, tem comido ratos mesmo, c esta opção levantada pelo
nutricionista pernambucano foi porque já constatou que, nas grandes cri~es,
o nordestino chega a comer ratos. Esta é que é a verdade.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA}- Apenas para concluir o aparte que V. Ex• teve a gentileza de me conceder. Gostaria de dizer ao meu
nobre colega que, realmente, tivemos, de 1964 para cá, que enfrentar muitas
dificuldades, muitos problemas, inclusive, dentro da Amazônia. Manaus era
uma cidade se acabando. Depois de 1964, é uma cidade que cresceu, prospc·
rou, que tem muitas deficiências ainda a enfrentar, mas espero que o nobre
colega faç:1 justiça ao que ocorre de bom e progresso cm Manaus.
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC}- E muito diflcil apequenar
a discussão.
O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM}- Apenas para provar que as
fnvdas de Manaus se multiplicaram ...
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC}- Existe uma realidade que
tentam esconder.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- A cclobi:rrima Zona Franca
apenas incentivou a criação de favelas cm Mllnaus, e favoreceu a um grupo
de plutocratas que se locupleta com uma indústrill de montagem, uma indús·
tria de aparufusamento. Quarenta mil subempregos, empregos de salário
mínimo, de 2 ou 3 salários mínimos. Puro engodo, pura fursa, nenhumu po·
tencialid;1de amazônica foi desenvolvida, nenhum recurso naturul foi indus·
trializ;1do ...

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Eu queria somente esta in·
formação: V. Ex• é contra ll Zona Franca?
O SR, JAISON BARRETO (MDB- SC}- V, Ex• é injusto. O Governo esti1 :IÍ dizendo que resolveu os problemas: lá está Jari, a Fazenda du
Volkswagcn, tantos projetas que merecem respeito, c V. Ex• cometendo esse
crime de discordur das posições do Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Herme• (ARENA- PA)- Somente queria que V. Ex•
nos dissesse se ~ contra a Zonu Franca. Eu gostaria de ouvir a cxprcssilo de
V. Ex•

O Sr. EYandro Carreira (M DB- AM)- Isto é o tipo de discussi'io de
Vereudor de: município de últimu categorin, ~sempre levar u discussiio puni
esse cumpo.
O SR,JAISON BARRETO (MDB -SC)- O nobre Senudor Gabriel
llermes cstíl prc:ocupndo com us próximus eleições que vui ter de enfrentar
de nwnciru dircttl, provuvelmcntc estil prcocupudo com o futuro.
O Sr. EYandro Carrelrn (M DB- AM)- Sou contru u plutocruci<l que
locupletou da Zonu Fruncu, com uquicscênci:1 desse Governo, dcssn Rc·
volw,;iin de 111M, que fui fcitu pró c uli1vor de rnultinucionul. A Zonu Fr:1nc;1
~c
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foi feita para favorecer multinacional c um grupo de plutocratas brasileiros.
Estu é que ê a verdade.
O SR. JAISON BARRETO (M DB - SC) - Estou de pleno acordo,
nobre Senador Evandro Currcira.
O Sr, Gabriel Hermes (ARENA- PA}- Discordo do nobre Senador,
c tenho motivos bastante pura provar que ele não tem razão. E afirmo mes-

mo que duvido que ele diga que é contra a Zona Frunca. E quunto a V, Ex•,
perdoe todas us eleições que entrei c ganhei todas elas.
O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Não sou contra a Zona Frunninguém pode ser contra u Zona Franca. Sou contra a Zona Franca a ser·
viço da plutocracia nacional c de multinacionais.
Nilo sou contra a Zona Franca. Sou favorável a uma Zona Franca que
atendesse, industrializasse e potencializasse os recursos naturais da Região,
não aparafusando o que vem de Hong Kong, Nova Iorque c do Panamâ.

c~l.

O SR. J AISON BARRETO (M DB- SC} -Sem trunsfcri:ncia de tecnologia, etc.
Mas a preocupação minha de oposicionista foi chamar a atenção das
Oposições brasileiras para a unidade que se faz necessário neste momento de
crise nacional. E vamos fazé·la de maneira consciente, entendendo que só
um programa de opção ao povo brasileiro serâ capaz de garantir a continui·
dade de uma política que nós defendemos, de salvação nacional. De modo
que, discordumos das falsos uberturas e da deFesa dessa democracia formal
que não leva· a nada. Não nos preocupamos apenas com eleição direta, no·
vos partidos, mas a gllrantia de que, finalmente, neste Pais, teremos um Go·
vcrno comprometido com causas populares, c não a continuidade ou conti·
nuismo de um Governo que pode mudar Ministros, pode mudar de face. mas
não muda a sua dependência c o seu comprometimento com que há de mais
dclctúrio nesta Nação. Por isso mesmo que, como membros do grupo autén·
tico, que ora se recicla para manter a unidade emcdcbista cm torno de um
programa, sugiro à nacionalidade - c especialmente aos criadores de parti·
dos- as medidas que entendemos fundamentais para o progresso da sacie·
da de brasileira. tum programa, que levaremos às bases para discussão, por·
que: não queremos cometer o mesmo erro desta Revolução, em laboratórios,
tentar ~mpre impingir o seu moddo que, e"atamente por ser elitista, serviu
a meia dúzia e desencaminhou as soluções verdadeiras para todo o povo.
I. Em primeiro lugar, as liberdades democráticas são ponto de honra
de quailjucr programa, embora insuficientes. t: preciso, pois, continuar a
luta pela anistia ampla, geral c irrcstrita, pela instalação da Constituinte c
pela abertura partidária, sem vacilações ou oportunismos. Dentro disto, é
preciso blltalhar ainda pelo direito de greve, pela unificação de estudantes e
trabalhadores atravé:s de confederações como a União Nacional dos Estudantes
c 01 Confcderaçr1o Geral dos Trabalhadores, assim como lutar pela arhpla li·
herdade de reunião e de expressão do pensamento sem censu:-a. Isto implica
na ampliação de uma luta pela imprensa livre, no apoio à imprensa alternativa e n:1 denúnd;l da deformação da grande imprensa peln Secretaria de Co·
municação da Presidência da República, que só libera aosjo'rnuis, ao rádio c
à tclc\·isào a discuss;Io dos temas que lhe interessam. Isto já está criando um
monopólio privado da informaçJo por grupos particulares ligados uos grande~ jornais, o que não condiz com a css~ncia do sistema democrático.
2. Em segundo lugar, para viabilizar qualquer programa de transformações sociais, é necessário nacionalizar o conjunto do setor financeiro, que
inclui :1s companhias de seguro, os bancos nacionais c estrangeiros particulares, os fundos de cariwlizaçào, as seguradoras de serviço assistencial médico, os gestores do fundo de gurantia dos trabalhadores, com vistas a possibi·
li ta r umu planificação g~.:ral do desenvolvimento, para financiar as coopera·
tivm; ruruis, reciclar a indústria automobilística para produzir ônibus, trato·
re!\ c caminhões, estimular a pc~quisa das fontes alternativas de energia, pro·
piciar ii rcformu agrária, desenvolver os laboratórios nacionais, regularizar
:~s c"port:~cõcs c u comercialização interna dos produtos, sem ser assaltado
permanentemente pela especulação dos gerentes financeiros, que traficam
pap~is c jogam no npm markt.'ling, empobrecendo c endividando pequenos
produtores, indiferentes aos interesses de seus acionistus e de seus depositan·
tcs.
É preciso, neste caso, nobre Senador Gabriel Hermes, purn evitar mui·
t:ntt:ndidos, cscl:uccer que hú uma diferença fundamental entre os conceitos
de expropriuç;io, cstutilaçào c nacionalilação de empresas. Não pretende·
mos ~u~crir a c.'(propriaçilo de quuisquer iniciativas eficientes du livre emprc·
sa c du propriedade privoulu, mas a cxpropriuçào dus ntultinucionuis que só
tra:tcm o gerenciamcnto c levam todos os gnnhm, atendendo no interesse e"·
terno c sem reinvestir no Pais. Sugerimos 11 estatização pura todos os sctorC!i
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da (!l:lllhHHia qw: nün pth~!llll ~I!T cl"icientcmcntc ~criJ11~ pda ini.:iatl·
partÍL'LLIIIT P,CLL!JI!l:IILll:Ll\C ll!ll:ÍtlJJ.LI, Cnllh) ,b inJú~tria~ de pctrÚbl, iii;O, 1!1·
mc:ntn, química de h:L~(!. I!Ltl!f).!ia Jllll..:lc;Lr, cxtrativa minl.!ral Jc fl!rrn~;,b 1.: n.1ol'crrn~m . .:nnw a hau.-..:it;L, ti hcri!ll,ll mang:u1~S c:t.:., que n;ln atentam l!tmlra
:1 cvnluçiio Ja inidati\':1 pri\·aUa. m;t'i, an l.:lllltrúrin. a estirr.ulam. ampliando
e~paçn p:tra a criaç~tn de inlum:ras cmprcitciras particulares, cnmn a de
cnnstrw.:rw r.lc estrada~ ou de rcrrc,as, apenas [li.tra dilr um cxcmrlo. E sugerimos a n:h.:ion:tliz:u;ohl apcn:~s pma os se: tores que conformam o conjunto da
t:t:onomill. :ts~im ~.:Oillll o sistema financeiro c o siStemll e~portador. En fntizumus qu~: solm: e~ te~ sctllfi!S Jcve o EstaJo mantt:r controle: norm.:~th·o ~..: cc:n·
tralilado, s~:m, cuntudo, c.-..:propriar-lhcs us cupitais ou dcpó~itos, mus apc·
n:~s dirigi-los.
3. 1: m:ccssúrio resolver o prohlcma fundiário bmsileiru, para conter a
cmigmçt1o campo-ciJadc, que assohcrbu os serviços assistcnciais c curcerúrios. lm['ll1c-sc ;1 sindic;.~lit;tçi'io do bói;.~-friu, com todas as conquistas da Ie·
gislaçào tr:tbulhistu, como férias n:gulamcntares, sal;\rio-família, rerccntuais
de ins:1lubridadc ou risco de vida, direito de reuniflo, etc,
\ii

O Sr. Gahric.•l Hermes (ARENA- PA)- Devo dizer a V, Ex• que, cm
sua quase totalidade, estou de ucordo com V, Ex•. no que neccssitnmos reformar, aprimorar e cstudar t:m beneficio do Brasil c seu povo ordeiro.
O SR ..JAISON BARRETO (MDB- SC)- V. Ex• vai ter que optar:

ou aceita um progmma desses ou fica com o Projeto Jari, com o Projeto
Volkswugcn c tantos outros, porque esses não t~m nada que ver com esse
programa:
O Sr. Gnhricl Hermc'i (ARENA- PA)- O Projeto Jari, devo dizer u
V. Ex•. pouco conheço, como V. Ex• conhece, de umu única visita.
O SR.JAISON BARRETO (MDB- SC)- Pob é pouco, a Nação in·
tcim devia conhcccr uquilo que está ocorrendo lú em terrus brasileiras e :tUministrado por estrangeiros. E é gr;.~ve que um Senador du Repúblic:1 dig:t
que nUa conhece um empreendimento como uquc::lc. Se houvesse abertum
vcnJadcira, neste Pais, nós saberíamos c~atamentc o que está ocorrendo lú e
quc interesses ele esconde.

problema. L cu dcdaru aqua, ncqc ;Lp;Jrtl! lJIIC lhe dou, par;a qu.: ;a ~:11;;'1u
l!Hm ~·~lllhc.:imcntn: ~c a CI'ILb Dc\'a:-.tat;~n da Amat!Hlia 11i"1o pt1dcr ir it Ja.
fi, Cll I"L'Illllll'Í;Jrt,.'Í ;i l'rc~Jdl.-nci;t L' L!CilllllClilTCi U f;tttl, i\'i'LO Í: pU.\SÍVCllj\11! a
Cl'l c ;1 Cnmi~s:nl Jc A~~untos Regionai~ do Scnalln ...
hl,

O Sr. Alny,]o Chlll'l'S (AREN1\- PA)- Nobre Senador .laison B;LTrc·
permite V. E:<• urn apurtc'!

O Sr. El'llndro Carreira (M Dn - A M)- Nobre Se1wJor,

c~tnu

J:ualo

urn ;1partc. V. E;-(• deve rcsrcitar o seu ~.:olega.

O Sr. Aloy!ilo Cha\'cS (AR EN r\- PA)- Nobre Scníldor, estou agu;tr·
dando que V. Ex• conclua pan1 depois redir o ap:ITte ao omdor.

O Sr. Evandro Carrc.'iru (MDB- AM)- V. Ex• interrompeu deseducada c Jc:scleguntcmcntc, V, E~• pode servir íiO Governo de outra formn,
não desse modo deselegante. Estou upartcando c V. Ex• pede apmtc.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA -

PI\)- Estou apenas pedindo um

;tpartc.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• pede o aparte quando

cu estou apartc:mdo. Repudio e protesto quanto uo seu anticavulhcirismo, a
.'illa de~·clegânciil. Se V. Ex• quer servir ao Governo, sirvu de outro modo,
Nuhrc Scn:~dor, estou fazendo um prote!lto, porque cstumos umcaçados de
não alcançar Juri, c, se alcançar, sem possibilidudes de averiguar, A verdade
é qu~: a CPI não pode averiguar cm dois ou tr~s dias, tem que passar semanas
l:'t Jentro. pam esvurmur aquilo tudo, inquirir :~quilo tudo, A Comiss:io de
Assuntos Regionais do Senado se debute há anos e ainda nUa conseguiu chegar lú. Es\:1 :1 vcrd:Jdc,
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Eimportante a denúncia
m;.~neira o Governo protege interesses

que f:tz V, Ex•. dcmonstrundu de que
c~trangcirus nu Pais.

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- Pt\)- Permite V. Ex• um apurte?

Gostaria de dar um esclurecimento.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Se V. Ex• ror breve, gosta-

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Devo dizer a V. Ex• que o
Governo brasileiro, através das suas mais :1Jtus autoridades, inclusive de st:us

ria que opinasse.

Ministros, tem feito visitur, este ano, o Projeto Jari...

poucos dias ainda vi chegar um convite paru que Senadores visitassem Jari.
NUa hú nenhuma diliculdade para que se visitcJari. Não tenho nada com Jari, nUo conheço o Sr. Ludwig, senJo de vista, nem quem dirige aquilo lá; conheço apenas por coincidência o meu suplente, o suplente de Senador, que é
um e~cclentc cidadão, um homem respeitável, que trabalha naquclu organização, que me disse, c que digo, repetindo o que me foi dito pelo Sr. Avertuno Rocha, meu surlcntc: a hora em que algum Sr. Senador, Deputado, ou :~1guém Jc rcsponsabilid:Jde queira visitur Jari é: só avisar que estaremos prontos :1 recebê-lo, mostrar, dur esclarecimentos.

O SR. JAISON BARRETO (M DO- SC)- Pois litz pouco, devia in·

tervir.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- ... não apenas visitar como
acompanhar. usando aquilo que nunca deveremos perder, nobre Senador, o
bom senso e o sentido da realidade. Acredito e confio no patriotismo desses
brasileiros; inclusive, o Ministro da Marinha, que não apenas foi lá, depob
de sua visita, fez com quc o Governo do meu Estudo e o próprio Governo
colocasse ali dentro muita coisa que faltava, inclusive polícia nossa, alrãndcga, muis presença.

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC)- Policia nom, justiça

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Pois não, Nobre Senador, há

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O problema nüo é visitur, é

investigar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc. Fazendo soar u campainha.)-

nossa, gente nossa, leis nossas, annal, expropriar aquilo lá
O Sr. Gabriel Hermes(ARENA- PA) -Isso cu estou dando como es·

clarccimento,
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Nem o Ministro Múrio
Andreazza tem a coragem de dizer que é um exemplo para o futuro; diz ele
que outros projetas como esse não devem ser aprovados. Veja V, Ex• que só

falta atitude conseqüente, lógictt e patriótica de desupropriar aquilo lú.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Como vê V, Ex• estamos

pensando du mesma maneira, com o mesmo cuidado, e o Governo brusileiro
do Senhor Presidente Joiio Figueiredo também.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume. Fazendo soar a campainha.)-

Gosturia de lembrar ao nobre Senador Juison Barreto que o seu tempo já está c.·sgotudo e que nUa permitisse mnis upurtes, pura l1 conclusão do seu discurso.
O Sr. Evondro Corrclra (MDB- AM)- Nobre Senador, apenas pura
dar um c.~clurecimento importante u respeito do Juri.
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- l'ois não,

Lembro ao nobre orador que há outros oradores inscritos, c seu tempo já est6 esgotado.
O SR. JAJSON BARRETO (M DB -

~C)-

Concluirei, Sr. Presiden·

te.

Mus, o desalio que se faz hoje às oposições é quanto às propostas capazt:s de tirar o País do abismo. Pois se se debruçassem sobre as propostas que
o MDB vem fazendo, nesses últimos IS unos, o Governo talvez não tivesse
levado o P11ís à crise que levou. E nós estamos aqui a repetir alguns rosicionumentos, que haveriio de ser aprofundados cm outros pronunciumentos e
cm dcbiltes públicos, a lim de que as oposições brasileiras - e e!lta u nossu
muior preocupução - entendam da grande responsabilidade que têm neste
momento histórico. Se deixarem pussur a oportunidade sem oferecer ulternua
tiva ao rovo, é bem provável que o sistema se reorganize c que a repressUo
volte.
O Sr. Henrique Sanllllo (MDB -

GO) -

Senador Jaison Burreto,

permite-me V. Ex• um upurtc?
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC)- Com o maior prazer, Se-

IHLdor.

O Sr. Evundro Currelrn (MDB- AM)- Nobre Senador, o Senado du

O Sr. llenrlquc Snntlllo (MDD- GO)- Apenas puru concordar intci-

República cstú lutando, hía 4unsc cinco unos, pura ir U Jurl Florestul; nfio
pude ir porque tudo depende du Juri, uté o hotel é deles. A!lOT:I mesmo a nos·
s:t Cfll pura u dcv:~stuç~o da Amazõniu e su:~s implicuçõcs, cstú com esse

rumentc com todos os plunos de seu brilhuntissimo pronum;iumcnto, c
culocar-mc cumo muis umu voz humilde uo lado Ja sua, cm defesu de todos
e~scs itens ubnrdaJus com tuntu lucidez. Muito ohrigudo,

AJ,!Il!IIO dt• 1979
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O SR. JAISON BARRETO (M DB - SC) - Muito grato, Senador
Henrique Suntillo, que sei comunga com as frentes das Oposições bmsileiras.
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA PA)- Nobre Senador Jaison Barreto,
permite um apurte, sem abusar de bondade de V. Ex•?
O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Pois nüo.
O Sr. Aloyslo Chavn (ARENA- PA)- Eu pedi a V, Ex• a gentileza
de me conceder um breve aparte apenas para uma informação ao Senado.
Não vou tecer nenhuma consideração a respeito das observações feitas pelo
nobre Senador Evandro Carreira, não seria oportuno, e não interromperia
V, Ex' para isso. A maneira como cada Senador se conduz, neste Senado, i:
um problema de ordem pessoal; ele presta conta à Casa, ao seu Regimento
Interno c ao povo, que conhece o nosso trabalho. Desejo apenas dizer que
terça-feira, quando se formalizou a possibilidade de uma visita da Comissão
Parlumentar de Inquérito, com a Comissão de Assuntos Regionais, à área do
Projeto Jari. aquiescemos, como Relator, inteiramente à proposição, presen~
tes vários Senadores, inclusive o ilustre Presidente da Comissão. E fui incumbido de tratar desse assunto, para ver quais as medidas a serem tomadas,
junto à Liderança da Casa. E tão logo falei ao nobre Senador Jarbas Passarinho, a respeito desses desejo, S. Ex• manifestou-se de inteiro acordo, decla·
rando que essa visita deveria ser feita concomitantemente pela CPJ da Amazônia c, se possível, pela Comissão de Assuntos Regionais, que também ma·
nifcstou idêntico desejo. Era só o esclarecimento que queria dar a V. Ex•, de
que o assunto não só foi cogitado entre os membros da Comissão como,
também, desta recebeu a acolhida, e da Maioria do Governo nesta Casa.
Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC)- Incorporo o aparte de V,
Ex•.
Mas, continuando. nobre Presidente e Senadores:
A reforma agrária deve ser instrumento regionalizado de integração ru·
ral, com a formação de cooperativas nas áreas minifundistas do sul, sem
atentar contra a propriedade privada. mas estabelecendo uma planificação
global da região, tanto para fins de exportação como para os de consumo interno, através de um setor financeiro centralizado nas mãos do Estado, que
crie infra-estrutura viária para esse fim c organismos de amparo c orientação
ao produtor. para livrá-los dos riscos da especulação c garanti-lo quanto aos
acidentes meteorológicos. Nu Região Amazõnica é necessária a ocupação
d<~s vias de penetração com comunidades rurais de economia mista,
aplicando-se, no que couber, as demais providências apropriadas ao sul. No
Nordeste não há como fugir ao parcelamento da grande propriedade ociosa,
garantindo-se, porém, aos atuais proprietários, glcbas suficientes à continui·
dade de suas atividades econõmicas. Nu região Centro-Oeste combinar us
três formas de reforma, segundo as particularidades locais, criando-se cmpresas públicas que comercializem a produção, forneçam assistência ténica e
insumos, além de financiamentos a longo prazo, tanto pura a produção
quanto pura u promoção social, através de centros culturais.
4. Enecessário devolver a Previdência c a Assistência Social u seus legí·
times donos, que são os trabalhadores que historicamente a criaram. Para
evitar a dcsccntrulizuçilo, urge que se criem comissões operárias de plancjamcnto c vigilância do atendimento, para que possamos cm curto prazo acabar com esse ussistcnciulismo mutilador, que abusa das cirurgias, através das
Unidades de Serviço. Não temos dúvida de que a corrupção hospitalar, que
consome dotações vultosas da Previdência Social haverá de cessar com a fisculizuçilo operâria do sistema, o que deixará recursos para a construçüo de
hospitais, clínicas e ambulatórios próprios, capazes de levar a assistência in·
distintamente a todos os estratos da população.
S. Enecessário estabelecer o controle estatal do comércio cxtcrior.utravés du criação de empresus públicas de exportação c importação, do tipo da
INTERDRÁS ou do IBC, pura proteger a produçuo brasileiro da cspecu·
luçiio dus multinacionuis c dos grupos purticularcs.
6. Nacionalizar a petroquímica c a indústria química de base, pura a
fubricuçào de adubos qufmicos, produtos veterinários, defensivos ugr!colas,
medicamentos, fibrus sintéticus, tintus, impcrmcubilizantcs c resinas de uso
industriul. Expropriur o sctor multinacional dn distribuição de petróleo c
seus derivudos e providenciar u criação de indústrias de pneus c baterias pnru
guruntir 11. PETROBRÃS o domfnio vcrticul do merendo interno de petróleo
c seus dcrivudos.
E nisso lembro uo Senador Evundro Curn:iru u necc:ssidude de começurcm use debruçnr sobre o ussunto pura permitir estudos sobre 11 borruchu nuturul que ugom, com n crise do petróleo, permite uma explornçUo rncionnl c
vftlidn pura o futuro.

7. Intervir na indústria automobilfstica, para a substituição do veículo
individual por ônibus, tratares, caminhões c implemc:ntos agrícolas para o
desenvolvimento nacional.
Não é passivei que este Governo insensível continue permitindo, num
momento de Crise nacional por falta de energia, que esses senhores conti·
nucm a violentar o mercado, tomando atitudes que não dizem respeito, in·
clusive, ao problema social que ai está ameaçando operários com desempre·
go, Só com a participação e a intervenção efctivas, presente o Estado lá den·
tro, teremos condições de disciplinar a indústria automobilfstica que, cm
mãos dos estrangeiros, não tem compromisso com a Nação.
Finalizando:
8. Denunciar o acordo atômico como lesivo aos interesses nacionais,
bloqueando-se a construção de usinas, que não devem ultrapassar, no momento, as que se encontram cm andamento. Rcdirigi-las, entretanto, para
funcionarem como centros de pesquisa nuclear. Direcionar os financiamentos ora à disposição do acordo atómico para a construção de miniusinas hi·
drclétricas, que não consomem tecnologia estrangeira nem sobrecarregam o
orçamento. Suspender a realização de projetas hidrclétricos faraônicos,
como as Itaipus c os Tucurufs, que são hoje plancjados segundo interesses internacionais c não com vistas ao bcm-estar da população brasileira.
Essas são as linhas mais gerais de uma transformação estrutural para a
economia brasileira, que chamamos a consciência democrática do Pais a discutir. Que dela participem os grupos sindicais dos centros desenvolvidos, o
clero progressista, o estudantado brasileiro, os cientistas da SBPC, os inte·
lectuais da imprensa livre, as personalidades jurídicas da OAB, os naciona·
listas das Forças Armadas, o Centro Brasil Democrâtico- CEBRAD, os
exilados brasileiros que buscam a anistia, assim como as inúmeras vozes de
patriotas históricos, como Tcotônio Vilela, Ulysscs Guimarães, D. Thomaz
Balduíno, D. Evaristo Arns, Casaldáliga, Luiz Inácio da Silva, o Lula, Hugo
Abreu c Euler Dentes. Miguel Arrais, Almino Afonso c Brizola, assim como
todas as demais personalidades que lutam pela rcdcmocratização do País.
Nós cansamos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cansamos de 15 anos de
obscurantbmo e de desrespeito às vontades populares. Por isso, que não se
enganem os detentores do Poder. não haverá divisão das forças da Oposição
brasileira e com o espírito público c com a responsabilidade de cada um de
nós, juntos, numa frente só, haveremos de oferecer à Nação a saída que este
Governo, comprometido com interesses estrangeiros, comprometido com
meia dúzia de senhores acabou por desgraçar.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Passu·sc à

ORDEM DO DIA
As matérias constantes dos itens I a 4 estilo cm fase de votação, Sendo
evidente n falta de "quorum", fica a votação das mesmas adiada para a pró·
xima sessão.

São os Jeguintts o.f itens cuja votação é adiada
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nY 159, de 1976Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na
Lei Complementar nY 26, de II de setembro de 1975, tendo

PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, dus Comissões:
-de Constllulçio e Jusllça, pela constituciona,lidadc cjuridicidade, nos
termos de substitutivo que apresenta:
- de Le&lslaçio Social, favorável ao projeto na forma do substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, votando vencido, cm separado, o Senador Jutuhy Magalhucs.

-lVotação, em turno único, do Requerimento nY 252, de 1979, do Senador Paulo Brossurd, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
n~' 83, de 1978, do Senador Mauro Benevides, que "estabelece a obrigatorie·
dude de revisão semestral dos nfvc:is de salário mfnimo, c: dá outrus providên·
ciils".

-3Vowçiio, em primeiro turno (aprcciuçào preliminur du constitucionuli·
daUc, nus termos Uo urt. 296 Uo Regimento Interno), do Projeto de Lei do
ScnaUo nY 96, de 1979; do ScnuUor Nelson Curneiro, que modifica a redução

•
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do art. 2"' du Lei n., 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
fumiliu do trabalhador, tendo

PARECER, sob n' 223, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçiio e Jusdça, pela inconstitucionalidudc, com voto venci·
do dos Senadores Lâzaro Barboza, Tuncrcdo Neves, Hugo Rumos e Cunha

fJaulo, a execução das Resoluções n~'s 29, de 1972, e I, de 1973, du Secreturia
de Educação daquele Estudo,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a nmtériu constante
da Ordem do Dia, concedo a palavra :10 nobre Senador Gilvun Rochn, em
permuta com o Senndor Dirceu Cardoso.

Limu.

-4-

i
J
'

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucional i·
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera niio tributáveis, pura efeito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas condições que indica, tendo
PARECER. sob n' 334, de 1979, da Comissão:

~

.

- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Passa-se, pois, à apreciação
do Item 5:
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Rcdaçuo cm seu Parecer n' 398, de 1979), do Projeto
de Lei do Senado n• 4, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
estende aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por outras
autoridades judiciárias, a corrcçào monetária prevista para os ar·
denudas por Juizes Federais.
Em discussão a rcdação final. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final é considerada definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359, do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
E a .seguinte a redação final aprovada

!

Redaçio Onal do Projeto do Lei do Senado n' 4, de 1979, que
estende aos depósitos em dinheiro, orden1dos por outras autoridades
judlcliriu, a correçio monetírla prevista p1r1 os ordenados por juí..
zes federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Estende-se aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por
quaisquer autoridades judiciárias, a correção monetária prevista no art. 16
do Decreto-lei n9 759, de 12 de agosto de 1969, observado, quanto à insti·
tuição financeira, o disposto no ar.t. 666, inciso I, do Código de Processo Ci·
vil.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Item 6:
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pelu
Comissão de Redução em seu Parecer n9 400, de: 1979), do Projeto
de Resolução n9 3, de 1978, que suspende a execução das Resoluções n's 29, de 1972, c I, de 1973, da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo.
Em discussão. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão, Encerrada esta, a redução final é dada como aprovada, nos tt:rmos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulguçào.

j

I
I

t a seguinte a redaçào final aprovada
REOAÇÃO FINAL DO PROJETO OE RESOLUÇÃO N' 3, OE 1978.
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. ·42, inciso
VIl, da Constituição, c cu,
, Presidente, promulgou se·
guinte
RESOLUÇÃO No , OE 1979
Suspende a execuçio das Resoluções n9s 29, de 1972, c I, de
1973, da Se<rctarla do Eduoaçio do Estado de Suo Paulo.
O Senudo Federal resolve:
Artigo único. f. suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos du decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em lO de março de
IIJ76, nos uutos do Recurso Extl'aordinflrio n9 81.590, do Estudo de Sito

Vr:l

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- I'A)- Sr. Prcsident,, P'IO a pala·
pm:t urnu questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorg' Kalume)- Tem V. Ex• a palavra.

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - V. Ex• deve estar
equivocado quanto â ordem dos oradores inscritos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Peço escusas pelo 'quívoco.
Efetivumente V, Ex• estf1 upós o Senador Luiz Cavalcante, que desistiu da
palavra.
V. Ex• tem a palavra.
O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ I'UBLI·
CADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Com a palavra o nobre S'nador Gilvan Rocha.
O SR. GIL VAN ROCHA (MOB- SE. Pronuncio o scguint' discurso.)
- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Continua a dominar o noticiário dos meios de comunicação do País a
rcnúncia do Ministro Mário Simonsen, que não é, absolutamente, uma simples cxonc:ração, eis que possui cm si antecedentes, longínqUos e próximos.
da maior importância para o entendimento do momento nacional.
Permitam-me um registro, que me parece da maior importância, sobre a
maneira como se processou aquela exoneração.
Relembraria que o Governo da República agora se ncha instrumcntnlizado com a Secretaria de Comunicação Social, para cuja fundação o Executivo mandou para o Congresso Nacional mensagem cm que cnfatizuva a
necessidade da criação daquela Secretaria, nos seguintes termos - passo a
ler Exposição de Motivos do Sr. Said Farhat ao Excelentíssimo Senhor Prc~
sidente da República:
"Em pronunciamento público, procurando expressar o pensa·
menta de Vossn Excelência, enfatizei serem as ro1zõcs para a criução
da SECOM apenas duas e simples, Uma, que no regime democrúti·
co o povo tem o direito de saber c, conseqUentemente, o Governo
tem o dever de informar."
Paro. esse comezinho direito de saber c, conseqUentemente, o direito de
informar, o então Secretário de Imprensa da Presidência da República já ti·
nha obtido do Ministro·Chefc da Secretaria do Planejumento n abertura de
crédito especial de 100 milhões de cruzeiros,
Aparelhada essa Secretaria, a Nação foi surpreendida por umu monHI·
gem histriônica no noticiário da exoneração do Sr. Ministro do Planejamen·
to,- O Ministro Múrio Simonsen traumatizado por sair como um fracassado, talvez o maior fracussado da história econômica deste País, ainda sofreu
o vexame de participur de uma farsa de teatro, filmado por tc:lcvisiio, visto e
ouvido por milhões de brasileiros, simulando um trabalho que já havia con·
cluidn, a declarar à Nação que não estava demissionário, que tudo niio pus·
sava de mero boato.
Ora, Sr. Presidente, este Governo, que se havia acostumado a mentir
oliciosumcnte- basta lembrar afirmações do mesmo Ministro, quando Ti·
tulur da Fnzcnda, que: declarou cm Nova Iorque a auto·suliciênciu brasileira
de petróleo, basta lembrar as inúmcrus bontudes c mentiras do Ministro
t.Jeki- este Governo passava agora a mentir oficialmente com verba especi·
fica de 100 milhões de cruzeiros.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• um uparte?
O SR. GILVAN ROCHA (MOB- SE)- Nuncu, Sr. Presidente, u
mentira foi tiio orgunizudumcnte cura, como ugoru, neste Pais, l! penu que:
uma Secrcturia sofisticada, que lcvu o dinheiro dos contribuint.:s, 4ue se di'l
fundada porque o povo ll:m o direito de saber, t: pena que essa Secre111riu
monte umu far~a que, de uma Vel por todus, lhe tira todu u credibilidade,
presente ou futura. A queda do Ministro Simonsen arrasta, por suu ve1., todo
o resto de crédito que este Governo uinda tinhu no setor das Comunicuçõcs
Sociuis.
Ouço o nobre Senador ltumur Franco.
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O Sr.ltamar Franco (M DB- MG- Senador Gilvan Rocha, quando V.
Ex• f<Jia na Sccret:tria de Comunicação Social, tenho aqui, cm milos, o pare·
cer do Scn<~dor Henrique de La Rocque, esse caro c brilhante colega, :-.obre a
criação dessa Secretaria. Tenho <1 impressão de que, se aqui estivesse nesta
Wrdc, o nobre Senador Henrique de La Rocque estari<t triste, porquanto,
num belo parecer, dissera- veja V, Ex• a vcrd<tde de suas palavras iniciai:-.:
3. Não se cala, mas se divulga sem retardo o que é necessário
que a colctividadc saibn.
Este dever do Estado passa a constituir um dogma p<Jra os que
tém a responsabilidade da Comunicação Social.
As dúvidas se criam com a velocidade do instante c as incerte·
zas se acumulam como se fossem nuvens ao impacto da tempestade
cm formaçilo.
Assim são a.~; n:ações humanas, no tumulto de um mundo cm
que o desajuste é: a tendência c <1 vocação para o contraditório é a
tónica,
Esta foi parte do parecer do Senador Henrique de La Rocque. Veja V.
Ex• o que aconteceu: V, Ex• diz hoje à Nação a falha primordial da Secreta·
ria de Comunicação Social do Governo.
O SR. GIL VAN ROCHA (M DB- SE)- Muito obrigado, Senador Ita·
mar Franco.
Vé V. Ex• que, para um democrata puro, já repugna a organização, por
um governo, de uma Secretaria de Comunicação. No livre embate de idéias,
é o mercado de informações livre, absolutamente sem vinculas com o gover·
no, que terá que informar à opiniilo pública. Ao mesmo tempo, veja V, Ex• a
insinceridade de um Governo que manda, em mensagem ao Congresso Na·
cional, com respaldo para fundação de tão cara repartição pública, a in·
tenção de informar, c de informar com seriedade.
O Senador La Rocque e outros Senadores que fazem esta Casa foram,
mais uma vez, enganados, porque está demonstrado que este Governo que·
ria apenas olicializar a mentira, queria tornar oficiais as notícias tendcncio·
sas, e, mais uma vez, envolver a verdade no manto diáfano da fantasia, a que
se acostumou cm I5 anos de eclipse.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB-RJ)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. GIL VAN ROCHA (M DB-SE) -Ouço o Senador Roberto Sa·
turnino.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB-RJ)- Nobre Senador. estive, na semana passada, em São Paulo, Lá, recolhi uma informação, que, obviamente,
não a tenho confirmada, mas que me preocupou muito: a SECOM já estaria
com três andares alugados no coração, no Centro de São Paulo, na Rua
Libero Badaró, se não me falha a memória, e ali montaria uma formidável
equipe. Para o quê produzir informações, porque, pura recolher informações, o Governo já dispõe de outra máquina formidável - o SNI, de cu·
jus despesas ninguém sabe a quanto montam, cujas operações ninguém co·
nhece, sabe-se apenas que é algo muito danoso pura as finanças públicas, e
mesmo pura a moral pública, nu medida em que institucionaliza a delação,
enfim, a rede de espionagem sobre brasileiros. O fato é que pura recolher in·
form:tções já existe o SN I. Para fabr:..;::r ir-formações, seria necessário mon·
t:tr três :mdares no Centro da Cidade de São Paulo c lá colocar uma equipe?
Confesso a V. Ex• que liquci preocupndissimo, à busca de uma confirmação
ou de um desmentido- no final, permaneço cm dúvida, mas pelo menos a
inform:u;ào era de muito boa fonte- de que esses andares jft estavam à dis·
posiçUo da SECOM em Silo Paulo, Então, depois desse caso da demissão do
Ministro Simonsen, que V, Ex• muito bem ressultu, então essa preocupaçlio
redobrou-se. Em vez de informar à opiniilo pública. nu verdade essa Secretoriu esttí é desinformando, está montando essus fursas, a que V. Ex• aludiu
muito bem, com o dinheiro da Nação, com o dinheiro público,
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• está coberto derazào, nobre Senudor.
O Governo parte solisticadumcnte pura u manipulação da verdade.
esquecendo-se de que é muito diffcil enganar eternamente a opinião pliblica.
E uma pena que nesta hora cm que o Governo ucenu pura umu abertura, ele se desminta n todu hora, trazendo mais inquietações no povo desta so·
fridtl Nuçiio, que jtí cansou de engodos, de mentirus, de desvios,
O Ministro Simonsen, que tem o seu ocaso nu crista da muior crise eco·
nômica d:1 nossu históriu, urrastn consigo o mais dcsprezlvel de todos os fu·
tos que podem enlumeur um Governo: u mcntiru orgunizadu, scmclhuntc u
tantus uutrus mentiras organizadus que infelicitaram o universo cm gucrr:1s
tnundiui:-.,
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Teremos que chamar a utenção, agora com provas na mesa, de: que o
Governo organiza uma Secretaria de Informações muito semelhante com
aquelas de c:stados totalitários, tentando enganar a opinião pública, tentan·
do encobrir os seus erros e tcntundo desviar u atenção dos democratas que,
alg11mas veles, ainda conseguiram acreditar na puluvra oficiul.
EMe é o começo do fim de um Governo falido, porque um Governo que
mente, um Governo que oficialmente: consagra a mentira, perde autoridade
moral de c:stender a mão c de tentar a conciliação com seus concidadãos:
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)-Ouço o Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldes (M DB- CE)- E todos os equívocos que corcuram as noticias relacionados com a demissão do Ministro Simonscn chega·
ram, inclusive, ao Senado Federal c o eminente Vice-Lider, homem da
maior respeitabilidade nesta Casa, foi obrigado a ir à tribuna para fazer o
en<tltecimento da figura do Ministro Mário Henrique Simonscn e, implicitamente, negar o seu afastamento do Governo. Repetia-se, dois anos depois, o
episódio dos famosos contratos de riscos cm que também um ilustre ViceLidcr foi obrigado a desmentir a sua adimissibilidade pelo Governo.
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Vê V, Ex• que o Governo
perdeu o crédito. Não fosse a singularíssima declaração do Ministro Simonscn de que, para os nossos problemas econômicos, agora, "só Deus dará jci·
to", o Governo consegue lançar no rosto da Nação a certeza de que pré·
fabrica tendenciosumentc as suas noticias. A partir de agora estamos eximi·
dos de acreditar nos dados e cifras governamentais que, estranhamente, são
monopólio do Governo. A Oposição não dispõe de dados, ninguém sabe,
neste País, com certeza absoluta, o nfvcl de desemprego mensal ou semanal.
Ninguém sabe o número de concordatas c faléncias, mensalmente, no
País, porqLie o Governo que pouco sabe, quejà cultivava a mentira, agora se
sofistica, agora monta todo um império de comunicação social c impinge à
Nação a mentira para complementar as desculpas.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB-CE)- Nobre Senador, c atê mesmo o
montante da dívida externa, que o ilustre Senador, Itamar Franco pretendeu
saber, em números precisos, uma interpretação equivoca da Mesa impediu
que S. Ex• obtivesse esses dados fundamentais para uma apreciação que S.
Ex• ia fazer cm torno da realidade econõmico-linanceira do País,
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)- Talvez o Ministro tenha razão,
Ex•: a esta altura, na nossa Pátria, provavelmente só Deus, porque é o que se
comenta, na sucessão do Ministro Simonscn, que tudo indica que a ccono·
mia será entregue ao campeão brasileiro da volubilidade, o mágico, o homem que transforma números, o homem que muda de opinião quando
muda de um lugar numa mesa. Certamente, este novo ministro muito precisará dos bons serviços da Secretaria de Comunicação da Presidência da Re·
publica.
O Sr. Humberto Lucena (MDB·PB)- Permite V. l::x• um

aparte~

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)- Pois não. Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena (MDB-PB) - Com relação à SECOM. cuja
criação não contou, como não podia contar, com o apoio das bancadas do
Movimento Democrático Brasileiro no Senado.: na Câmara, devo acrescen·
ta r a V. Ex•., a título de ilustração, que o Diário Oficial, de poucos dias atrás,
publicu uma autorização do Senhor Presidente da República para o contrato
de cerca de 40 a 50 altos assessores que receberão· vultosa retribuição mensal
para prestar serviço na SECOM. Isso representa, uma contradição da politi·
ca do Governo no combate à innação, porque sabe V. Ex• que um dos fatores primordiais do aumento do fÕdice innacionário é, justamente, o descon·
trole dos gastos públicos. Mas o Governo prefere enveredar por este cami·
nho, inclusive, criando. para pasmo de toda a Nação, de uma outra penuda,
um Ministério Extraordinário para desburocratização, que custará mais
uma soma imensa de recursos ao Tesouro Nacional.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB-SE) - Muito obrigado, Senador
Humberto Lucena, V, E~t• assinala um ponto da maior importãncia; a indus·
trializução da mentira aliciai custa dinheiro do bolso do contribuinte brasi·
leiro, neste singulurfssimo Pais, onde se acaba com desburocratizuçiio, colo·
cundo mais burl'allx dentro de um Pall1cio, Este Pais, realmente, começa a
chcgur à fuse mais dillcil de sua vida: o descrédito do Poder Público, descrê·
dito que, infelizmente, utinge os três poderes. E é por isso mesmo que, nu
nossa obriguçüo constitucional, temos que cobrur, cm nome du Nuçào, seric·
dude no truta dos negócios públicos.
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O Sr. llomor Franco (MDB·MG)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR, GIL VAN ROCHA (M DB·SE) - Com prazer, nobre Senudor
Itamar Frunco.
O Sr. llamor Franco (MDB·MG)- Senador Gilvan Rocha, apenas
para lembrar, veja V. Ex• a importância cu presença c a verdade que encerra
cSia frase publicada no O Esrado de S. Paulo, cm 23 de março de 1979: "O
público se informa do que o Governo faz, quando os Ministros respondem,
prontamente, às perguntas que a imprensa lhes p.r~põc", Veja V. Ex• que fez
bem, também, o Senador Humberto Lucena lembrando que Senadores c
Deputados do MDB votaram, na Comissão Mista, pela ·rejeição do projeto
criando a SECOM.
O Sr. Jaloon Barreto (M DB - SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?

,\go'-111 di.' 1979

Ruzào pelu. qual, aproveitando a presença de V. Ex•. neste instuntc, na
direçtio dos trabalhos, renovo aqui no Plenário- e espero que seja a últimu
vez- o pedido de informação sobre a indicução apresentada cm 1975 e o pc·
dido renovado cm 1976. (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Quanto ao pedido de infor·
mação de V. Ex•, levarei o assunto à Comissão Dirctora.
O Sr.ltomar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, agradeço a infor·
mução.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte
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O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Ouço o nobre Senador.
O si. Jaloon Bamto (MDB- SC)- O grave, nobre Senador, é que
não se vi: perspectiva de mudança quanto a esse comportamento perante a
Nação. Um dos nomes citados, agora, para ocupar o lugar do Sr. Simonsem
é, cxatamcnte, um Ministro que já teve a oportunidade de se afirmar aético c
conhecido pela Nação toda por distorcer os índices cm 1973, roubando ex·
prcssiva parcela do salário dos nossos operários. De modo que há continuidade de comportamento que nos parece tétrico porque não se vê salda. Não
há uma autocrítica por parte do Governo, não há uma reorientação no modelo. Eles estão destinados a mudar de fachada, mas continuar no essencial:
autoritárioS c mentirosos. Esse apelo ao sobrenatural feito pelo Ministro Si·
monsem nos dá a convicção de que as Oposições brasileiras vão ter que aperfeiçoar os seus dotes mágicos para poder exorcizar esse Governo de incompetentes,
O SR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)- Muito bem, nobre Senador.
Vê V, Ex• que se não fosse trágico, se toda essa conjuntura sócio·econômica
do Pais não merecesse o respeito das forças das Oposições brasileiras, era ati:
motivo, de certa maneira, de exultação c alegria se o Ministro Delfim Netto
voltasse ao Ministério do Plancjamcnto; diríamos até: bem feito! S. Ex• agora vai ter que desmanchar o nó que fez, o autor do "milagre" vai se defrontar
agora com suas bruxas, porque S. Ex• .• há poucos dias, já cru ferrenho adversário do Ministério que certamente irá outra vez ocupar. Disse, com
aquela sem-cerimônia que muito o caracteriza, que os preços minímas que
outrora eram fonte de inflação, mas passou no seu Ministério da Agricultura
c não ser mais fonte inflacionária. O invetor do deflator implfcito c de tantas
outras coisas que castigaram e infernizara o bolso da classe média brasileira
vem ai com força total.
Sr. Presidente, é preciso que a vigilância da Oposição aumente e que to·
dos juntos, em nome da honorabilidade da Nação, exijamos do Governo seriedade no trato da informação pública. O Governo comete um ato de suicfdio, tirando o pouco de sustentação que, mercê de uma programação de
murkl!ting, ainda possui cm alguns inocentes deste Pais. Pois é mais fúcil
pegar-se um mentiroso de que um coxo.
Era o que tinha a dizer, (Muito Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

-l-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 159, de
1976-Complemcntar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na Lei Complementar n• 26, de I I de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constilucionalidadc ejuridicidadc, nos
termos de substitutivo que apresenta;
- de Lealslaçio Social, favorável ao projeto na forma do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça, votando vencido, cm separado, o Senador Jutahy Magalhães.
-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 83,
de 1978, do Senador Mauro Bcncvides, que "estabelece a obrigatoriedade de
revisão semestral dos níveis de salário mrnimo, c dá outras providências".

-3Votação, cm primeiro turno (apreciação prtliminar da constitucionuli·
dade, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 96, de I979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução
do urtigo 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
familia do trabalhador, tendo
PARECER, sob n• 223, de 1979, da ·comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci·
do dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima.

-4Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do arl, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• I 12, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributú·
veis pura efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições
que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
- de Collllltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-5Votuçào, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do arJ. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salário
mfnimo de descontos para a Previdência Social, c dá outras providências tcn·
do
PARECER, sob n• 283, de I979, da Comissão
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidudc.

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG. Pronuncia o seguinte discur·
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para uma solicitaçilo, Sr. Presidente, c confesso respeitosamente
que já estou cansado de solicitar informações à Mesa sobre uma indicação
que ilz- veja V, Ex•, cm I975- para que o Senado Federal possibilitasse, a
exemplo da Câmara dos Deputados, estágio para os universitários brasilei-6ros. Nilo é a primeira vez, por certo nilo será a última, que solicito infor·
Votuçüo, em primeiro turno (aprcciaçilo preliminar dajuridicidade, nos
mações à Mesa Diretora. Nilo sei o que se passu cm relação a essa indicação
ou qual o propósito de se omitir informações solicitadas por um Senador, cm termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 93,
plenitrio, !iobre um assunto que nilo envolve segurança nacional, não envolve de 1979, do Senador Frunco Montoro, reabrindo o prazo pura que seg'uruuspccto influcionúrio, não envolve d(vidu externa c nilo envolve greve. Ou- dos do INPS·promovum u rctificuçiio de seu enquadramento, tendo
I'ARECER, sob n• 284, de 1979, da Comissão
tros pedidos, como o Senador Mauro Bencvidcs lembrou hll pouco, solicitados U
- de Con•tllulçõo e Justiça, pela injuridicidudc.
Mesa Dirctora cm reluçào à d(vidu externa, tumbém foram indeferidos. Creio,
Sr. Presidente, que solicitur informuções sobre umu indicuçilo pura que os
O SR, PRESIDENTE (Guhricl Hermes)- Está cnccrrudu u scssuo,
universitários brusileiros possum estagiur, repito, 11 exemplo du Cit·
mura dos Deputados, no Scnudo Federal, já se torna por demuis cansativo.
( l.t•mfllti·.H'" .H',f.l'ào eh 17 lwrcu t' 44 mimuo.r,J

I li.\ IUCJ UCJ ('(}:\(;H.ESSO ,'\,\CJ()~,\1. j Scçàn li l

,\i:n'lll tk I'J71J

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

balhu~

ATO IJO I'RESII)E:-;TE
N~ 25, UE 1979

do Senado Federal, nu UMl da~ ~Uils a!rihuí~·úc~ rcgimcn.
a pcdiJo, S:.crah Ahrahào, Sccret<'iri:.t·Gcral da Mc~01.
código SI :·DAS·Ifll.fl, do Qu:tdru Pernwnc:ntc do Senado Fcdcrul, do~ tra·
ú

l'rc~idcntc

tui~. rc~ol\lt.:, di~rc:nsm,

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

E~pccial dcAvali;~cào,~:riad" pelo Ato n~>ll, de: 197B,
dc\t:t l 1 rc~idém:ia,lamcntanJo 4uc a citada Comissão per~: <i tão valiosa cola·
hurw;ào.

,,

da Conlissào

St:n:tdo FcJc:r<tl. 10 Jc iigO.'i\11 de 1979. -Senador Lulz VIana, Prt:sidcn·
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MESA

Agoslo de 1979

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA
Lider
Jarbat Pauarinho

Pretldente

3t-Secretârlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

LauriYol Baplitta (ARENA- SE)

Vlce-Lider..
Aloysia Chav111
Jotelint
Adarbal Juramo
Lomonto Junior
MoacyrOolla
Murila Bodoro
Saldanha Oerzi

1•-VIce-Pretldente

Nilo Caolho (ARENA- PE)
4•-Secretárlo

LIDIIANÇA DO MDI I DA MINORIA

Gat!Oo MUller (ARENA- MT)
Líder
Paulo Branard

Oinorto Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Lídlret
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marco• Freire
Mouro Benevidn
Ore•tal Querela
Pedro Simon
Roberto Saturnlno

1 •·Secretário
Suplentes de 5ecretãrlos

Alexandre Catlo (ARENA - MA)
Jorge Kalume (ARENA 2•-Secretárlo

Benedito Canelai (ARENA -

Gabriel Horme1 (ARENA- PA)

COMISSCES

Oiretar1 AntOnio Corlat de Nogueira
locoiJ Arooxa 11- Terroa
Telofon.t11 223·02<44 1 225·8.505- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES

Chefe, COndido Hipportt
Lacol1 Anexo 11- Torreo
Telefono, 22.5·850.5- Romail301 e 313

AC)

Panos Pórto (ARENA -

Titular11
1.
2.
3.
4.

Mende1 Conalo
Jola Lin1
Eunice Michil11
Viconto Vuola

1. Evondro Carreiro
2. Agonar Mario
3. Mouro Benavides

MT)
SE)

2. Humberto Lucena

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pralidante, Evala1io Vieira
Vico·Prl5idonte, Leito ChaYes

1. Pauot Pórta
2. Benedito Canelai
3. Pedro Podranian
Jo" lins

..

Suplontn
ARENA
1. Jutohy Mogolhõet
2. Alfonso Comarga
3. Jaõa Calman
MD6

1. Ev11latio Vieira
2. Le'1teChaves
3. Ja1o R!cha

1, Agonor Maria
2. Amoral Peixoto

Auittenlo1 Sonia Andrade Paixata- Ramol307
Reunióas, Ouartot·fairos, 0110,00 horo1
Local, Sola "Ruy Barbo1a"- Anexo 11- Ramoil621 a 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)

(7 membro1)

Pretidonte1 Honriquo de Lo Rocquo
1'·Vico·Ptolidonto, Aloy1ia Chaves
29·Vice·Prt~idanto, Hugo Ramos

Pro1idento1 Joue Freira
Vlco·Pratidento, Lazaro Borbozo
Titular11
1. Jeuo Freire
2. Jose Sorney
3. Paua1 Pórto
4, Saldanha Cerzi
5. Alfan~a Camorgo
6. Murilo Badoro
7. Benedito Ferreira

Suplent"
ARENA
). Henrique da Lo Racquo
1, lenoir Vergas
2. Jaào Colmon
2. Hol~idio Nunes
3. Almir Pinto
3. Ja10 Sarney
4, Milton Cabral
Alay1ia Chave•
.5. Bernardino Viana
5. Adorbol Juramo
6, Arnan do Malla
6. Murila 8adara
7. Moocyr DaUa
6. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
1. Hugo Romo1
2. loil• Chovei
3. L010ro Barb010
4. Nahon Carneiro
5. Paulo Branord
6. franco Montara

1. Cunha Lima
2. Tancrado N11V11
3. Dirceu Carda1a

Anhtonlt11 Mario Heleno Buono Orandõo- Romal30.5
Rounió1111 Ouarta•·folral, cu 10,00 horas
locol1 Sala "CioYil 6evilocquo"- Anuo 11- Ramal623

1. Hanriquo Santillo

2. Roberto Soturnino
3.

Gil~an

Rocha

Auislenta, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Raunióa11 Quintas·feiras, os 10100 hora1
Laca11 Sala "Ruy Borba1o"- Ana11o 11- Romais621e716
COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

..

MD6

Suplenllll
ARENA
1. Jo11 Guiamord
2. To"a Outro
3. Bendito C:~nelos
4, Moocyr Oollo

MD6

'1. Itamar Franco
2. lozoro Borboza
3. Adalberto Sena
4, Mouro 8enavid01

Titulam

COMPOSIÇÃO

Pr01idente, Mondai Canela
Vka·Pralidanllll Agonor Maria

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)

{1.5 membros)

Titularei

( 11 membro•)

MD6
1, Marcai Freire

Auislanto1 Corlo1 Guilherme Fan"ca- Ramal676
ReYnió1111 Terçat•foirot, os 10100 horas
local! Sola "Clovis Bevilacqua"- Anexo tt- Ramal 623

(7 membro•)

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

Suplon111
ARENA
1. Raimundo Poronta
2. Albtlrto Silva
3, Almir Pinto

Prcu!donle1 Itamar Franco
Vice·Presidenlll Roberto Saturnino
Titularas
I. Arnon da Mello

2.
3.
<4,
.5,
6.
7.

Bernardino Viana
Jose lin.
J11ue Freira
Mihon Cabral
Benedito Conala1
Luit Cavalcante

1. Roberto Soturnino
2. Itamar Franco
3, Morco1 Froiro
4. Pedro Simon

Suplent111
ARENA
1. Holvldio Nunos
2. Alberto Silva
3. Benedito hrr•iro
4, Vicente Vuolo

MD6
I. Ja1e Richn

2. Or111111 Que"ia
J. Toncr~do N1va1

Ago~lo

OIARJO

de 1979

Ani1tenter Daniel Reli de SauJO- Ramal 675
Reunl611r Ouarlal·felrol, 01 10r30 hora1
Localr Sala "Ruy 8arbo1a"- Anua l i - Ramoi1 621

no C'O~C~UESS< l 'M'J( )\A I.! St•c;iwll J

1. Franco Montara
li

716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC)
(9 mernbro1)

2. Humberto Lucena
3. Joi1on Barreto

MDB
I. Nel1on Carneiro
2. Marcai Freire

Ani1tenter Daniel Reh d11 Soura - Ramal 675
Reuni6e1r Quintos·feirol, os 11 rOO horas
Local r Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Ane~o 11- Ramol623

COMPOSIÇÀO

Pretidenler Jo6o Calrnon
Vice•Presidenter Jutohy MagalhOes
Titularei

Auittenter Sônio Andrade Pei-ota- Ramal 307
Reuni611r Ouintos·feiro1, aslOrOO horas
locolr Sala "Clovis Bevilacquo"- Ane~o 11- Ramol623

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMISSÃO OE SAUDE- (CS)
{7 membros)

Prnidenter ArnC?n de Mello
Vice•Presidenter Alberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Suplentn

I. Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de Mella
1. Dirceu CordaKI
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Affon1o Camorgo
2. João Calmon
3. Jutahy Mogalh6es
MDB
1, Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

Anistenler Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6esr Quortos•feiros, as 11100 horas
Locolr Ano-o "B"- Solo ao Ioda do Gab. da Sr, Senador
Joóa lkuco - Ramal 484

COMPOSIÇÃO
COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR)
(5 membros)

Presidenter Cunha limo
Vice·Presidenler Tancredo Neves
Titulares

1. Raimundo Parente
2. Amon de Mello
3, Lomanto Júnior
<4. AHon10 Comorgo
S. Vicente Vuolo
6. Alb.rto Silva
7. Amara I Furlan
8. Jorge Kolumt
9. Jutahy Magolh6ts
10. Mendn Conale

Cunho Uma
Toncredo Neves
Rob.rto Soturnlno
Amarai Peixoto
Pedro Simon
Mouro Blnevldes
Teotónio Vilela

Suplentes
ARENA
1. Saldanha O.nl
2. Henrique de Lo Rocque
3. J11M Freire
<4. JoM Sarney
S. Milton Cabral
6, JaM Gulomard

Presidente: Gilvan Rocha
Henriqut1 Santilla

MDB
1. Paulo Bronord
2. Marcos Fr~ire
3, Lo1ora 8orbo1a
<4. Jo11 Richa

Titulares
lenolr Vargos
Helvldio Nunes
Jeue Freire
Maocyr Dalla
Henrique de lo Rocque
Aloy1io Chaves

Suplentn
ARENA
1. Jutohy Mogolh6et
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michilel
4, Benedito Canelas

Titulares
I. lomonlo Junior
l. AlmirPinto
3. Alberto Silvo
4. Jose Guiomord
1 Gilvon Rocha
l. Henrique Santillo
3. Jai1on Borrt1to

Suplentn
ARENA
I. Saldanha Oerzi
l. Jorge Kolume
3. Benedito Canelai
MDB
1. Jose Richa
2. Adalberto Sena

Auittente: Carlo1 Ciuilherme Fonseca-· Romal676
Reuni6e1: Ouintol•feiro1, 01 10:30 haros
Locai~ Sala "Ruy Borboto"- Ane•o 11- Ramais 621e 71á

COMISSÃO OE SECURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

Prnidenler Dirceu Cardoso
Vice•Prelidenler Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Titulorn
1. Torto Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mend11 Canele
l. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Suplente•
ARENA
1. Jaao Colmon
2. Murilo Bodaro
3. Jo1e Sorney
MDB
1. Hugo Ramos

Aui1tenter Maria Therna Mogalhóe1 MaMo - Ramal 13<4
ReuniOn Quintol•feiros, Os12r00 horal
Local r Sala "Clovis Bevilacquo"- Ane110 li- Ramoló23

COMISSI.O DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)
(I 5 membros)
COMPOSIÇÀO

Presidenler Jorge Kalume
Vice•Prelidenler Moura Benevid11
Titularei
I.
2,
3.
4.

Titulare~

I.
2.
3.
<4,
5.
6.

7.
8.
9.

To11a Outra
Bernardino Viana
'ioldanha Cerzi
lomonto Junior
Mend11 Conole
Aderbal Jur~mo
Almir Pinto
Lenolr Vorgol
Ja111 Sorney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chavn
2. Pedro Pedraulon
3. Henrique dt1 lo Rocque
4. Jo1e Guiomard
S. Lui1 Cavalcante
6.

Suplente~

Jorge Kalume
l11i1 Cavakante
Murila Bodaro
Benedito Ferreira

1. Mouro Benevidn
2. Agenor Maria
Hugo Romo1

ARENA
1. Ro.ill"'undo Parente
2. Amarai Furlon
3, Jose Guiomard
MDB
1. Cunha Limo
2. Joi10n Barreto

Auistent111 Carlos Guilherme Fonstca- Romal676
ReuniOesr 011ortos·feiros, ás 9130 horas
Localr Sala "Ruy Borbo1o"- Ane•a 11- Ramais 621 • 716

Pre1identer Tono Outro
I•·Vice·Prnidenler Saldanha Deni
2•·Vice·Prnidenler lamanto Junior

COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membro1)
COMPOSIÇÃO
Presidenter Helvldio Nunes
Vice•Pflsidenler lenoir Varga1

Vice•Prelidt~nler

COMPOSIÇÃO

Ani11enter Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reunió11r Ouinlal•felras, Os 9130 horas
Localr Sola "Clovis Bevilacquo"- Ane~o 11 - Ramal623

I.
2.
3.
4,
.5.
6.

Auistenler Cóndido Hippertl- Ramai1 301·313
Reunióelr Quortos·feiros, os 11 rOO horas
local1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane~o 11- Ramois621e7ló

ARE~

MDB
1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

MDB
1. Marcos Freire
l. Mouro Benevides
3. Leite Choves

COMPOSIÇÃO

Titularei

1. Adalberto Sena
2. Evela1ia Vieira
3. Franco Montara

1.
2.
3,
<4,
S.
6.
7.

1. Paulo Brouord
l. Nel1on Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jose Richa
5. Amoral Pei~ato
6. Toncredo Neves

3bOI

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membros)

Suplentes
ARENA
I. Jo1elin1
2. ArnondeMello
3. Jorge Kalurne
<4. Pedro Pedrouion

1. João Calrnon
2. Torto Outro
3. Jutohy MagolhOe1
4, Aloysia Choves
5. Aderbol Juremo
6 Eunice Michiles

'l'erçu-(dru 14

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Prtsidenler Evondro Carreiro
Humberto Lucena

Vice·Pre~identer

Titularei
1.
2.
3.
<4.

Suplenlt\
ARENA
Raimundo Parente
I, Aflon\o Comargo
2. Pedra Pedronion
Henriq1.1e de la Rocque
3. Aderbal Juremo
Bernardino Viana
Alberto Silvo

MDB
1. Orutu Quercio
2. Evelatio Vieira

1, Evandro Carreira
2. Humberto tuCinC
3. lazoro Barboza

AJ:O!IIO de 1979

DIA RIO llO CO:>iGRF.SSO r-óACIO:-;AI.ISrciu III
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUERITO

Suplente~

ARENA
1.
2.
3.
J..

A11i1tente1 Sonia Andrade PeiKOIO - Ramal 307
Reuni6C111 Quintat·feiral, 01 9130 haro1
Local1 Solo "Ruy Borbota"- Anua 11- Ramait621 e 716

Benedito Ferreiro
Vicente Vuola
Pedro Pedronian
Affonta Camorgo

1. Pouo1 Pórta
2. Lomonto Juniar
3. Alberto Silva

MDB

1. Evondra Carreiro
2. lararo Bo1boto
3. O•e1o111 Quercio

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBliCAS -(CT)
(7 membrot}

1. Leite Chovei
2. Agenar Mario

COMPOSICAO

Anittenle1 Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6t1o1 Ter~OI•feirot, 61 10100 horcn
local: Solo "Ruy Borboto" - Ane•a 11 - Ramait621 e 716

Pr111den111 Benedito Ferreiro
Vict·Pret.idenlel Vicente Vuolo

Comiuóet Temperaria•
Chefe1 Ruth de Souza Cottro
Local: AneKo li- Terrea
Teleloncr: 225·8505- Ramo1303
I) Comiu611 Tcrmpororiot paro Projetei do Congreuo No·
c1onal
2) Comiu6et Tempororiat poro Apreciação de Vetat
3) Comi11611 Etpeciait e de lnqutrito, e
<4) Comittôo Mi1ta do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 90
do Regimento Comum).
Auittentn de ComiuOet.1 Horoldo Pereira Fernandet - Ra·
167it; Alfeu de Oliveira- Romal674; Cleide Mario B. F.
Cruz - Ramal 598 1 Muuro lapel de So - Ramal 31 O; Lei la
leivot Fe~ra Catlo- Ramoi31A.

..., 0

SERVIÇO DE COmssaES •Eil.'IJ\NENTES
HOilt.RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSaE5 PEICoii\NENTES DO SENI\DO FEDERAL

HOAA,S

'tERÇA

09:30

RUY DARDOSI\
Rornais-621 c 716

C.I\.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

IIORAS

RONI\LOO

QUINTI\

Si\LI\5

J\SS I STE~:TE

C.F.

CLOVIS DEVI~~CQUA
Ramal - 623

OUilHUMl

C.S.P.C.

RUY llARDOSA
nornais-62l e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVI~CQUA
namol - 623

SONIJ\

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

RONALOO

09:30

QUAl\TA

c.s.N.
c.c.J.

10:00
C.A.

SAL AS

GUILHER!>IE
ASSISTENTE

RUY llARBOSJ\
Ramais-621 e 716

GUILHERME

CLOVIS BEVI~CQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623
RUY lll\RBOSJ\
Ramah-~21

10;30

ASSISTENTE

c.T.
10:00

HORAS

S 1\ L A S

~

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

c.lNOIDO

C.H.E.

•a•
ANEXO
R11111al - 484

RONJ\LOO

ll:OO

RUY Dl\RBOSA
. Ramais-621 e 716

10:30

c.s.

ll:OO

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

12:00

C.R.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

SONIJ\
716

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.E.

10:00

GUILHERME
DANIEL
IA
THEREZJ\

~lAR
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1- ATA DA 114' SESSÀO, EM 14 DE AGOSTO DE 1979

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.1.6- Comunlcaçio do Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho·
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.1.7- Discursos do Expediente

I.Z.I- Mlso do Sr. Ministro do Trabalho
- N• GM/241/79, encaminhando ao Senado Federal o pronuncia·
menta daquele Ministério sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 154/75Complemcntar, que altera as Leis Complementares n's 7, de 7 de setembro de 1970; c 8, de 3 de dezembro de 1970; com us alterações estabe·
lecidas pelas Leis Complementares n•s 17, de 12 de dezembro de 1973; e
19, de 25 de junho de 1974; cria o Banco Nacional do Trabalhador e dá
outras providéncias.

1.2.1:.... Pareceres
Re/t!rt'llft!S a.n•guinte matéria:

-Projeto de Lei do Senado n~' 19/79, que fixa novos limites de ida·
de para inscrição em concurso pt'1blico ou prova de selcção cm entidades
da Administração lndireta c dá outras providências.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Declarações prestadas pelo
Sr. Ministro do Exército, por ocasião de sua visita à Comissão de Trans·
portes du Cãmara dos Deputados.
SENADOR GASTÃO MULLER - 99 aniversário da criação do
Movimento Brasileiro de Alfabetização- MOBRAL.
SENA DOR CUNHA LIMA - Procrastinação que estaria ocorrendo na execução das medidas anunciadas pelo Governo Federal, cm dcrcsa
da eeonomiu do Nordeste. Aspectos da.dificil situação sócio-cconõmica
U:1quela região, notadamentc a do Estado da Paraíba.

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Depoimento do Sr. Mauricio
Schulmann, Presidente da ELETROBRÃS, perante a CPI do acordo nu·
clear Brasil-Alemanha.
l.l.8 - Requerimento

1.1.3- Lellura de projetas

-Projeto de Lei do Senado n• 224/79, de autoria do Sr. Senador
Mauro Bcncvidcs, que altera a redução do art. S~', da Lei n11 3.692, de 15
de dezembro de 1959, que instkuiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
-Projeto de Lei do Senado n• 225/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescento dispositivo à Conso\idução dus Leis do
Trabulho, dispondo sobre transferência de empregado estuduntc.
-Projeto de Lei do Senado n' 226/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quí:rcia, que introduz ulterações nu Lei n~' 6.179, de li de de·
;r.embro de 1974, que instituiu ampuro previdcnciário aos idosos c inví11i·
dos.
1.2.4- A•iso do Sr. Ministro da lndú•trlo e do Comércio
- Nv 349/79, solicitando seja csÍududa u possibilidudc do adiumen·
to do seu compurCcimento uo Plt:nilrio do Senado, nntcriormr.:ntc marca·
da pum o pró.\imo diu 16, para nov01 dutu, u ser sugerida, pelos motivos
que mencionu.
1.2.5- Requerimento
- N~' 267/79, de uutoriu do Sr. Senador Murilo Buda ró, solicitando
a transcriç;io, nos Anuis do Scnudll Federul, da conferênciu pronunciudu
pelo Sr. Governador do Distrito Fc:deral perante os esHigiúrios da Escolu
Surc:rior de Guerra.

- Nv 268/79, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalumc c outros Srs.
Senudores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expedien·
te du !iessão de 24 do corrente seja dedicado u homenagear Duque de Ca·
Ki:IS.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n• i59/76·Complementar, de autoria
do Sr. Sen:1dor Nelso11 Carneiro, que introduz modificações na Lei Complementar n• 26, de li de setembro de 1975. Votoçio adloda, por falta de
qmmtm, apÓ!i usarem da palavra no encaminhamento de sua votaçi:io os
Sr!i. Mauro Bencvides, Nelson Curneiro, Humberto Lucena c Moucyr
D"lla.
-Requerimento n' 252j79, de autoria do Sr. Senador Paulo Bras·
sard, solicitundo urgência pura o Projeto de Lei do Senado n" 83/78, do
Sr. Senador Muuro Benevides, que cstubclecc a obrigatoriedade de revisão semestral dos nfveis de sulí1rio mfnirno, c dil outras providências. Votação 1\dlada, por faltu de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 96/79, de autoria do Sr. Senudor
Nc:lson Carneiro, que modilicu u rc:duçào do art. 2., da Lei n~' 4.266, de 3
de outubro de I963, tJUC in!itituiu o sal(lrio-ramnin do trubulhudor. (Apre·
~o:ia~o·;hl prcliminur du constitucinnulidude), Votuçiio udhldu, por fulta de
1/llflr/1111.

, I
'

l)cntro da mesma Jinlw de raciocínio do item precedente,
;tplica-sc o critério cm rclaçiio aos ~.ntcg~antcs du~ ~alegorias do
Grupo Tribut:li;ào, Arrccud;.tçào c hsculllaçào, SUJ~It~ndo·s:, por
iguais r:w.)cs, os c:!ndida.tos a clus c..:1ncorrcntcs a Imutes de tdudc
cspccílico.
, •
j~ importante notar ~1uc a medida proposta não enseJara que ~c
;tdmit:un nos qundros do Serviço Público p7s~oas em estudo de _saut.h: j[1 ins:~tisfatório c inconveniente à Admmtstr_.ucüo, quando c subido que, por forç:t de dis('lositivo çxprcs~~ de ha, a poss~ ?u excrdcio cm curgo ou função pública são condicionados à habihtaçà_o em
insp~:çào médica adequada, ocasião cm que deverão ser avaha~~s
as condições fisic:.ts do c<~ndidato cm funçilo da natureza das atiVI·
d:~des ii serem exercidas."
O Projeto foi unanincmentc aprovado pelo Congresso Nacional, sem
qualquer n:striçào.
As sociedades de economia mista c as empresas públicas que descnvol·
vem atividadc.'i comerciais, industriais c de serviços, são re-gidas pelo direito
privado c uma de suas fin:11idades é o lucro. A intromissão do Poder Público
cm seus atas de gestão nfJO seria bem recebida pelos demais :1cionist:1s c con·
trmi:l ao regime de economia de mercado pelo qual, institucionalmente, o
nosso !>ais optou,
De resto, "a forma c as condições de provimento de cargos públicos,''
com us ressalvas previstas nu Constituiç5o fogem h alçudu do Congresso Nó!·
cionul.
Ante: a todo o exposto e, com todo o respeito ao nobre autor do Projeto,
sou pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1979. - Bemlrdlno VIana.

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - O Expediente lido vui à publi·
CiU;ào.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. JY.Secretário.
São lidos os .reguintf'.f

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 224, DE 1979
Alleraa redaçio do art. 5•, da Lei "' 3.692, de 15 de dezembro
de 1959, que lnt!llulu I Superintendência do De..n•ol•lmento do
Nordeste.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. S•, da Lei n• 3.692, de IS de dezembro de 1959, passa a
vigcr com a seguinte rcLiação:
"Art. 511 O Conselho Deliberiitivo será constituído de vinte c
cinco (25) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores
dos Estados do Nordeste- um por Estado - trõs (3) membros
nu tos, um representante do Estado Maior das Forças Armadas c
doze ( 12) representantes dos seguintes órgãos c entidades:
a) Ministério da Agricultura;
b) Ministério da Educa,:.o c Cultura;
c) Ministério da Fazenda:
d) Ministério da Saúde;
e) Ministério do Trubalho;
O Ministério dos Transportes:
K) Banco do Brasil S/ A;
h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico:
I) Banco do Nordeste do Brasil SjA;
j) Conrcderação Nacional da Indústria;
I) Conrederação Nacional da Agricultura;
m) Conredcraçào Nacional do Comércio;
§ 111- São membros natos:
a) O Superintendente du SUDENE;
b) O Diretor-Geral do Departumento Nacional de Obras
Contra as Secas;
c) O Superintendente du Companhia de Dc:scnvolvimc:nlll do
Vale do Silo Francisco;
§ 211 Os Governadores dos Estados sempre: que o descjurc:m,
;.1ssumirào pessoiilmcnte a representação dos rc::;pectivos Estados.
§ Jv Os representantes dos órgãos c cn!id~des mencionudos
neste urtigo serão escolhidos entre seus servidorc11, c sua substi·
tuiçi'to, assim como u dos membros nu tos do Conselho, se procesSO!·
rú nu rormu previstu cm rcf!ul:.ullt:nto.
§ 4v Os representantes du~ entid<ldes mcndonolclas nas lctr~1s
"j", "l" c "m" deste urtigo ~er:1o escolhidos c nonlcudus por dccre-

tn do Prcsidcn te da Rcpúhlicil mcdiimtc apresc.:ntuçüo de lbta
triplicc, m1 qual somente:: serão incluídas pesso:~s intcgr01ntes díl Cíl·
tcgoria cconõmica, ii que se rercre u rcspectivu Confedcruçiio c que
aluem nil área ilbromgidii pclu SUDENE".
Art.
Ari.

2~'

)v

Esw lei entra cm vigor na dutu de sua publicação.
Revogum-sc ns disposições cm contrário.

Justificado
A Superintcnd~ncin do Desenvolvimento do Nordeste tem-se constituí·
do cm instrumento da m:1ior importânciu na luta cm prol de melhores con·
!.lições par:! uma rcgião.problcma, na quul süo rcgistrudos os mui!i baixos in·
dices de renda pt•r capita do l):tís.
Em seU!i 18 anos de funcionumento, aquela autarquia, cm que pese o e.'i·
rorço levado a ercito peJos que a dirigiram, não conseguiu superar as gruves
dificuldndes que continuam a embargur o progresso do Polfgono, o qual per·
mancce- em confronto com o centro-sul- num estágio equivalente;) dé·
cad" de 1930.
O esvaziólmento a que foi submetida u SUDEN E vem sendo proclama.
do pelos p:lrliimcntares nordestinos, que postulam, com freqUcncia, nus tri·
hunas da C~1mm;.1 dos Dcputo1dos e do Senado Federal, uma maior alocação
de rccur~os u fim de que o Úrg5o possa mais cficuzmcnte alcançar os seus
ohjetivos institucionais,
De scu Conselho Deliberativo razem parte governadores, representantes de Ministérios, das Forças Armadas, de estabelecimentos oficiais de ::ré·
dito, os quais acompanham ativamcntc suas dcliber.tçàes, cxecutudas a se·
guir pelo Superintendente,
Na composição do Conselho, porém, há uma inexplicável omissão que
o presente projeto procura sanar: a da falta de delegados do empresariado
nordestino, embora este sempre tenha - com argumentos ponderáveis reivindicado a justa modificação no diploma legal que criou a SUDENE.
Em recente encontro com industriais do meu Estado, a pretensão voltou
a ser exposta convincentemente, com dados já submetidos à superior consideração do próprio Chefe do Poder Executivo.
Nos termos da sugestão então formuladn, dever·se-ia assegurar, na cs·
trutura do Conselho Deliberativo, representação obrigatória de industriais,
comerciantes c agricultores, de conrormidadc com indicação das rcspéctivas
Conrederações.
Ê óbvio que as indicações- constantes de listas trfplices pura posterior
escolha pc:lo Presidente da Rcpúblicn- terão que necessariamente recair cm
empresários nordestinos, ó!.pontados pelas Federações dos nove Estados da
região.
Ofcreccr·se-á. assim, oportunidade a que o empresariado possa participar, de rorma direta. das resoluções ali assentadas, numa açào conjugada
que haverá de resultar benéfica para os interesses do Nordeste.
Dai o projeto de lc~ ora entregue ao exame do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1979. - Mauro Beno•ldes.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.692, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959
Institui a Superintendência do Desen•ohlmento do Nordeste, o
dó outro• pro•ldenclas.
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Art. S• O Conselho Deliberativo serâ constituldo de vinte c dois (22)
membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estudos do
Nordeste- um por Estado -três (3) membros natos, um representante do
Estado-Maior das Forças Armadas c nove (9) representantes dos scguintcs
órgãos e entidades:
a) Ministério da AgriculturJ;
b) Ministério da Educação c Cultura:
c) Ministério da Fazenda:
d) Ministério da Saúde;
l') Ministério do Trabalho, Indústria c Comércio;
0 Ministério da Viaçuo e Obrus Públicas;
~~ Uanco do Brasil S.A.;
h) Banco Nacional do Desenvolvimento Económico;
I) Banco do Nordeste do Brasil S.A.
~ 111 Sào membros natos:
u) o Superintendente da SUDENE;
b) o Dirc:tur·Gcr:il do Departamento Nucionid de Obras Contm •1~ Se·
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QUIUIII•rcirlt l!i

DIA RIO DO CONGRESSO NACIOI\t\1. (Sl'\liu 11)

'--~--------------

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em atendimento ao ~:xpedicntc
que acab:1 de ser lido, esta Prcsidênciu, nào huvcndo objcçilo do plenário, re·
solve prorrogar p:m1 o dia 13 de setembro o comparecimento do Sr. Mini!nro
João Camilo Penn, da Indústria c do Comércio, ao plenário do Senado.
O SR. PRESIIJENTE (Luiz Viana)- Sobre u mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. \9-Secretúrio.
E lido o .w~guintf
REQUERIMENTO N• 267, DE 1979
Exm~' Sr. Presidente do Senado Federul;
Nos termos regimentais, requeiro u Vossu Excelência, ouvidu u Casa, u
trunscriçUo nos Anuis do Senado Federal o texto completo da conrerênciu
pronunciada pelo Exm' Sr. Governador do Distrito Federal, perante os estagiários da Escola Superior de Guerra.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1979.- Murilo Badoró.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 233,! I•,
do Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao exame
da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viu na)- Atrnvés da Mensagem n' 126, de
1979, o Senhor Presidente da República submete à delibcrnção do Senndo a
escolha do Sr. Murillo Gurgcl Valente, Ministro de Primeira Classe, da Car·
rcira de Diplomata, para exercer a runção de Embaixador do Brasil, junto à
República de Cingapura.
Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordi·
nária, a realizar-se hoje, às 18 horns e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viann) -Há oradores inscritos.
Concedo u palavru ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- AL. Lê o seguinte discar·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
O Ministro do Exército, General Walter Pires, compareceu, no dia 26 de
junho passado, perante à Comissão de Transportes da Câmara dos Deputa·
dos, aproveitando a oportunidade para importantes declarações, esclareccn·
do assuntos diversos ao responder a indagações que lhe roram rcitas por parlamentares,
Sobre a anistia, objcto de uma das perguntas, respondeu: "o Exército
cumprirá, rigorosamente, o que ror determinado pelo decreto", adiantando
que, quanto à situação dás militares punidos pelos atas de cxccção, "cada
C<~so será analisado, pois as implicações não são as mesmas".
Inicialmente, o Ministro do Exército fez objetiva explanação sobre .. a
cooperação do Exército brasileiro no desenvolvimento nacional", razão
maior de sua ida à Comissão de Transportes da Câmara. Lembrou ser o
Exército uma instituição caractcrasticamente relJrescntativa de nosso povo:
''dentro de suas fileiras- disse- confundem-se as classes, desaparecem as
dircrenças sociais, as desigualdades entre os homens, porque todos se nivelam na camaradagem do quartel. O Exército é, por assim dizer, o ponto de
convergência a que acorrem, anualmente, nossos jovens patr(cios de todas as
procedências, para a prestação do serviço militar". Destacou que a heterogeneidade "de procedências, credos c raças, que se fundem no convívio da caserna, dá·ao Exército o traço de sua formação democrática, a sua homogeneidade de procedimentos, a sua coesão c a sua força". Completou, arirmando: ..com toda a convicção, que o Exército brasileiro tem acentuada formação democrática, representa verdadeiramente o corte transversal de nosso
povo e, com a maior honestidade de propósitos, tem cumprido sua destinação constitucional".
Mostrou o decisivo papel do Exército para a valorizução do homem
brasileiro, na intcriorizuçilo do progresso e na integração nacional, papel
este que o Exército, como a Marinha c a Aeronâutica, exercem historicamente nas regiões mais distantes c isoladas do País, as instituições militares se
tornando ronte de civilização no vasto território nacional.
Observou o General Walter Pires que, no quadro de segurança nacional, dais papéis rundamentais silo reservados ao l!xército: o primeiro é o de
estur apto a intervir sempre que os antagonistas internos c externos não puderem ser superados no cnmpo politico, cconômico ou psicossocial e consti·
tufrcm risco pura a segurnnça da comunidade; o segundo 6 u participução
efetivu no processo de desenvolvimento, cm conseqUência da posição que
desfruta de estar cm todus as regiões brasileiras,
Nesta purte, aludiu o Ministro a uspectos dos mais importuntes dn missão ussumida pelo Exército desde a sua criação cm nossa p(ltriu, missi\o rclizmc:nte sempre bem executada, com patriotismo, decisão c idealismo, nu muis
importante contribuição pura u integruçi\o nucional, u prescrvuçilo de nossu

-
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intern:1 e inces!iante progresso, que o Exército levu n todos os pon·
tos cm que ~c raz rrcsente.
Sr, Presidente, após sua explanação, o Ministro Wulter Pires colocou-se
ii disposiç<io dos parl:unentares, respondendo u numerosas pcrgunt:ts 'JUe lhe
fomm feitns, sobre temns os mais variados. Negou, firmemente, a expor·
taçào de material bélko para a Nicarágua, então palco de violenta gucrra civil. Mostrou u necessidade da existência do Departamento de Operações ln·
ternus c do Centro de Operações Internas (DOI-CODI), asseverando que
roi gwças a esses órg:1os que "este Puis não está entregue ao comunismo",
Lembrou que esses órgãos têm "umu açào prcvcntivu rcsponsúvd pclu or·
dem intcrnu. Sua ução- disse- permitiu que dominássemos as guerrilhus,
pcrden~o o .~xército 395 homens, dos quais 95 morreram e outros 300 fica·
mm rendas '
Muitas outras declaruçàes roram rcitas pelo General Walter Pires, respondendo, rrunca c objetivamentc, a todas as indagações que lhe roram aprescntudas, sobretudo por parlumcntarcs da Oposição. Sobre o binõmio
segurança-desenvolvimento, disse ser conjuntural, "prcvuleccndo cm dctcrminadus situações u scgurançu c, l!ffi outras, o desenvolvimento", as Forças
Armudas sempre se sacrificando, com abnegação, cm benefício do desenvolvimento nacional.
Sr. Presidente, a presença do Ministro do Exército na Comissão de
Transportes da Câmara roi oportuna, importante c, sobretudo, esclarecedo~
ra, cm torno de assuntos diversos os mais relevantes. Cube-nos rclicitú-lo
paru objetividadc de suas palavras e, sobretudo, a franqueza com que aludiu
aos mais variados problemas, sempre afirmando a vocação democrática do
povo brasileiro, a que é fiel o Exército, corporação que, como as armas coirmãs, tão bem representu nosso povo! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo n pulavra ao nobre Se·
nadar Luiz Cavalcante.
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MWier, por cessão do
nobre Senador Jorge Kalumc.
O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comemora-se, o dia 8 de setembro, como o Dia Internacional da Alruhetizaçào, bem como no Brusil, assinala-se essa mesma data, como o murco
inicial do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetizuçào).
São nove (9) anos de luta dessa instituição rundada no Governo Costa c
Silva, tendo, como Ministro da Educação, o Senador Turso Outra, nosso
ilustre colega c posto cm execução o MOBRAL,já pelo então Ministro Jar~
bas Passarinho, titular do Ministério da Educaçüo, no Governo Médici.
Como se pode notar o MOBRAL está ligado visceralmcntc ao Senado.
pois dois ilustres mcmbros'dcs~a Casa participaram ativamentc, na fundação
c ugilização do MOBRAL. Paralelamente, é preciso recordar-se, trata-se de
uma iniciativa da Revolução que veio e vem ainda prestando inegáveis serviços ao povo brasileiro.
Como Deputado Federal há alguns anos ntrás, ainda na gestão do então
Ministro Jarbas Passarinho, fiz um discurso, na Câmara, pregando e sugerindo a conjugação de esforços do MOBRAL com a Justiço Eleitoral, preco·
nizando muis um mérito ao MOBRAL, isto é, além de alrabetizar o individuo, ao entregar-lhe o diploma de alrabctizado, também lhe rariu a entrega
do Titulo de Eleitor, lógico, se o alrabctizado fosse maior de 18 anos.
Recebi, na épocu, uma gentil carta do Ministro Jarbas Passurinho,
achando boa a idéia, mas, salvo engano, a idéia não roi colocada em ação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi da Sr• D. Aracoeli Gonçalves Pinheiro, Representante do MOBRAL no Distrito Federal, Oficio Circular rcrcrente ao assunto, ou seja, o 911 aniversário do MOBRAL c um artigo da
mesma "Vivendo e Aprendendo" (Homenagem aos 9 anos do MOBRAL).
Pura mim houve sinceramente duus novidudes, isto é, ser u D. Arucoeli
G. Pinheiro, digna esposa do ex-Senador Cattctc Pinheiro, que por vúrius
Lcgislaturas ubrilhuntou a rcprescntuçào purucnsc nesta Casa e que trubulhu
no Mobral, por puro c respeitável idealismo, bem como, conresso, riquei
surpreso cm saber que tão importante órgão tem sede no Rio, tendo, uqui,
somente umu representação.
•
Hü poucos dius, Sr, Presidente, Srs. Senadores, fiz desta mesmu Tribuna
um pronunciumcnto, ulcrtundo o Presidente Joiio Figueiredo pura esse: sério
problema, isto í:, 11 duplicidade de Cupituis que possui o Drusil. Afinul é ou
nUo é Brusfliu n Cupitul do Brusil'!
Ccntcnus de órgãos do Governo Federal uindu com sede no Rio, outrus
ndinram a vindu puru Brusfliu, como é o cuso tJo DNEH, c:tc, um l'illor inllu·
ciomhio sério nu conjuntum nucionul.

lliAIUO DO CO~GitESSO ~t\CIONt\1. (S~:çiio 11 1

Encaminho, Sr, Presidcnte, Srs. Senudores, paru constar dos Anuis de~·
c portanto nque gruvudo na memória nucional ii pussagcm no di:l H
de .~ctemhro, dos 9 (nove) anos do MOBRAL, preslilndo umu homen:1gem ii·
queles que contribuíram ou contribucm paru o sucesso du Instituição, (Muitu hcm!J
.
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IJOCUMI:'NTOS A QUI:' SE REfERE O SR. GAST..IO
MO!.I.ER EM SEU IJISCURSO:

Da: Rcprmntaçiio do MOBRAL no DF. REDIF
Ao: Exm• Sr. Senador Gastão MUller
Assunto: 9~ Aniversário do MOBRAL
Ofício-Circular n• 006/79/BSB/REDIF
Brasilia, J de agosto de 1979
Senhor Senador
Dia S de setembro, consugrado como Dia Internacional da Alfabeti·
zaçiio, estaremos também comemorundo o 9~' aniversário de atuação do
MOBRAL.
,\tendendo ilO dever de manter o público informado sobre nossas atividudes, cube-nos dizer que, apesar das dificuldades ora enfrentadas, devido às
próprias deliciéncias das regiões onde se desenvolvem os projetas, a estratégi<l do MOBRAL é válida, podendo ser constatada através da numerosa
clientela que conclui os programas, realmente habilitada a usar os mecanismos básicos da educação,
A experiência destes nove :1nos confirmou as expectativas iniciais. Para
garantir o pleno sucesso deste Movimento, será necessário, no futuro, apc·
nas continuar a adaptar a oferta de oportunidades de ensino à demanda
súci O· eco nõm ica-~u Itu ra\,
É hom frisur que, embora seja mais fácil a dedicação e"lusiva il alfabe·
tizaçJ.o, estamos dispostos a prosseguir com a Educação Continuada, prevista cm lei, para levar até o fim um trabalho leal c completo, conforme os objc·
ti vos oficialmente propostos dentro de uma concepção realista do nosso contexto social.
Confiamos no MOBRAL c julgamos relevante a continuação deste
trabalho.Alegra-me constatar que não somos únicos a pensar assim. Entre as
diversas Instituições que nos prestam seu valioso apoio, podemos destacar o
Legislativo, conferindo um estímulo inestimável através da palavra de seus
representantes. Neste sentido, esperando que a data do próximo anivcrsârio
do MOBRAL possa contar com as homenagens de V, Ex•, remetemos cm
anexo, artigo de nossa autoria, colocando-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que sejam necessários.
Agradecendo a prestimosa colaboração de V. Ex•. subscrevemo-nos
Atenciosamente, - Araco•ll Gonçol,.• Plnh•lro, Representante do
MOBRAL no DF

"VIVENDO E APRENDENDO"
(Homenagem aos 9 anos de MOBRAL)

Aracoeli G. Pinheiro
A necessidade de modernização dos equipamentos de produção exige a
contínua reformulação da mão-de-obra disponlvcl, de forma a ndcquá-In às
tecnologias modernas. E os próprios usuários precisam aprender a rcformu·
lar seus costumes, para se adaptarem, satisfatoriamente, aos novos estilos de
vidu.
Esta é uma das ruzaões pelas quais os órgãos ligados à educação, como
a UNESCO, por exemplo, proclamam, com insisténcin, a ncccssidnde dn im·
plantação sistemática da Educação Permanente, particularmente nos palses
cm desenvolvimento, mais atingidos pela contínua mutação tecnológica imposta pelo progresso.
E scrú cxatnmcnte em dccorrtncia dos avanços obtidos pela Educação
Permanente, que se estabelecerá a relação educaçuojdcscnvolvimcnto, No
medida em que os individuas sejam hubilitados u manipular instrumentos
inovadores, ocorrcriio as mudunçus propulsoras do desejado desenvolvimento sócio·cconômico do Pais.
Acostumudos que somos u encarar o ensino sistemático sob o aspecto
mcrumente trudicionul, quando o alvo ern o Diploma c u correspondente
versutilidadc orutórin conferida pelo título de Doutor, é natural a estranheza
que c:.1usu o termo Educuçilo Pcrmuncntc. Este, entrctnnto, constitui npenus
1111111 nov:1 conccituuçilo pum u vclhu filosofia popular que, despretensiosamente, reconhecc nu educação um processo continuo de upcrfeiçoumcnto do
scr humano, no provérbio: Vivendo e Aprendendo. Singelu exprcssào, mas

Quiuha-reirl& JS 3609

Jc profunda concepção psicológica c educacional, ao incorporar no ciclo viIii I do homem a permanente :1prendizagcm.
Pam alc<~nçar a meta reclamada, ou seja a Educação Permanente, é im·
prcscindivel a mobilização geral das forças vivas da nação. E. um trabalho
que requer a participação indiscriminada de todos, de modo a serem atingi·
das, iguulmcnte, todas as c:1mada!l da população. Cadói. individuo, na medida
cm que puder desenvolver sua capacidade potcncial, estará sc tornando muis
Util ao crescimento du Nação.
É bom lembr<1r qut: mcsmo o trabalho rurul. tido ati: há algum tempo
próprio dos infradotados intelectuais, t:xige hoje preparo t: conhecimentos
espccializ:1dos, para a manipulação de sofisticado equipamento c produtos
químicos que requerem cuidadosa aplicação. A força física, atributo que prevalecia no trabalho rum!, está sendo substituída, cada vcl mais, pela capaci·
d:1de mental. Ê necessário assegurar o suporte huma no requerido pela tccno·
Jogia, introduzida visnndo o aumento da produtividade, reclamado pela
crescente demanda de alimcntos. Só assim poderemos viabi1izar os propósi·
tos de "encher as panelas do povo" c minimizar o grave problema da fome
no mundo.
Eis a ra1.ào pela qual a Funduçào MOBRAL, cm seus nove anos de efe·
tiva atuaçào, implanta novos programas à medida que vai queimando etapas, desde a alfabetilaçào funcional- seu objetivo prioritário- à qualificação protissional, sem esquecer as necessidades artlsticas-culturais, visando
o des<~brochar das uptidões c vocações para a plena realização individual de
sua clientela.
Felizmente, embora lamentemos a descrença de alguns, temos a satisfação de ver um cre.~cente número de entidades c pessoas que, compreendendo os nobres objetivos do MOBRAL, c o seu grande alcance sócio·
c:conõmico, vêm se aliando e trazendo valiosa contribuição, para atingirmos
os fins visados. É um trabalho integrado, onde cada qual oferece o que pode
dentro de sua área, sem esperar outras recompensas que não a promoção humana c comunitária.
O MOBRAL. como órgão catalizador, que vem a ser por força de sua
açào mobilizadora nas comunidades, tornou-se importante veiculo inovador, descobrindo c viabilizando o aproveitamento de valores çulturais, que
se encontravam marginalizados ou prestes à extinção por faltu de apoio.
Foram imprevistos que se apresentaram como desafios à capacidade de
resolver os problemas sociais de uma grande massa da população de um Pais
de dimensões continentais c cm acelerado processo .de modernização c desenvolvimento.
O MOBRAL, dentro do que lhe confere a lei que o criou - Lei n~'
5.379/67- ni'io pode restringir·se à < lfabetização de adolescentes c adultos,
segundo manifestações de alguns. Compete-lhe, também, assegurar a Educação Continuada. Eé exatamente o que está fazendo, na medida em que sua
clientela avança na escalada do conhecimento.
f: um trabalho que se realiza cm todo o território nacional, através de
projetas integrados com outros órgãos, onde se destacam 'as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Ministérios como o da Educação e Cultura. Exército, Saúde, Trabalho, Comunicações, entidades como o SES!, SE·
NA!, SESC, Massey-Ferguson, Arno e muitas outras.
A grandeza deste trabalho nilo pode ser ignorada, particularmente num
momcnto em que ele se volta para a zona rural. Aqui se concentra a população mais carente c menos instruidu.
,\ ncccssidude de se adaptur o setor agrícola à tecnologia moderna, a
nm de compatihilizá-la com os índices de produção reclamados pela crescente dcmundu de alimentos, exige u versatilidade de ensino que o MOBRAL
procuru oferecer atruvés de seus programas diversificados de açào comunitária. Por outro lado, a defesa da saúde c do meio ambiente silo aspectos de
interesse gemi, pois seus reflexos atingem a humanidade. Os rudimentos de
educação sanitária c de ensino agrícola ministrados nos programas do
MOBRAL, cmborn modestos, podem se tornar instrumentos de grande signiticaçào para o equilfbrio ecológico c a profilaxia da doença em nosso País.
I! um esforço com resultados não só a curto prazo, mas igualmente u
médio e longo pruzo, pois as famílias hoje atendidas, mesmo cm programas
acclerudos c de curtu duruçlo, usufruirão seus efeitos bcn~ficos em novu
conduta c nu ução educudor:1 sobre sua prole. Esperamos, assim, que us novus gerações, contundo com progenitores melhor prcpurudos, tenhum asscsuradu :1 educuçilo familiur, indispensável como principal suporte, pura enfrentur os demuis cuminhos dn vidu,
1

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo a puluvra ao nobre Scnudor Cunhu Lima.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONt\I.(Sl'~lloll)

O SR. CUNHA UMA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Prc·
siUcntc, Srs. Senadores:
Ci1du vcl que vou ao meu Estado, volto muis preocupado com a crise
permanente do Nordeste c o empobrecimento du Pnrufbu.
E possfvel até que companheiros de outras regiões, ndo conhecedores da
rcalit.lmh: nnrdestinu com maior profundidudc, passam imaginar que os Sena·
llllrc~ daquclu (m:u do Pais, com especialidade os da Oposição, vivum uqui, a
c\:1gerar, cm sc:us di~cursos c apartes, quando upclam cm favor do Nordeste,
Na \'crd:1de, nobres colegas, a situação é crftica c pode se tornar cuótica.
F:1lo rn:~is uma vez cm defesa da minha região c do meu povo, com a
i:llnsciCnci<l de qur.:m está emitindo um autêntico grito de alcrt11 cm favor du
unidude da f)í1tria, da paz social c da tranqUilidade dos nossos descendentes.
Ni1o ~ou um carbonário nem um agitador, Sr. Presidente. A casaj~ me
conhece c sabe da minha profunda formação cristã c democrática c do meu
compurt<~mento como cidadão e como representante do povo.
NU" sou, igualmente, pessimista ou derrotista. Mas afirmo, aqui e agor.l, .:nm o respeito que o Senado me merece: ou o Governo cu Nuçào cncal.lih os prl1blcmas do ~ardeste com realismo c urgência, ou dentro de alguns
;mo~ este: P:ds sert1 abai:JdO por uma convulsão soei ui sem precedentes nu sua
hi~ttlriíl c de resultados imprevisíveis.
A cspcmnça. a puciência, para que não dizer, u acomodação do nordes·
tino csl:ill cumeçando a se esgotar ante o desapurccimento acelerado d<ts
'>U:l~ op~ôes de sobrevivência.
Qu:1ndu as secas periódicus, o crescimento da população das regiões in·
ll'ritJr:ums. c :1 ()missiill dü Governo, começa rum a pressionar o homem do
.:;unptl :1h.1nllon;.Jdll e sem perspectivas no seu hahilar, a soluçUo que ele cn·
l'untruu fui a retirada cm dircçào às capitais c cidades muiorcs da região.
Lngo rorém, elas perde rum sua utraçUo, pois cresceram sem estrutura c
n~l\'l~s problemas surgiram para essa legião de migrantes cm sua própria
j\;;u.;o10.

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Com prazer, nobre Senador.
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O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- As providências, meu caro e
nuhrc Sen:1dor, que foram anunciadas pelo Governo Federal, desde o início
do Governo do General Figueiredo, já deviam ter sido postas em pr;ltica,
1\té :1g.nra. estão apenas no papel. Tenho recebido também, como V, Ex•, rc·
danwçôcs nUa só d:~s clusscs em presarias rurais, mas também dos industriais
c dos comerciantes. Não sei a quem cube a culpa dessa morosidade: não sei
se :lll Conselho Monct~rio Nacional - creio que não, porque já vi a rcsolw.;:io - nào sei se ao Presidente do Banco Central ou se à Diretoria do Banco do Brasil. Sc:i que os recursos anunciados, quando se reclamaram c se rei~
vinUicar:m1 os diversos pleitos para atender às classes rurais, até agora não
chcg.;mun. Adianto mais: quando os recursos para a comercialização de proJutos :~gricolus chegam ao Nordeste, já se passou a época da sua comerciali·
tut,·:io, e us "gricultores têm GUe vender seus produtos a um preço bem ubai,\lll!us preços lixados pela Comissão de Financiamento da Produção. Muito
ohrigado u V. Ex•
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- O agradecimento cabe u mim,
nubrc Senador Bernardino Viuna, pelo testemunho que dá das angústias J'lt'r
que t~m pussudo os nordestinos, sempre à espera de providt:ncias governa~
mcntnis. Nu llccorrer do meu pronunciamento analisarei- V, Ex• observar;'! - us causas que provocam o empobrecimento constante do nosso Nor~
de~ te sufrido, Muito obrigudo,
Armrcccu, entiio, a miragem do Eixo Rio- São Paulo, com o~ "paus~
de-mura", inicialmente, c os ônibus depois, a cruzarem a Rio-Buhiu cm
proporções cndu vez maiores, povoando as metrópoles do Sudeste de urna
rniio-de-ohn1 dcsqualiflcudu, mas nbsorvida principalmente pela indústriu da
cunstru~~~o civil. Eram homens que deixavam o trabalho do cumpo, pois nüo
tinhum terras, crédito ou assistência pura as atividudes da ugriculturu. O
circulo vicioso estava instaludo: diminuía u produção agrfcola por fnltu de
brac;us n:.1 luvouru c numentava considcrâvclmcnte a tensão socinl nu periferia dus grandes cidudes industrializadas.
lloje, Sr. Presidente, o nuxo continuu, mas os nordestinos que dcsem~
h<trcum nas rodoviúrins do Rio, de Silo Paulo, do ABC puulistn ou de
Br:1sítiu, jà nUa encontram emprego. E, incorporando-se às populações fevclud:~:., constituem-se, muitas vezes, cm reforço às hostes de marginuis c ussal·
tantes 4uc infe~tam utuulmcnte os centros muis udiantados do Puis.
No Nordeste, i1 espera de notfcius e de remessas de dinheiro que nuncu
chegam, seus familiares começam use dcscspcrur c pussum u mcndigur pelus
ruas, quunJo não se pervertem irrcrnediuvclmcnte na promiscuidude do cri·
rnc, da cmbriuguês ou du prmtituiçlio,

Isto cstú acontecendo hú muitos unos e uos milhares,
Enquanto isso, os governantes do Pufs preparum planos, ununcium mctus, interrompem planos c ultcrum rnetus.
Até quando, Sr. Presidente?

O Sr. Mauro Bene>ldes (MDB- CE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. CUNHA LIMA (M DB - PB) - Com muito pruzer, nobre Se·
nadar Mauro Bencvides.
O Sr. Mauro Bene~ides (MDB- CE)- Realmente, nobre Senador,
V, Ex• faz bem em se reportar a cs.~cs planos c as essas metas que, lamentavelmente, nUu são cumpridas dentro daqueles cronogrnrnas estabelecidos pelos
seus idc:<~liz:Jdores, Vejamos em relação ao Nordeste: são, sobretudo, dois os
instrumentos que podem acelerar o desenvolvimento regional. Primeiro a
SU DENE, criada graças a clarevidência c a lucidez do grande estadista, Jus~
cclino Kubitschek. lnstitulda a SUDENE passou aquele órgão a se benefi·
dar dos incentivos liscais que, em I962, Cl'am de 100%, mas que, no momcn~
to, estão reduzidos a 20% apenas, com desdobramentos inevitáveis conscqUc:ntes de várias leis e decretos-leis, para a pesca, para o turismo, paru Jlo.
rcstumento, etc, No que diz respeito ao Banco do Nordeste, que tem uma
origem mais recuada, no Governo de Getúlio Vargas, c em conseqUência da
visão extraordinária de homem público que tinha o Ministro da Fazenda, Sr.
Hor:'tcio L:1fcr, o Banco do Nordeste vive permanentemente u lutar com cu~
ri:ncia de recursos, com dificuldades imensas para cumprir os seus nobres
objetivos institucionais. E, apenas para dar um exemplo sobre o tratamento
que recebe o Nordeste, vou citar o seguinte caso: a BR-020, que projetada
para fazer a ligação de Fortaleza com Brasnia, passando por Piauí, no entron·
cumento de Picos, passando por Barreiras, na Bahia, até atingir a Cupital da
Repliblica. Pois bem, nobre Senador, esta rodovia que é da maior signin~
cuçào para o desenvolvimento da nossa área, interligando Fortaleza, Recife,
Bmrciras à Brasília, continua sendo construída dentro de uma morosidade
verdadeiramente enervante. Veja V. Ex• que, em conscqUénciu disso é que o
Nordeste continua a se desenvolver dentro desses parâmetros de disparidade, compurudos com as outras regiões do País.

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Muito obrigado, Senador
Mauro Bcncvidcs, nobre representante do Estado do Ceará. V. Ex• aborda,
com objctividadc, a problemática nordestina, c eu, no decorrer do meu pro·
nunciamcnto, analisarei com mais detalhes os temas focalizados por V. Ex•
quanto 110 esvaziamento da SUDENE, no esvaziamento do Banco do Nordeste c ii descontinuidade das metas programadas para o nosso Nordeste.
Em pronunciamento que tenho feito nesta Casa; declarei o que repito
agem: nilo têm faltado planos c idéias para o aceleramento do progresso do
Nordeste e sua ascensão a um estágio maior de desenvolvimento. O grande c
grave problema é a descon~inuidade dos planos c incxccuçilo das idéias.
O fato é que os desníveis em relação às outras regiões do País continuam
uccntuando-se.
Em 1975, a renda per caplta do nordestino estava em torno dos 343
dólares, ou seja, 34% da média nacional.
A estimativa populacional daquele ano indicava um total de 32 milhões
de nordestinos (30% da população nacional). Não há em todo o Mundo Oci·
dental outra ;lrca tilo populosa com renda tilo baixa.
No período de 1960 a 1978, enquanto a taxo média de crescimento anual
do Pais roi de 7,5%, o Nordeste cresceu ao nlvcl de 6,8%.
Seria insignificante a diferença se o dcsnfvel nilo estivesse acumulado ao
longo do tempo cm proporções alarmantes.
Em 1949, por exemplo, a economia nordestina participou da renda in·
terna do Pais com 13,9%; essa participação caiu para 10,4%, em 1970.
Por sua vez, o sctor ugrfcola, vocação natural da regiilo, baixou 11 sua
participuçào na estrutura da renda interna do Nordeste de 36,6% cm 1949
para 19,4% em 1970, e na composição du renda interna do Pais, de 26,6% cm
1949 para 11,2% em 1970.
O Sr. Humberlo Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Com muito prazer, nobre Snador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Luccnu (MDB- PB)- Congrutulo·me pelo discurso
de V. Ex• que é da maior oportunidudc, pois mostra ao Scnudo, com dados
irrefutí1vcis, de fontes oflciuis, a reul situuçno do Nordeste c, purticularmen~
te, do nosso Estudo, a Purufba, Pois V, Ex• sabe muito bem que dentro dn
nossu sofrida região nindu hfl outras disparidudes que si\ o justamente uquc·
las entre os grundcs c pequenos Estudos, c o nosso, 11 Purufbn, tcrn sido tre·
mendumentc sueriJi(;allo, pois u sua purticipaçiio nos recursos do FINO R

vem llirninuinUo gr<~llativo.uncntc, a tal ronto que o seu proccs~o llc indu~·
tri;dil:u.;i'Hl fni parulballo de ;:~lguns anos a cstu parte, E como !IC isto niio hus·
t;IS!IC, nohrc Senador Cunha Lima, aindn agoru as mcdid:1s que si1o tomadas
rcl{l Governo Federal, no c;.unpo da cnergiu, estiio repercutindo, também,
dcsf:tvomvclmcnte em nossa rcgiüo, em nosso Eswdo, Seriu necessí1rio um
tratamento difercnciul, mus, :10 contrúrio disso, adotam·sc providéncius
igu:tis pum um P:1ís 4uc tem c:tmctcristicus continentais, sem distinguir n:·
gii'lcs, soh ponto de vistu econõmico, Há poucos dias, cm João Pcssou- ao
411c cu e!ltou inform:tdo c deve também ser de conhecimento de V. Ex•houve fcchitmento de uma indústria por falta de óleo combustlvel. Enti:io,
:tprovcitn o discurso de V. Ex•, para fazer um apelo às autoridades competentes do Governo Federal, no sentido dc que di:cm um tratamento cspeciul
ao Nordeste, na adoçào de sua política de combate à inflação.
O SR. CUNilA LIMA (MDB- PB) -Grato a V. Ex•, Senador Hum·
bcrto Lucena. JÍI é conhecida, nesta Casa, a participação de todo'i os nordes·
tinos quando um de seus rt:prescntuntcs aborda problcmas da região. Não é
de cstranh:tr a participação de V. Ex• neste instante, V, Ex• que í: profundo
conhecedor de nossu problcmútica. Os assuntos que V. Ex•. de relance, abor·
dou no seu importante: upartc, serão por mim detalhados. E quunto li sua última prcocuraçào, quanto ao fechamento de indústrias por falta de óleo
comhustívcl é umu verdade: c tenho aqui, cm milo, recortes Uc jornuis Uo
Nordeste, cspecilicamcntc: do Diário dt• Pt•mamhuro. que diz:
"FALTA DE ÚLEO VAI FECHAR
I• INDÚSTRIA NESTA SEMANA"
- E cstu indústri:1 i: nu Puraíba. "No telegrama uo Presidente da República, o Governador
Turcisio 8urity disse que nesta semana vai fechar a primdru indústria do Distrito Industrial de João Pessoa por insuliciência de quotu de óleo combustível, deixando de substituir um terço das impor·
tuçõcs brasileiras de "agaragur", produto essencial à indústria dc
gêneros alimentícios. A empresa í: responsável pelo sustento apro·
ximado de 200 famílias.
-Sofrem nossas indústrias exportadorus, u t:xemplo das em·
presas que produzem baila Twim• do sisai, que são obrigadas u re·
duzir suas exportações por falt:t de óleo combustível c cai :1 pro·
duçào d:ts indústrias- afirmou o Sr. Tarcisio Burity.
Arrecadatíio
Por outro lado, o Governador paraibano especifica que o rellexo na urrccaduçiio tributúriu do Estado serú excessivo, uma vez
4uc o sctor industrial contribui com quase 50% do ICM nu Puraibu,
O maior contribuinte do Erário estaduul í: a Companhiu Paraihuna de Cimento l,ortland, que parulisurú tcmporariam.:ntc suus
atividudcs, deixando de gcrur contribuição de ICM cm torno de:
CrS 10 milhões, ''t:m um Estado cuja receita mensal se aproxima
dos Cri 40 milhões".
De ucordo com o Governador Turcisio Burity, todos os Estudos nordestinos, em maior ou menor grau, sofrerão decréscimo da
produção e no nível de emprego da sua economia industrial. "Vale
salientar quc o Nordeste utilizu menos de 10% do óleo combustível
consumido no Pais. Aplicar rt:dução menor na Região, além de ser
medida compcnsatória, seria uma forma de estimular a manutenção c ampliação do nivt:l das atividudcs econômicas, contribuindo pmu rt:duçào das disparidades intcrrcgionais de renda. problt:·
ma que ucusa a consciência nacional, afirmou Tarcísio Burity.
Ele uccntuu que o ussunto foi discutido na última rt:união do
Conselho Dt:liherutivo du SU DEN E, "onde: houve consenso dos
Governadores da Região c demais conselhos representantes dos
Ministérios" dt: que cru prejudiciulno Nordeste 11 redução de 10%
no fornecimento do óleo combustível."
E hú notícins de que tumbém outrus indústrius importuntcs du nossu regi ii o estão f;tdadas a fcchur :1s suas portas, em fucc du fultu de óleo comhusti·
vel, porque us cotus que lhes foram rcscrvudusj{i estilo ultrupnssul.]as, c o c:1·
minho é fcchur, se outras providénciils niío vierem imcdiutumcntc, se um tru·
tumcnto tJifcn:nciado nüo vier paru o nosso Nordeste. Muito obrigudo 11 V.

Ex•
ContinuuntJo, Sr, Prcsillcntc, siio números que inquictum c l1cvem servir
Jc ponto de purtidu puru uma conscicntizaçi'to nwis rculista du situm;l10 críti~
cu llo Nordeste,

De hú muito, chegDu-sc ü conclusão de que a planilicuçi'io cconõmicu
nacional c sctorial deve levar cm contu u rcduçiio do desequilíbrio intcrrcgio·
na I. bt:1 comciêru:ia se acentuou ou se cstrutificou no inicio da décuda de 50,
com ii impli.1ntação Jo Banco do Nordeste c a criação da SUDENE cm 1959.
lniciad:t ii f;.1se do plunejumc:nto c da administração do dcsenvolvimento
da Rcgiiio, com o estudo científico du situação da árcu, chcgou-sc li conclus:io hlgica de que u seca não era o problema único do Nordeste.
t\·1uitos outros futures são também responsáveis pelo utraso du Região c
muito~ deles, Sr. Presidente, não cstUo no Nordcstc, c !!im cm outras regiões
do l,uis que sugam a já com bulida economia nordestinu .:m proveito dc seus
melhores desempenhos económicos e sociais.
1; certo que os programas foram surgindo, porém, mal se iniciava a suu
execução, erum subtraídÓs cm sua força dc investimentos financeiros, desviados paru outras áreas, substituídos c ou ultcrados, mas sempre cm prejuízo do Nordcstc.
Assim uconteccu com o DNOCS, com o Plano de Incentivos Fiscais,
com u SUDENE, com a CODEVASF, com os progrumus de irrigação, com
o POLONORDESTE, com as linhas de crédito do Banco do Brusil, com o
Banco do Nordeste, com o Projeto Scrtancjo c agoru, nos dias atuais, com o
plano cmcrgcncial cm funçilo du seca do corrente ano.
Paru cad;~ item desses, poderíamos indicar os fluxos c rcnuxos ocorridos ao longo do tempo, mas basta apontar um pt:rccntuul para que se tenha
unw idéia de 4u:mto o :\/ardeste tcm perdido cm volume de invcstimcntos:
cm 1962, todos os inccntivos fiscais arrecadados cr<~m uplicados nu Região.
Em 1978, o total captado através do FINO R representou upenas 18,8% do
·global dos incentivos deduzidos do Imposto de Renda.
Como é possível acch:rur o dt:scnvolvimcnto regional, se os plunos não
têm scqüência c são altcrados constantemente, ao sabor de outros interesses?
Como é possível reduzir os desníveis inter·rcgionais, com pequenos
uv:mços c gnmdcs recuos'! Sem continuidade, sem determinação, st:m pcrseveranca'!
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. CUNilA LIMA (MDB- PB)- Com o maior praw.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Senador Cunha Lima. a sitUilç:io, por incapacidade do Governo, ê quase que irreversível. Não foi to·
m:tda, atê hojc, nenhuma providência no sentido de conter u intlação no
Pais. A <~gricultura continua jogada à sua própria sorte, Os tributos, sobrecurregtlndo dt:mi.ISiadamcnte o produto 11:1 mão do roceiro, c o mais intert:s·
s;.mtc é que o comerciante, o industrii.ll goza de crédito !iscai. O agricultor,
nno: esse paga quando '-'t:nde o seu produto c pagu quando compra o imph:·
mc:nto :~gricola. A inflação é desenfreada, ê astronômica c, cm parte~ é uma
inlluçiio psicológica. O arame farpado subiu, do uno passado até hoje, mais
de .&00%: a indústriil está fazendo o que quer. Minha ímprCssUo ê de qur: !iO·
mos um corpo scm cabeça; ninguém tem para quem apelar, Quando o Governo mandou pagur a fundo perdido o operário do Nord~ste, antes de ele
mandar p:tgar, cu disse, d:~tribuna do Scnudo, que era um contra-senso: não
tinha s~:ntido mandar dar dinheiro de graça ao povo- mandaram pagar a
fundo perdido, c o operário nordestino, hoje, se pergunta por que ê que ele
precisu tmbalhar, se é o Governo que paga pelo patrão, Resultado: a pro·
dução do operário nos trabalhos de emergi:nciu ê mínima, o descontentamento í: grande, porque o Governo paga pcln patrão ao oper:lrio. O opcrúrio !IÓ recebe se trJbalhar. e o patrlo tem o bcnc:flcio feito nu suu propriedade sem gastar um centavo. Tudo isso representa u incapacidade do Governo, c tt:nho a impressiio, Senador Cunha Lima, Oe que se: nüo houver por
("':trte das uutoridades uma detcrminuçiio honesta a respeito do problema,
vui-sc tornnr dentro de mais alguns dias irrcvcrsfvel a situação do Pais. Muito obri[wdo u V, Ex•
O SR. CUNilA LIMA (M DO- PB)- O agradecimento u mim cabe,
nobre Senador, a V, Ex• que, digno rcprcscntuntc de um também sofrido Estudo do Nordeste, hcm vive e participa do sofrimento da gente humilde, c
truz sc:mprc paru esta Casu o pensamento, os anseios, as reivindicações muis
justas da gente nordestina,
As sulh1s U!'ricolas do uno pass11do no Nordt:stc, por exemplo, tivcrum
dcst:mpcnho inferior a 1977, por dclicií:ncia dos instrumentos de upoio c diminuição dus fuixus de crédito.
O milho teve uma quedu de 9%, o sisul cuiu 6%, o cacau cuiu 11,6%, o
arrol e o fcijito cuinun 3%; u mandiocu ficou estávt:l,
Praticumentc, só u c:tmHic-llçúcar e o ulgodíio, dentre os produtos de
muior presença no Nordeste, tivcnun incremento de prol1uçi1o cm 197~. assim mesmo, cm turno de 5% c 5,w:;,, rcspectiv:~mentc.
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Se no ano pussado houve essa quedu de produçUo, o que dizer do corrente :~no, com a irregularidudc, o utruso c 11 falta de chuvus nu região'!
M:~s, j[t í: tempo t.le se abandonar u vclh:t cuntilenu de jogar toduu culpa
do no!1tso atruso nus secas periódicas. A técnica tem remédios pura esse mal,
(l lJUe fulta é o interesse de uplicú-los cm doses certas c constomtcs,
Ont, Sr, Presidente, depois de décadus de sofrimento c :~bandono, com o
surgimento do 8NB c d:t SUDENE, em de se esperar que n lutu contm o
atntso do Nordeste assumisse proporções de.uutCntica cruzada mtcionul.
O Uesenvolvimento do Nordeste não interessa upenas aos habitantes lia·
qucl:t [trc;l. Ele é vitul paru o desenvolvimento harmónico do País c p:~ra redução das tensões sociuis,
Pois bem, Sr, Presidente, 25 anos depois de instulado o Banco do Nor·
deste c 20 anos dcrois de organizudu a SUDENE, ainda lemos cm documcn·
tos ofid:tis informações como estas:
"Observa-se, cm suma, que a politica governumental pura de·
scnvolvcr o Nordeste, embora apresente aspectos positivos, não
tem sido suficiente para promover ou induzir soluções pura minorar problemas de caráter básico, particularmente na úrea soci:tl.
A rt:dução das disparidades de renda entre o Nordeste cores·
to do Pais, objctivo expresso nos planos de desenvolvimento regia·
nal, não tem sido atingida, mostrando os dados dis~o~íve~!l~ :~de
mais, 3 não consecução das metas conducentes à dtmmut~ao da
pobreza, do desemprego e do subemprego, bem como no que diz
. respeito amelhoria na distribuição de renda, prioridades indiscutí·
veis cm programas de desenvolvimento regional.
O agravamento da posição absoluta e relativa da região, cm
termos t:conômicos e sociais, quanto a indicadores fundamcnt:tis,
rcsultu du conjugação de vários fatores, Entre eles, vale mencionar
:t pobreza relativa ou falta de conhecimentos adequados dos rccur·
sos nmurais de que dispõe o Nordeste c a evolução adversa de mer·
cados externos de produtos primários, aspectos historicamente me·
nos fuvorúvcis uo crescimento sustentado e regular da cconomiu rc·
gional. Em segundo lugar, é lícito apon!ar que as forcas de mcrcudo tendem u fortalecer os mecanismos normais de polarização das
:ttividttdcs económicas no Centro-Sul, região mais favorecida peltts
condiçõc:-; naturais c por circunstâncias históricas que ali criaram
maiores oportunidades de progresso económico,
A par disso, conformejú se aludiu antes, as politicus governamentais de flmbito nacional muitas vezes ti:m 01tuado na sentido de
ncutr:tlizur parte dos efeitos que políticas regionais ti:m cm vista
produzir t:m prol do Nordeste."
E m:tis adiante:
''Nos planos governamentais recentes, que tem incluído como
objctivo a redução das disparidades regionais, não se tem procurado estimar u projcçUo regional de efeito de cada politica, programa
ou projeto nacionais, Assim, não tem sido possível programar com
certa precisão o que fazer para atenuar tais desigualdades. Seria indispcnsúvcl conheccr-sc tais efeitos regionais a lim de dclincar·sc
uma poHticu regional compensatória, paralelamente à política de
desenvolvimento regional propriamente dito."
Isto é o que registra o relatório do Banco do Nordeste do Brasil rcft:ren·
t< a 197H, às paginas 147, 148 c 157.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. lfx• um upartc?
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Pois nilo.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• fulou no milho. O milho
licou durante Manos com seus preços estáveis, reagindo os preços dos subprodutos e derivados do milho, subindo o mel, subindo a maisena, c o milho,
a matéria-prima cm si não tinha preço. Isso foi o que concorreu para o de·
scstimulo, c hoje o Brusil está ar, importando milho. Estamos pagando hoje
um preço muito ulto relo que o Governo fez, marginalizando u clussc rur:tl
hrusilcira, Estlt :ti o ulgodào fibroso; perdeu a suu uniformidade, porque é
um comércio de oportunistas. O truste tomou contu do ulgodào fibroso do
Nordeste c csti1 ucubundo com ele, O Governo sube disso há muitos anos,
rnus uté hoje niio tomou u iniciutivu de conter u açào criminosu dos trustes,
um interesse maior do que o dinheiro, que sobrecurrcgu, oneru quem trubalha c lJUCm prot.luz neste Pu(s, Acredito, nobre Senudor Cunha Limu, que o
discurso de V, Ex• niio só é oportuno, mns ful·Se nccessitrio que diu-u-dia se
h:~tn nessa mesma tcclu, pnru ver se o Governo CIJnscguc ucordur puw cssu
rculidude. Mui to obrigudn a V. Ex•

--·-···

O SR. CUNHA LIMA (MOB- PU)- Agradeço muis umu vez, nobre
Senador, o testemunho c os subsidias vnliosos que truz ao meu pronunciurncnto.
E o cúmulo, Sr. Presidente, um quarto de século :tpós inst:tur:tda u fase
do plnnejumento pura a Nordeste, a situnçào ainda é essa, Siio conclusões
rncl:lncólicas que podem provocar em breve conscqUéncius tr!tgicas.
Est;'t na ham de rensar c agir com objctividadc c aplicar os pl:1nos sem
intermitências.
Este é o quadro :tllJul do Nordeste brasileiro; í: grave, é preocupante, é
:llurmuntc. Mas na minha terra, infelizmente, u situação é mais unitiva. A
Paruibu é um Estudo cm crise dentro de uma região cm crise,
Falei recentemente destu tribuna, sobre os problemas do sisai paruiba·
no. Eles continuam à espera de solução. Igualmente u culturu cu comercia li·
zaçito do algodão reclamam medidas de incentivo c de corrcçiio de distorções.
Falei no mês de maio sobre a Wallig, f{tbrica de fogões localizad:t no
Distrito Industrial de Campina Grande, u maior unidade industrial da cida·
de c que está praticamente purulisada, trazendo desespero e angústia u cerca
de 5.000 campinenscs c desajustes na economia do município, pois ví1rias outms empresas industriais, comerciais c de serviços, dependem do pleno funcionamento da Wallig. A situação continua u mesma, com entrevistas, pro·
mcssas, audiências c o tempo passando e a fome rondando ou se instalando
nos Jures de quase 1.000 operários campinenscs.
Ainda neste fim de semana, fui procurado pelo Presidente e por um Di·
reter do Sindicato dos Metalúrgicos de Campina Grande, os quais vieram a
Bmsilia, rtara entendimentos com uutoridudcs federais, apelando para que o
funcionamento da fábrica de fogões Wallig seja normalizado com urgência,
a fim de que diminuam os sofrimentos de seus operários c de suus famílias,
As indústrias paraibanas que utilizam óleo combustível, estão reduzin·
Uo sua produçilo, diminuindo as horas de funcionamento mensal, face à redução de I0% na cota de óleo, determinada em termos nacionais pelo CN P
sem :.ttent:tr para us peculiaridades da região.
A medidu é recessiva c injusta, pois o Nordeste inteiro só utiliza 12% de
todo o consumo nacional de combustíveis e essa redução pesa dcmasiuda·
mente sobre u cconomiu regional, em especial sobre a Paraíba, que rrecisu
manter todas us suas empresas cm pleno funcionumcnto c instalar outras
muit:ts a fim de aumentar a sua arrecadação, hoje totalmente comprometida
com o p:tgamento do funcionalismo,
M:~s o que me causou grande perplexidade ultimamente, Senhor PrcsiUcntc, foi const:ttar, cst:trrccido, que a Paraíba foi o único Estado dentre to·
das as unidudcs da Federação a decrescer cm arrecadação de tributos fede·
r<~is entre 1977 c 197S,
O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Permite V. Ex• um upartc'?
O SR. CUNHA LI MI\ (M DB - PB)- Com prazer, nobre Senador
Humhcrto Lucena,
O Sr. Humb<rto Lucena (MDB- PB)- Os últimos dados fornecidos
pelo Governo do Estado da Paraíba, quanto ü despesa de pessoal, são alar·
m:mte!i. O Sr, Governador Tarcísio Burity, cm entrevista à imprensu, quando
da greve dos professores, afirmou que a arrecadação dos recursos próprios
do Estado não davam para pagar o funcionalismo c, assim, o Tesouro do Es·
tado tinha um déficit mensal de 18 milhões de cruzeiros em relaçi'io adespesa
de pessoal.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Justamente, nobre Scnudor,
esta é a verdade. Enquanto sobem os encargos c os compromissos do Govcr·
no do Estado, cui u nossa arrecadação, como ocorreu no exerc(cio 77/78.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- E veja V, Ex•, nobre Senador
Cunha Lima, que o empobrecimento se amplia. a cada momento, tanto a:isim
que, no final de junho, V, Ex• assistiu aqui, nesta Casa, 8 Estudos solicitnrcrr.
autorilaçüo para contrnir cmJ'Iréstimo externo, cuja dcstinaçUo seria a construção de obras de infra-estrutura, Isto significa dizer que toda a urrc:ca·
daçito dos Estudos está, pruticamcntc, comprometida com o pugumcnto de
rtcsso:tl. Nem mesmo p:tru r.urnprir aquelas turcr:l& básicus de c11du Unidude
Federada, ela nilo tem muis condições de utcnder,
O SR. CUNHA LIMA (M DO- 118)- E>Su é outru verdade, nobre Se·
nmlor Mauro Ucncvidet;, Os Estados e os municípios, pdu polfticu tributllriu
ou Go\'crno, estiio L'udu Vi!Z mui5 carentes c cmpobrc:cidm. E butcm its portas
do Governo Ccntrul ii cata c prucun1 de empréstimos, de ~ub~idios 1.!
do:11;Ôe~. para sunar os seus compromissos inudiúvcis, Ocorrt: que: dcnlrc os
empréstimos citadn!i pm V, E"'· um deles, tnlvcl o L1l1imo tenha sido solici·
tudn paru saldar compromis.\OS venddos cm udministnu;ões untcriorc.\,
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O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte"?
O SR. CUNHA LIMA (M DB - PB)- Com prazer. nobre Senador.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Cunha Lima. cm
1967, foi imposta à Naçiio esta lilosofia tributÍiria que cst[t aí. Eles modilicar:ml o Imposto de Vcndus c Consignaçilo pelo Imposto de Circul:u;ào de
Mcrcadori:t (ICM), O que m:ontcccu é que Silo Paulo passou u ter um .1"/ipl'ral'il na reccit:~ extraordinflria e grande parte dos Estados brasileiros produtores de nmtêria·prima passaram a ter dt'/iciiJ na sua receita. Temos Eswdos.
como Sergipe, que importa mais tributo do que exporta. E mais, Piauí, Rio
Grande do Norte, Pamíba c alguns Estudos do Norte tumbém passumm a ter
tlt'}idt,\' n:1 su:1 receita por conta disso. Estil aí o empobrecimento do Pais. O
Governo reconhece hoje, o Ministro Delfim Netto cm debate comigo reconhecia, h:l uns quutro meses passados, que, nu reulidude, esse imposto deveriu ser criado para País unit:lrio, não para um Estado federado. Resultado:
reconhecem que t.:sta espécie de tributo é errada, mas não querem modincar
esta nlosonu. E enqu<:~nto não modificam a lilosofia, a Nação sofre, sofre c a
cad:t di:1 fica m<tis dilicil a situação, mais complic<tda. Daí querer, nesw opor·
t••nidade, através do discurso de V, Ex•, fazer ver que é necessário, é premcn·
te uma modilicução na filosofia tributária, porque, na realidade, esta que cs·
t:'l ui não só esvazia os Estudos produtores de matéria prima, como joga à
surjeta do sofrimento toda aquela gente. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.) - O
tempo de V. Ex• est:l quase esgotado. Pediria que concluísse o discurso.
O SR. CUNHA LIMA (M DB - PB)- Vou apressar o término. Sr.
Presidente.
Mas, agradeço, nobre Senador Agenor Maria V. Ex• tem toda a r<tzão,
O que está ocorrendo é o Nordeste propiciando mais aceleradamente o progresso da Região Sudeste e do Centro-Sul. Muito obrigado.
Enquanto a arrecadação federal em Estados como Maranhão, Sergipe c
Rio Grande do Norte, cresceu 64,37%, 62A3% e S1,47%, respectivamente, na
minha sofrida Paraíba ela cala 6,67%. Em números redondos, baixava de 343
milhões c 300 mil cruzeiros em 1917 para 320 milhões e 400 mil cruzeiros, em
l ;78.
Isto é o que está registrado nos Balanços gerais da União referente ao
período.
Senhor Presidente, posso estar repetindo argumentos que já expendi e
que outros representantes do Nordeste já usaram, é certo que com outras palavras, mas a conotação é a mesma e o propósito é um só: despertar a concti::ncia da Nação c agilizar a vontade dos governantes, nossa missão é alertar, enquanto ê possível evitar o pior.
Não convencem as desculpas sobre a espiral inOacionária que perturba
o dcsenvolviemto nacional, pois os fatores que mais determinam o endivida·
mcnto do País c o conseqUente agravamento da innaçào, niio estão no Nor·
deste: situam-se nas regiões Sudeste e Sul. Aí estão as grandes obras que cxi·
g~.:m investimentos maciços dependentes de financiamentos externos. Não
questionamos a sua importância para o progresso do País mas a nossa Rcgiilo não pode ser penalizada por conta desses empreendimentos.
Estamos pagando um preço muito alto pelos erros do Governo, pelo
modelo económico inadcquudo c deficiente c também, é preciso que se diga,
embora com o risco de ferir suscctibilidades de compatriotas cm outras regiões, pelo crescimento de outras áreas do território nacional.
Em urtjgo divulgado pela imprensa paraibana a semana passada, o Pre·
sidente do Centro das Indústrias do Estudo da Paraíba, o técnico c empresário Abdias du Silva Sá, usando estatísticas oficiais, afirmou que, para cada
cruzeiro investido pelo Governo no Nordeste, dois cruzeiros e meio são de Já
retirndos,
Ora, Senhor Presidente, deste modo, jamais o Nordeste nlcnnçarll. o estágio de desenvolvimento dus regiões mais fuvorccidus, pelo contrll.rio, ele está fimmcit.1ndo o progresso mais acelerado do Sudeste, pois contribui com
IÍluis de 40% pura o ~upcrúvit dessa rc:giilo no seu relacionamento inter·
rcgionul.
Autoridades governnmentais têm afirmudo com ênfase c repetidamente
que u região nordcstinu nno deve ser sucrincudu pelu politica de contcnçilo
de investimentos e pelos mecunismos de combate à inllaçào, Se as medidas
restritivas forem udotudas sem diferenciações, o dcsequiHbrio entre o Nordestt: c us demais regiões se agravnrá ainda mais.
Mu)t tudn isso tem ncudo nus intenções e nus puluvrus. Nu prllticu ocorre exutamcntt: o contrúrio. Esse crime de lesn·p6triu precisuter um fim. Fuln·
mos c {Jcnunciurernm. destu tribunu com vigor e f'Uitriotismo, uté que os
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ouvidos dos homens do Governo se façam atentos ao clamor do povo nor·
destino.
Interessante é notar que, graças à situação de pobreza c dependência do
cleitorudo nordestino, é ali que o Partido Oficial encontra sua base de sus·
tent:1çilo. 1: no Nordeste, através d01s velhas formas de manipulação eleitoral
do cnronelismo, pelu innui:ncia malsã do poder económico aliado às prcs·
siies dos governos estaduais c pelo esquema do casulsmo politico·
institucional emanado do poder central, que a ARENA elege bancadas ma·
jnritúrias c assegura, no Congrl!sso, us vitórias que o Governo deseja, inclusive para impedir a uprovução de matérias de relevante interesse popular. Nos
nove Estados do Nordeste, u ARENA tem :!0 Senadores c o MDB apenas 7.
Enquanto nos 13 demais Estudos a ARENA tem 21 representantes e o MDB
l'l. Na C;.im:1ra dos Deputados, no entanto, é onde est:í mais evidente que a
força politica do Çoverno se encontra basicamente no Nordeste: ali a t\RE·
NA tom 92 deputados contra 34 do MDB c nas domais unidades da Fede·
ração o MDB tem 155 deputados federais contra 139 da ARENA. Como so
vi:, Sr. Presidente, se não contasse com a solidariedade, embora forjada do
eleitorado nordestino, o Governo seria derrotado diariamente no Congresso
Nacional.
Pois nem assim, Sr. Presidente, o Nordeste tem recebido a atenção que
merece.
Não estamos pedindo esmolas nem implorando favores. Estamos ela·
mando por justiçu.

O Nordeste tem petróleo; tem abundante energia hidroelêtrica, tem mi·
nerais inexplorados; tem vasto território agricultável à espera de bruços, téc·
nica c crédito suficientes para cultivá-lo em larga escala. Seus produtos po·
dem ser dinamizados em sua produção e exportados para aliviar a nossa de·
pendt:ncia externa. O que falta são condições para a exploração de todas es·
sas riquezas.
Ao juntar mais uma vez a minha voz, a voz da Paraiba, aos pronunciamentos dos Senadores do Nordeste, companheiros de sofrimentos e testemu·
nhas das ansiedades populares, espero que Deus inspire o Presidente da Rc·
pública e seus ministros, a fim de que se preocupem realmente com a problemática nordestina e desanuviem o horizonte carregado c escuro que meus
olhos de homem prático, ligado à terra c ao povo, estão antevendo no futuro
da nossa Região c da nossa Pátria. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra para uma
breve comunicação ao Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte dis·
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
De retorno à visitação que fez a alguns países da Europa, a convite de
scus respectivos governos, reabre hoje u Comissão Parlamentar de Inquérito
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, para ouvir, devid~mentc convidado
para tal. o ilustro Presidente da ELETROBRÁS. Dr. Mailricio Schulman.
que, desde ~s dez horas da manhã c pela tarde de hoje cstâ depondo perante
aquela Comissão.
Sr. Presidente, trata-se de autoridade que,enfeixando cm suas mãos, nas
qualincaçõcs de seu cargo, as responsabilidades do estudo, do balanceamen·
to encrgêtico de nosso Pufs, trouxe para a Comissão Parlamentar de lnquéri·
to, desde às primeiras horas da manhã, dados valiosos c relevantes, que são
como um balizamento através dos quais a Comissão cstâ marchando para o
coroamento do seu relatório final.
Com S. Ex• aqui se encontra tambêm o Sr.-Presidente de Furnas Ccn·
trais Elêtricus, que já nos honrou com o seu depoimento em tempos passa·
dos.
Essas duas autoridades, Sr. Presidente, têm honrado u Comissão Parla·
mentar de Inquérito através de depoimentos com dados objctivos, nrmcs,
vuliosos, que estão determinando, atê, o comportamento da Comissão, cm
vista das conclusões objetivas que têm trazido ao seu conhecimento.
Assim, Sr. Presidente, quero registrur a presença, nas galerias nobres,
dessas duas autoridades que, atendendo ao convite, e principalmente o Dr.
Mauricio Schulman, que é o depoente do dia de hoje, que,utruvês du sua pu·
lcstru, com dados c informações objetivus, trouxe à Comissão um repertório
rico que vai determinar a Comlssüo no seu relatório final, através do ilustre
Relutar, conclusões objetivas sobre o cometimento que o Senado nos utri·
buiu.
Assim, Sr. Presidente, registrando a presençu dessas duas autoridades e
rcgistrundo o depoimento do Dr. Mauricio Schulmun, que enriqueceu O!<>
Anuis dn Comissão, espero que, de ugorn utê o nm da tarde, concluamos de-
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vidumc:nte o upunhamento do sc:u valioso depoimento que enriqueceu, repito, os Anuis dnqucla Comissi'io.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar avo·
t:u;:'io. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que

cw;a própria àqueles que nUa a possuem. Aindu hoje, o Sr. Ministro do ln te·
rior faz declarações u respeito. O Senhor Presidente da República também já
as fez. Se o interesse das autoridades é assegurar a casa própria a quem dela

será lido pelo Sr.

I~'·Sccrctário.

E lido o .w:guintt
REQUERIMENTO N• l68, DE 1979
Nos termos do urt. 185 do Regimento Interno, requeremos que: o tem·
po destinado aos oradores do Expedi~ntc da sessi'io de 24 .do.corrcnt~ s~ja dedicado a homenagear Duque de Cax1as, Patrono do Exerc1to Brasileiro, na
ocasião em que se comemora o uoia do Soldado".
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1979. - Jorae Kalume- Bernardino
VIana.:... Lourl•al Baptista- Nilo Coelho- Moacyr Dalla- Asenor Maria.

Todos os dius os jornuis noticiam o propósito do Governo ussegurur

necessite, o projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Lcgisluçào
Social, atende a esse objetivo.
O que diz o projeto nos termos da emenda substitutivu?
"Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a
reserva remuncrndn, reforma ou invalidez ... "
Até aí, Sr, Presidente, é a lei.
O que é: que diz o projeto nos termos da emenda substitutiva?
"... construção ou aquisição de moradia própria do titular da
conta individual ... ''

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o Regimento ln·
terno, o requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do Dia.

Ora, Sr. Presidente, não poderia haver aplicação melhor do Fundo de
Garantia do que a compra de uma casa. ~ a estabilidade da família, u segu ..
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
rança do lar, a preocupação de todos nós: ter um lar ou uma casa própria.
De modo que, uma emenda substitutiva na Comissão de Legislação So·
José: Guiomurd - Eunice Michilcs - Raimundo Parente - Gabriel
Hermes -José Sarncy- Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- Jcssé Freire- cial não tem porque não mereça o apoio e o aplauso da Maioria. O que me
Cunha Lima- Adcrbal Jurcmu- Marcos Freire- Arnon de Mcllo- surpreende é que a Muioria seja contra esta emenda substitutiva, a qual foi
Gilvan Rocha- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Ro· aprovada unanimemente pela Comissão de Constituição c Justiça, sendo Re·
bcnO Saturnino - Tancrcdo Neves - Amurai Furlan - Franco Montara lator o nobre Senador Helvfdio Nunes, c na Comissão de Legislação Social
-Orestes Quércia - Pedro Pcdrossian- Saldanha Dcrzi- José Richa- só teve um voto vencido.
A emenda substitutiva, que tem preferência, não encontra, Sr. Prcsiden·
Evclásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pc·
te, nenhum motivo para ser impugnada pela Maioria; há apenas um precon·
dro Simon - Tarso Outra.
ceita: o de que não se deve tocar na lei do Fundo de Garantia; é apenas um
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a H ora do Expcdicn· preconceito, como se as leis fossem imutáveis, como se o interesse público
não justilicassc alterações aproVadas, dia a dia, nesta c nu outra Casa do
te.
Congresso.
Passa-se à
De modo, Sr. Presidente, que eu faço um apelo à Maioria, secundando
ORDEM DO DIA
as palavras do nobre Senador Mauro Bcncvidcs, para que aprove esse proje·
to, nos termos d.o. emenda substitutiva da Comissão de Justiça. Foi Relator o
Item I:
nobre Senador ltalívio Coelho, então integrante desta Casa; contou com o
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 159, voto favorável de todos os membros daquela Comissão. E na Comissão de
de 1976- Complementar, do Senador Nelson Carneiro, que intro· Legislação Social, esse substitutivo roi aceito, sendo Relator o nobre Sena·
duz modificações na Lei Complementar n9 26, de II de setembro dor Humberto Lucena.
de 1975, tendo
Sr. Presidente, não vejo por que se deva manter a intocabilidadc da Lei
PARECERES, sob n•s 280 c 281, de 1979, das Comissõe.:
do PIS·PASEP, quando um dos objctivos de todo homem que trabalha é us·
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· segurar à família um lar para si, para seus filhos c para os seus descendentes.
cidade, nos termos de substitutivo que apresenta:
Confio que a Maiorilncvcrâ a sua posição. (Muito bem!)
- de Lqlslaçio Social, favorável ao projeto na forma do
O Sr. HumbenoLu<ena (MDB- PB)- Peço a paluvra, Sr. Presidente.
substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, votando venci·
do, cm separado. o Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo u paluvru ao nobre Se·
nadar
Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votaçUo
adiada por falta de quorum.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Paru encaminhar u vo·
Nos termos do art. 322, inciso li, a proposição depende, para sua apro· taçào.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
vaçüo, do voto favorável da maioria absoluta da Casa.
Fui Relator du matériu, na Comissão de Legislação Social. Opinei pela
A votação será feita pelo processo nominal, fazendo-se o registro dos aprovação do projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, que outra coisa
votos eletronicamente.
não pretende senão estabelecer, cm relação aos recursos do PIS·PASEP, a
Em votação o substitutivo, que tem prcfcrCncia regimental.
mesma sistemática que já existe quanto uo Fundo de Garantia do Tempo de
Concedo a palavra no nobre Senador Mauro Bencvides.
Serviço, no que tange à aquisição da casa própria pelos titulares das contas.
O projeto de S. Ex• tinha uma abrangência maior, pois estabclcia que os
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhur u vo·
titulares de contas individuais dos programas do PIS-PASEP ou seus depen·
tação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O encaminhamento desta matéria, de minha parte, deve significar ape- dentes poderiam sacar os valores ali depositados para os fins de aquisição da
nas um apelo à Liderança da Maioria, no sentido de que acolha essa propo- moradia própria. A Comissão de Constituição c Justiça, no seu substitutivo
sição, cuja constitucionalidade c juridicidude, nos termos do substitutivo, foi - que roi por nós apoiado nu Comissão de Lcgislaçilo Social - restringiu
reconhecida pela Comissão de Constituição c Justiça, No âmbito da Com is· essa vantagem apenas uo titular da conta individual, dando ao urt. 4., du Ld
silo de Legislação Social, aprcciudu no mérito, obteve, igualmente, guarida Complementar n9 26, de li de setembro de 1975, a seguinte redução:
por parte daquele órgão técnico dll Casu.
··ocorrendo casamento, aposentadoria, transfc:rênciu pura a
Recorde-se que jú, cm algumus sessões, essa proposição vem obstaculi·
rescrvn remunerada, reforma ou invalidez, construção ou aquisição
zundo u votuçào do restante da Ordem do Dia, c é uma matéria já instruída
de moradia própria do titular du conta individuul, poderlt ele: rece·
favoravelmente pclus Comissões da Casa. Dai por que, cm nome da Minoriu,
bcr o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, serlt pugo uos
trnnsmito upelo uos eminentes integrantes da Bancuda mujoritária, no senti·
~cus dependentes, de ucordo com a legislação du Previdênciu Sociul
do de que, rcformulundo o comportamento anterior, admitum a votuçào
c com a Jcg,islaçào c:spec!licu dos servidores civis c militun:s ou, nu
faliu daquele, nos sucessores do titulur, nos termos du lei civil."
dessu mat~ria. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Para encuminhm a votuçào, con·
cedo u p<~Javra ao nobre Senudor Nelson Carneiro.

Om, Sr. Presidente," proposição vem uo encontro du pol!th:u du Go·
no lJUC tangeu llllHI nwior fucilidude na :llJUisiçitu da casa própria por

vcrml,
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---------------------------------purte do~ trabulhudores, Ainda há pouco tempo o Sr. Ministro do Interior,
Múrio Andrcazza anunciava à Nação, cm entrevista à imprensa, urna série
de medid<~s visando diminuir o valor da prcstuçilo inicial dos financiamentos
du cu:-.01 própria. Então, o que pretende o Senador Nelson Carneiro é fazer
com que os trabalhadores, os verdadeiros titulares desses recursos do PI S/
PASEP, os quais silo utilizados inclusive pelo Governo, no sistema bancário,
para utcnder Us necessidades de capital de giro das empresas privadas, pos·
sam se vulcr para resolver o problema crucial da casa própria, sobretudo
num sistema como o do BN H, onde é agravada, do ponto de vista de ânus fi·
nuncciro. além dos juros, pela correção monetária.
Os pnreccres da Camissüo de Constituição c Justiça c da Comissiio de
Legislação Social, com cxceção do voto vencido do Senador Jutahy Maga·
lhàcs, sào favoráveis à proposição. Dai cu acreditar por uma questão até de
cocrt:ncia, cm que a liderança do Governo c da ARENA, no plenário do Se·
nudo aprovará o projeto do Senador Nelson Carneiro, que merece os nossos
apluusos. (Muito bem!)

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

do arl. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que in51ituiu o salário·
ramllia do trabalhador, tendo
PARECER, •oh n• 223, de 1979, da Comissão;
-de Constltuh;ào "Ju!ili(ll, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, Hugo Ramos c Cunha
Lima.

-4Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dude, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tribut:Jvcis paru efeito do lmpo~to de Renda, os proventos c pensões nas con·
diçõcs que indica, tendo
PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-5-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidude, nos termos do art. 2'l6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado nq 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o salârio
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador
mínimo de descontos para a Previdência Social, e dá outras providências,
Moacyr Dalla, para encaminhar a votação.
tendo
O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES. Para encaminhar a vo·.
PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão:
t:wào.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-de Constilulciio c Jusric11, pela inconstitucionalidade.
A posição da Bancada da Maioria se funda no voto vencido c em sepaO SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6:
rado do Senador Jutahy Magalhães que, entre outras considerações, ressalta
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juri·
que cumpre aos programas PISe PASEP, criados visando estimular a pau·.
dicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projepunça e a possibilidade de um cfetivo putrimônio individual progressivo. Por
to de Lei do Senado n' 93, de 1979, do Senador Franco Montoro,
isso, as hipótt:ses de retirada deste patrimônio, em formação e crescente, fo·
reabrindo o prazo para que segurados do INPS promovam a reli fi·
rum restritas somente a alguns casos espccfficos, de relevância.
A~sirn .;rruto, alterações como as preconitadas pelo projeto viriam decacno de seu enquadramento, tendo
sencadear processo de excessiva descapitalização do PIS c PASEP, impossi·
PARECER, sob n• 284, de 1979, da Comissão:
bilitando a viabilidade de importantes propostas sociais, a que os programas
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
se destinam. alterando a sua filosofia e o seu objetivo.
A matéria teve sua discussao encerrada na sessão do dia 7 do corrente,
Por estas razões, Sr. Preside,ntc, a Maioria vota contra o projeto do em i· tendo a vowção adiada a requerimento do Sr. Senador Itamar Franco.
nente Senador Nelson Carneiro.
Há, sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1'-Secrctário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais quem queira
E lida a se~uinte
usar da pulavra, passaremos à votação da matéria.
Solicito <~os Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos lugares, a
EMENDA N• I (de plenário)
Jim de que possamos proceder a votação pelo sistema cletrõnico (Pausa.)
Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar e cm seguida os demais Srs.
Ao Projeto de Lei do Senado n' 93, do 1979
Senadores.
Dê-se ao art. 1' do Projeto a seguinte redução:
Procede-.re à v01açào.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
'" Art. I• ~facultado aos segurados do INPS que não se valePaulo Brossard- Adalberto Sena- Agenor Maria- Amaral Peixoto
ram da permissão de que trata o art. li da Lei n' 6.332, de 18 de
-Cunha Lima- Franco Montara- Humberto Lucena- Mauro Bencvi·
maio de 1976, obter, mediante requerimento. crrquadramcnto na
des- Nelson.Carneiro- Orestes Quércia- Pedro Simon- Teotónio Viescula de salário-base cm runçüo do tempo de serviço previsto no
lela.
artigo 13 da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973 c comprovado até o
dia de sua promulgação, observado o prazo de cento c oitenta dias.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Parágrafo único. Cumprirá ao Instituto de Administração
Moucyr Dali a - Alexundrc Costa - Aloysio Chaves - Bernurdino
Financeira da Previdência c Assistência Social promover ampla di·
Viana- Eunice Michilcs- Gastão MUller- Jorge Kalumc -Jutuhy Ma·
vulgaçào da faculdade prevista neste artigo."
galhlies - Lomanto Junior- Luiz Cavalcante- Murilo Baduró.
O Sr. Moaeyr Dalla (ARENA - ES)- Sr. Presidente, peço a palavra
paru cncuminhar a votuçào,

O SR. PRF.SIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM", 12 Srs. Sena·
dare•: "'NÃO", li Srs. Senadores. Não houve quorum para deliberação.
Em virtude da falta de número, ora verificada, fica adiada a votação da
mutl:ria c também a dos iti:ns 2 a 5 da pauta, que se acham cm fase da vo·
taçào.

São

o.~

segulnzes os Itens n's 2 a S. que ficam adiados:

-2Votaçilo, em turno único, do Requerimento n' 252, de 1979. do Seno·
dor Puulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
nY 83, de 197H, do Senador Mauro Bcnevidcs, que "estabelece a obrigatorie·
dadc de revisão semestral dos nfvcis de sal6rio mínimo, c d6 outras providCn·
cius",

-3Votucào, cm primeiro turno (uprcciaçüo preliminar da constitucional i·
dude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 1)6, de 1979, do Senador Nelson Curneiro, que modifica o reduçilo

Justificado
Entendeu, no exame da matéria, seu ilustre Relator na Comissão de
Constituição c Justiça inquinar de injurídica a proposição, assinalando que o
projeto n<~du mais rcz do que reproduzir norma constante de lcgislaçi\o ante·
rior. de curá ter transitório.
Tendo o projeto cm vista objetivos idênticos aos da lcgislaçilo anterior,
parece-nos que sua redução poderia ser semelhante.
De qualquer modo, tendo cm vista a restrição formulada, que é mais de
formo do que de rundo, a presente emenda dá rcdaçilo diversa à norma que
objetiva reabrir prazo pura que os segurados do INPS possam promover o
seu enquadramento nu escala de salário-base institu(da a partir da vigência
da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, matéria de signifiçativa importância.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - Em discussão o projeto, quanto
à constitucionulidude, c a emenda. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
A mut~ria voltu à Comissilo de Constituição e Justiça, u fim de dar po.rcccr !iobn: u emenda lida,

,'\

~···
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() Slt PnESII>E,'I\TI·: (Luit. Vi:lnil)- Esgotudu i.l m:1tí:ria constante du
Ordem Lhl Di;L
lli1 1Hadnre~ ins~.:rhns.
ConccJn a palavra an nnbre Senador G;~bricl Hermes. (Paus;~,)
S. h" nàn cst;'1 prc~entc.
Com:cdn a p:da\'r>l an nohrc Scn:1dnr Evandro (;mcira. (P;1us:1.)
S. h' n;in cst;'1 rrcscntc.
Conccdn a paluvra ;w nohre Scnudor NCison Cmnciro.

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ. Lê o soguinte dbcurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trouxe :1 esta Cusu, em suu sessão de 8 do cC1rrentc, o depoimento sobre
LI amhicnte de snlidaricd:~dc que, no interior c nu Capital do Estudo do Rio
dl' Janeirll, encontrei rclativ:lmentc l1 greve dos professores. Situei que era
natur01lque <1 cl01ssc mais prcjudicad:.1 do funcionalismo rompesse o duro siICn1:in de quinze anos c trou\cssc, a público, suas justas e humanus rcivindiLO\~I·ll.',, Referi l[UC ao; ameaças n~ll farium recuar os mestres lluminenses,
nem us irllimiduriam as ;munciadus ('lunições pelo Governo do Estado. N~o
me en~:mav:~, Sr. 11 residcntc. Uma scmuna depois, o quudro i: o mesmo. A
!!rt:v~.: n;'w t:cUeu c os ('luis não levam os til hos Us escolas. N~o faltum somente
lh proli:ssurcs, fultum igualmente, voluntariamente, os alunos. O Governo
1-edcr:JI, cmlug:~r de scnsihiliatr-sc com us justas reclamações dos grevisws,
pnh:unlu ;1tingir instituicões que os reunium, estimulando o Governo doEslOillll :t tcntilr evitar o registro do Centro de Professores do Rio de Junciro, liUerO!du pdo professor Godofredo Silvu Pinto. Mas não foi só. Os jornahi de
hoje referem à recusa do professor ltalo Marconi, Dirctor do CEP, de entrar
nu l':unhurflo, que o lcvt~ria ao DPPS, fugindo assim :1 uma humilhação in·
ju~tilicávcl c, sobretudo, ilegítimu, porque nUo se cumpria ordem emanada
de ~IU:ilqucr autoridade judiciária. No inquérito aberto na Secretaria de Scp.ur:mçu já foram intimados a depor cerca de 120 professores, e todos os dire·
turc~ do CEP. além das professoms La na Magdinics da Costa e Nilce A;,.cve·
r.lo i"mnco, cstiio sendo arbitrariamente enquudrados na Lei de Segurança
~;ll:Íllllóil. Esse ambiente de terror niio faciliturá nenhuma solução conciliu·
tliriil. Ou o Governa do Estado revé esses atas de violéncia, c se desobriga
dllS compromissos antes assumidos com a classe, ou tudo indica que fracas'ar[J' i.l mediac~o do ilustre Reitor da PUC, Monsenhor Joilo Mac Dowel\.
Aindu mui.o;, umn vez deixo nos Anais, Sr. Presidente, o apelo às uutoridadcs púhlic<~s. pura que não se retardem cm atender às sentidas c justilicad:~s rcivindic:~çôes do professorudo numinense. Sob pena de sobre os omis~os nu os injustm recaírem os protestos generalizados do povo do Estado do
Riu de J<~nciro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo u palavra uo nobre
Senador M;.1uro Bcncvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. l)re~idente c Srs. Senadores:
Desde 1977, numa decisão que suscitou protcslO vccmenl'= dus populiii.;Ôcs dircl<~mente atingidas, a Rede Ferroviária Federal dcsutivou alguns
nunolis cm todo o País, apesar de a crise energética j:í. csboçar·se em meio a
~:untornos intr<lnqüilizadores.
O nssunto foi tro1zido a debate nus duas Cusas do Congresso, com incisi·
V\ls pronunciamentos de senadores e dcputudos, condcnundo u deliberucüo,
qur.: se ni1o :tjustuV;\ ii nova rculidude mundial, conseqUente dos clevudos
prcl;t)S cobrados pelos derivados de petróleo.
Pur duas vezes, Sr. Presidente, reportei-me à má inspirada atitude da
RFFSA, foculizando, de modo particular, u supressão do secular ramal
Sohmi-Cumocim, em meu Estudo, que alcança 130 Km, do território ceu·
rens~:, interligando os municfpios de Sobrnl, Senador Sú, Massapé, Uruoctl,
Mttrtinôpulc, Granja e Cumocim c beneficiando vários outros, situudos cm
ún:;ls lirnitrufcs.
Todils us lideranças politicus do Estado cmpcnharam·se junto uo Prcsi.
r.lcntc Ernt:sto Geiscl no sentido de ser obtida a rcvoguçüo duquelu inexplicíl·
\'el rruvidénciu, sendo, porém, infrutlfcrus as succssivus gestões promovidus
nu f1mhitn do Ministério dos Trunsportes c da própriu Presidênciu du Rc·
pl1hlica.
Sabe-se, inclusive, que: Senadores du ARENA firmurum documento dirip.illu uo ex-Presidente, apontando, minuciosamente, os prejufzos que u desntiv:t~o;ilo truriu a muitus Unidades F'ederudus.
Nuvamente ugaru, quundo u problemática energética aindu muis se
".l:!.rm·:~. voltu-sc H plcitcur do Governo Fedcrul o reexume do pedido untenurmcnte fnrmuludo, na expectutivu de que se chegue, ulinul, no restubelccim~·ntu du~ trecho~ ~!tingido~ pela "fúriu dcsutivudoru".

Síihc·~l! que, no 'JUc t:lnge ii linha Sohra/-Camocim, os cn~enhciros Jo:.l:
W:~lter B:1rhosa C:IV:ilcante c Edilson Rocha Porfírio- upós dl.'tidos cstu-

dns que clahoraram -aconselharam u retonwdu dos trabalhos, o que teriu
.~ignit"icativa rcpercussr1o sócio-cconômica pum a regino norte do Estudo.
Ressalte-se que o Porto de Cumocim encontra-se virtualmente paralisado, com imensos prcjuílos, de f:kil constuwçiio.
As cntid:1des empresariais do Ce:1rá, apesar de descrentes du rcativaçi10,
di:~ntc d;1s promcssus sempre descumpridas por parte do Ministério dos
Transportes, volturam a postulá-la com redobrado empenho, submetendo
nova<; Exposições de Motivos à :1preciuçUo dus tlutoridudcs 11 que u mutériu
se achu vinculada,
O Ministro d:1s Min:~s e Energia, Senador Cesar Cais, foi instado a in·
tcrferir par:~ o deslinde favorúvcl dn questão, conhecedor que é da importándu viwl do Porto de Camocim no escoamento da produção daquela faixa do
nosso território.
Hr1. ussim, uma mobilizuç~o de todos os segmentos da opinião pública
alcncurin<~ pura sensibilizar o Executivo Federal, a fim de lev;í.lo a
manifestar-se, o quanto antes, cm torno dessa justa reivindictlção,
Nu último Memorial dirigido à P<1sta dos Transportes, as empresários
cc:1renses deswcam que:
"A RFFSA local está com uma crescente dernnnda de cargns
comerciais c industriais, transportando cerca de 33 milhões de litros de derivados de petróleo c perto de quatro milhões de litros de
álcool c-.arburantc par.a adição à gasolina. Isto, além de seus elogiáveis planos de uma mais eficiente atuacão no transporte de passa.
geiros."
E finulizu o Memorial da Associação:
"Queremos, ainda. com o respeito devido, protestar junto ao
Senhor Ministro contra o prosseguimento, neste Estado, do Plano
de Erradicação de ramais, adotado quando o Governo não se tinhu
lixado no sistema ferroviário corno opção de maior valia para en·
frentar a crise mundial de petróleo. Enquanto o Cearâluta, à luz de
dados os mais robustos c convincentes, pelo restabelecimento do
rumai Sobral-Camocim, dcsativado cm 77, a direcão da Rede fez
desativar, também, os ramais de Orós c Cariús."

O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO) - Permite V, Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (M 08 - CE) - Com imenso prazer
nobre Senador Lázaro Burboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Mauro Benevides, o Senado já teve oportunidade de ouvir, por várias vezes, V, Ex• protcs·
tunda contra o fechamento de ramais ferroviários cm seu Estudo e cm outros
pontos do País, Recordo·me de que num dos discursos de V. Ex•, versando
sobre a matéria e como sempre merecendo as atenções c a solidariedade de
todos os membros de nossa Bancada, nós cnfatizlivamos, cm aparte a V. E}(•
a nccessidudc de se mudar a mentulidade rodoviaristajá há tempo vigente no
1\tis. Lembro-me muito bem de que o então Lider do Governo, uparteundo
V. Ex•. depois de longos debates travados na Cusu, com u purticipuçiio dos
nobres Senadores Orestes Quércia, Frunco Montara c outros eminentes pu·
res, utirmuva que u Rede: Ferroviária Federal vinha cfetivumente enfrentando problemas h:í muito tempo, mas que a partir daquele ponto o Governo
estaria preparado par11 dar à Rede Ferroviária Federal u dimensão c u dinarnicidudc que os tempos modernos e a crise mundial do petróleo cstavum u
exigir. Decorreu-se, daquele tempo ati: agora, cerca de três unos, c V. Ex•
volta U tribuna, muis uma vez, protestando contra o fechamento de rumais
fcrroviúrios no seu Estado, E o que realizou o Governo Federal, no tocante à
pro('luluda dinamizaciio das fcrrovins1 V. Ex• está mais umu vez de parabéns
porque fere tema du maior importância, não apenas pura o seu Estudo do
Ccurú, mus para o Brasil inteiro. nobre Senador.
O SR. MAURO RENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato u V. Ex•,
nobre Sc:nudor Lázaro Bt1rbozu, que relembra com absoluta precisão os de·
bates aqui truvudos cm 1977, quando se discutiam aquelas primeiras provi·
di:ncius da Rede Ferrovirtriu Fede rui pertinentes à dcsutivuçào de mrnuis, cm
V(lrios pontos do território brasileiro.
Deve ser dcstucudo ugoru, eminente Senudor, que RFFSA, no Ccarã,
foi incumbida df.' proceder u um estudo aprofundudo, diante das sucessivas
solicituçõcs emun:1dus dus lidc:runçns politicas, empresuriuis c comunitllrias
do Estado, c dois técnicos da Rede Cearcnsc, os engenheiros Josl: Walter
Burhosu Cuvulcuntcc o Dr. José Portlrio, lizcrum um levuntumcnto não apenas do uspccto técnico du ferroviu, mus fornm mais ulém, dus implicnçõcs
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sócio-ccontlmiL:as n:lacionílÔ<IS com " re<.Jtiv:~çào d:~ cstradu c umu movimcn·
taçào muiur do porto Ue Camocim, que est(l praticurncntc pamlisudo.
Pois bem, t:stes estudos encaminhados U Rede Ferroviúria Federal uté
hoje não tiveram um pronunciamento lJUe significasse o deslinde destaques·
t;io, pt:rnwnccendo a opinião pUblica do Eslíldo níl cxpcctíltiv:J de que o de·
satc dc~st: prnhlenlil st:ja anunciado, sem pcrd:1 de tempo, indo ao encontro,
:1ssim, de um anseio lc~ítimo de 130 mil ceur~:nses, que siio os diretament~:
hcnt:liciados pt:la Ferrovia Sobrui-Cumocim.

Muito gruto a V. Ex• pdo seu uparte, nobre Senador Lúzaro Barboza.
E, concluo, Sr. Presidente;
Cumprindo o meu dever de representante do povo cearensc nesta Casa, trago, uma vez m<~is, ao nosso Plenúrio o problema da dcsativação do ramal
Sobrai-Comocim. na cspcranc<~ de que, finalmente, concorde o Governo em
rcst:Jhclecê-lo, indo :10 encontro dos anseios de desenvolvimento c bem-estar
de umu comunidade que sempre contribuiu, de forma expressiva, para o pro·
gresso do País,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. I'RF.SinF.NTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Scnudor Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais um rude golpe, em menos de um m~s. acaba de sofrer o meu Esta·
do, com a morte, no dia 9 do corrente, em Manaus, do doutor Djalma Batista, udmirávclligura de médico, cientista c homem de letras, a cuja inteligên·
cia, cultura e espírito humanitário muito deve o povo amazonense.
Há vinte dias, aproximadamente, falecia, <~qui em Brasília, outro eminenu: conterráneo -o nosso querido ex-colega Vivaldo Lima, também médi~o:o ilustre e político, que por 16 anos representou o Amazonas, nesta Casa.
O desaparecimento desses dois admiráveis homens públicos não só cmpobrtce a paisagem humana do meu Estado, como fere, profundamente, os
sentimentos da gente amazónica, privada que nca das luzes inteh:ctuais c dos
gestos humanitários que foram uma constante na vida desses inesquecíveis
conh:rrânc:os.
A memória de Vivaldo Lima, Sr. Presidente, já foi aqui enultecida pela
nossa ilustre colega, Senadora Eunice Michiles, a cujas palavras me associo
hoje, por não me encontrar cm Brasília no dia cm que S. Ex• ocupou a tribu·
na para prestar o tributo da nossa saudade ao nosso ex-colega.
Quero, por isso, neste momento, apenas registrar a dor que nos domina
face à notícia que recebi, neste fim de semana, da morte desse amazônida,
dos mais notáveis, que foi Djalma Batista,
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Médico putologista, escritor c membro da Academia Amazonense de Le·
Ira!'!, nasceu Djalma Batista em Tarauacá, Acre, cm 20 d~: fevereiro de 1916.
1\os IJ anos, contudo, tmnsfcriu-se para Manaus, onde fez o curso de Humanidades, viajando, cm seguida para Salvudor, Bahia, em cuja histórica
Faculdude de Mcdicinu conquistou o grau da nobre profissão em que, ao
longo d:1 vida, se iria notabilizar, tanto pelas pesquisas que o alçaram à con·
dição de :Jdmirávcl cientista, quanto pela formação solidária que tornava
suus us dores e os sofrimentos de todos os que recorriam à sua competência
prolissional.
Prc:sidcnte dói Liga Amazonense Contra a Tuberculose, Dirctor do Dispensário Cardoso Fontes, Dirctor do Sanatório "Adriano Jorge", Djalma
Batista foi, também, o primeiro Dirctor do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazónia, ao qual dedicou IOanos de sua vida e todo o seu entusiasmo
de homem voltado para a ciência e a defesa da nossa Região,
Possuidor de uma formação humanista polimorfa, era, no entanto, um
homem simples, avesso às homenagens e às honrarias.
Viveu para o estudo e para o bem. Serviu à ciência e ao povo. Por isso,
todos choramos o seu desaparecimenlo e participamos d<:~ dor de sua familia,
dor essa apenas amenizada pela convicção de que a morte não é um fim, é
upenas uma transfiguração e que ele está em paz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (Gastão MUller)- Na presente sessão terminou
o prazo para <~prcsentaçilo de emendas ao Projeto de Resolução n9 48, de
1979, que "altera o art. 440 do Regimento Interno do Senado Federal".
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Nos termos regimentais, a matéria serú despachada às Comissões de
Constituição c Justiç<J, Dirctora c de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tratar. vou c:nccrrur a sessão, designando para a extraordinúria das 18 horas c:
JO minutos, anteriormente convocada, a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno Unico, do Parecer da Comissão de Relações Extc·
riores sobre a Mensagem n"' 126, de 1979 (n9 22Sj79, na origem), de 25 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Sr. Murillo Gurgcl Valente, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto U RepUblica de Cingapura.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Está encerrada a sessão.
( Lt>vama·se a sessão às /6 horas e 40 minuws.)

ATA DA 125• SESSÃO, EM 14 DE AGOSTO DE 1979
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
- EXTRAORDINÃRIAPRESID~NCJA DO SR. LUIZ VIANA
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kulumc- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gubricl
Hermes- Jurbus Passarinho- Alexandre Costa- José Surney- Alberto
Silva- Bernardino Viana- Helvfdio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevidcs - Agcnor Maria - Dinarte Mariz- Jessé Freire -Cunha Lima
- Humberto Lucenn- Milton Cubrul- Aderbul Jurem a- Murcos Freire
-Nilo Coelho- Arnon de Mello- Luiz Cuvulcunte- Teotônio VilelaGilvun Rochu- Lourival Buptistu- Passos Pôrto- Jutuhy Mugnlhãeslomunto Júnior- Luil Viana- Dirceu Cardoso -João C<~lmon- Mau·
cyr Dullu- Amurai Peixoto- Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Robcr·
to Suturnino - Itamar Franco - Murilo Buduró - Tancrcdo Neves Anwml Furl:m - Frunco Montara - Orestes Qui:rciu - Lázuro Burbozu
- Gustiio MUller- Mendes Cunulc- Pedro Pedrossiun- Snldunhu Derzi
- Alfonso C:unurgo - José Richu - Evclúsio Vieira- Juison Barreto Lcnnir Vurgus - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tmso Outra,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinna)- A lista de presençn acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta u sessão.
O Sr. 1•·Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o segulnre

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Senhor Presidente da República, submeltndo ao Senado a escolha de
twmes indicados para cargos cujo provimenlo depende de sua prévia aquiesância:
MENSAGEM N• 129, DE 1979
cN• 249/79, na orl~cm)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o urt. 42 (item III) du Constituição, tenho a hon·
ra de subrnc:ter ii uprovaçi\o de Vossas Excelências u escolha, que desejo fu·
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zer, do Senhor João Cabral de Melo Neto, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para e~tcrcer a função de Embaixador do Brasil junto
i1 República do Equador, nos termos das arts. 21 c 22 do Decreto n., 71.534,
de 12 de dezembro de 1972,
Os méritos do Embaixador João Cabral de Melo Neto, que me induzirum u cscolhê·lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações E~ttcriorcs.
Brasllia, 14 de agosto de 1979.- Joio B. de Flpelredo.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vllae:
Embaixador João Cabral de
Melo Neto
Nascido cm Recife, Pernambuco, 6 de janeiro 1920.
Cónsul de Terceira Classe, concurso, IS de dezembro de 1945.
Cónsul de Segunda Classe, antigUidade, 19 de setembro de 1951.
Primeiro-Secretário, merecimento, 8 de outubro de 1960.
Conselheiro, titulo, 20 de dezembro de 1963.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de
1966.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, I de janeiro de 1976,
Auxiliar do Chefe, interino, do Departamento Político e Cultural,
1946.
Barcelona, Vice-Cônsul, 1947 fSO.
Londres, Vice-Cónsul, l9SOfSI.
Londres, Cónsui·Adjunto, 195 I /52.
Liverpool. Encarregado do Consulado-Geral, 1952.
Barcelona, Cónsui·Adjunto, 1956/58.
Marselha, Cônsul-Adjunto, 1958/60.
Marselha, Encarregado do Consulado-Geral, 1959 e 1960,
Madrid, Segundo-Secretário, 1960.
Madrid, Primeiro-Secretário, provisoriamente, 1961/62.
Sevilha, Cônsul, 1962/64.
Genebra, Primeiro-Secretário, Delegação Permanente, 1963.
Genebra, Conselheiro, Delegação Permanente, 1964/65.
Genebra, Encarregado da Delegação Permanente, 1965.
Berna, Conselheiro, 1965/66.
Berna, Chefe do SEPRO, 1965/67.
Berna, Encarregado de Negócios, 1965, 1966 c 1967.
Berna, Ministro-Conselheiro, 1967,
Barcelona, Cônsul-Geral, 1967/10.
Assunção, Ministro-Conselheiro, 1970/72.
Assunção, Encarregado de Negócios, 1970 c 1971.
Dacar, Embaixador, 1972/79.
Bamako, Embaixador, cumulativamente, 1977/79.
Nouakchot, Embaixador, cumulativamente, 1972/79.
Colóquio Latino-Americano, Gênova, 1965 (participante).
VII Bienal Internacional de Poesia, Knokk-Ic-Zoutc, 1965 (representante).
Comissão de Revisão do "Manual de Serviço", 1965 (membro),
Professor dos Cursos de Língua Portuguesa c literatura Brasileira;
Faculdade de Filosofia c Letras, Universidade de Barcelona.
Secretário Particular do Ministro da Agricultula, 1961.
Membro da Academia Brasileira de Letras, 1969.
O Embui~tador Joiio Cabral de Melo Neto se encontra, nesta dato, no
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República do Se·
negai.
Secretaria de Estudo das Relações E~tteriores, 7 de agosto de 1979,Guilherme Lulz Loire Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM N• 138, DE 1979
(N• lS0/79, na orlaem)
E~tcclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) do Constituição, tenho a honru de submeter à uprovuçi\o de Vossas Excelências a escolha, que desejo fu.
zer, do Senhor Cláudio Garcia de Souza, Ministro de Primeiru Classe, da
Carreira de Diplomuta, pura exercer a funçüo de Embuixudor do Brasil junto
ao Reino da Suécia, nos termnli dos urts, 21 c 22 do Decreto nY 71.534, de 12
de dezembro de 1972.

Os méritos do Embai~tador Cláudio Garcia de Souza, que me induziram
a escolhê-lo pura o desempenho dessa elevada função, constam da ane~ta in·
formuçilo do Ministério das Relações Exteriores.
Brusflia, 14 de agosto de 1979. -Joio B. de Flauelredo.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vlr•e:
Embaixador ClAudio Garcia
de Souza.

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, I de junho de 1927.
Bacharel cm Ciências Jurfdicas e Sociais, Faculdade Nacional de
Direito, Rio de Janeiro.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto RioBranco.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio-Branco.
Curso de Princípios de Gerência, Universidade George Wnshing·
tan,
Cônsul de Terceira Classe, 19 de janeiro de 1950.
Scgundo-Sccrctúrio, antigUidade, 21 de março de 1956.
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de setembro de 1961,
Conselheiro, título, 23 de novembro de 1966.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, IJ de janeiro de 1967.
Ministro de Primeira 'Classe, merecimento, I de janeiro de 1973.
Auxiliar do Chefe do Arquivo, 1950.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Passaportes, 1950.
Auxiliar do Chefe do Cerimonial, 1950.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Comunicações, 1950.
Chefe da Scção de Administração, Instituto Rio-Bronco, 195 I.
Chefe, interino, da Scção de Pesquisas c Publicações, Instituto Rio·
Branco, 1951.
St:cretário, interino, do Diretor do Instituto Rio-Branco, 195 I.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Politica, 1958.
Auxiliar do Chefe do Departamento Politico c Cultural, 1958.
Auxiliar do Chefe da Divisão Económica, 1959.
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1966.
Chefe, interino, do Gabinete do Ministro de Estado, 1966.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1967.
Secrctário-Gerai·Adjunto para Assuntos da Europa Ocidt:ntul cÁ·
frica, 1967.
·
Washington, Tcrcciro-Sccrctârio, 1952/54.
Montevidéu, Terceiro-Secretário, 1954/56.
Montevidéu, Segundo-Secretário, 1956/58.
Bonn, Segundo-Secretário, 1960/61.
Bonn, Primeiro-Secretário, 1961/63.
Bonn, Encarregado de Negócios, 1961 c 1962.
Bonn, Chefe, substituto, do SEPRO, 1962.
Washington, Primeiro-Secretário, 1963/65.
Lisboa, Ministro-Conselheiro, 1968/71.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1968, 1969 c 1970.
La Paz, Embaixador, l97lf7S.
Buenos Aires, Embaixador, 1976/79.
Programa Internacional dt EstAgio das Nações Unidas, 1951 (participante).
Missão Especial, solenidades de posse do Conselho de Governo do
Uruguai, l9SS.
XLIII Conferência Intcrparlnmcntar, Varsóvia, 1959 (assessor).
Reunião de Consultas sobre o Acordo de Transportes Aéreos
Brasil-Países Baixos, 1959 (membro).
I Conferência lnterparlamcntar Americana, Lima, 1959 (assessor).
Primeira Reunião de Consultas sobre o Acordo de Transportes
A~rcos Brnsii-Sulça, 1959 (membro).
Comissão de Estudos relativos à Navegação Aérea Internacional,
1959 (representante).
•
Reuniões de Consulta sobre os Acordos de Transportes Aéreos
Brasil-Portugal, Brasll-Grã-Brctonhu c Brasil-França, cm Lisboa, Londres c Paris, respectivamente, 1960 (membro).
IV Scssüo de Conferência da Organização da Aviaçuo Civil Euro·
péin, Strusburgo, 1961 (observador).
'RcuniUo dos Subcomités Legal c Cientifico do Comitê da ONU
pura o Uso Pacifico do Espaço Cósmico, Genebra, 1962 (dclegudp),
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O Embaixador Cláudio Garcia de Souza se encontra nesta data no
XVIII Sessão dn Asscmbléin·Gcrnl dn ONU, Ncw York, 1963
cxerdcio de suas runções de Embaixador do Brasil junto à República Argcn·
(membro).
III Conferência lntcrpnrlamcntar Americana, Wnshington, 1964 tina.
Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, 7 de agosto de 1979. (assessor).
X Congresso lnteramcricano de Municlpios, Louisville, Kentucky, Guilherme Lul• Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pcssonl.
1964 (rcprcscntnntc).
(Ã Comissão de Relações Exteriores.)
Simpósio Comemorativo do I CentenArio da Internacional Comunista, Univcrsidndc de Stnnford, Pulo Alto, Califórnia, 1965 (assis·
MENSAGEM N• 131, DE 1979
tente).
(N• lSI/79, na origem)
11 Conferência Anual do Programa de Coopci'açào lnteramericana
Católica, Chicngo, 1965 (representante).
Excclcntfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Reunião do Conselho de Ministros dn Associação Latino·
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a
Americana de Livre Comércio, Montevidéu, 1966 (membro).
honra de, submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
Comitiva do Ministro de Estado cm visita à Colõmbia, Peru c razer, do Senhor Renato Bayma Dcnis, Ministro de Primeira Classe, da CarEquador, 1966 (membro).
reira de Diplomata, para CX('rcer a runção de Embaixador do Brasil junto à
Comitiva do Ministro de Estado, visita ao Chile, Bolivia, Argenti- República do Senegal, nos termos dos artigos 21 c 22 do Decreto n• 71.534,
de 12 de dezembro de 1972.
na c Uruguni, 1966.
Os méritos do Embaixador Renato Bayma Dcnis, que me induziram a
Comitiva do Ministro de Estado, encontro com o Chanceler do Pacscolhê·lo pura o desempenho dessa elevada função, constam da anexa inrorraguai, Foz do lgunçu, 1966 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado, visita a Portugal, Itália, Vaticano, muçào do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia. 14 de agosto de 1979. -Joio B. de Flauelredo.
ONU c OEA, 1966 (membro).
INFORMAÇÃO
Comitiva do Ministro de Estado, visita à França, Dinamarca, Norucgn, Japão c República da China, 1967 (membro).
Currlculum Vltae:
III Conrerência lnteramericana Extraordinária, Buenos Aires, 1967
Embaixador Renato Bayma Denis.
(delegado).
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1927.
XXII c XXV Sessões da Assembléia-Geral da ONU, Ncw York.
Bacharel cm Direito, Faculdade de Direito, Universidade do Rio
1967 c 1970 (delegado-suplente).
de Janeiro.
III Reunião Ordinária dos Ministros de Obras Públicas c dos
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra.
Transportes do CONOSUR, Cochabamba, 1972 (chefe).
Cônsul de Terceira Classe, 4 de outubro de 1951.
VII Reunião Ordinária de Ministros de Estado das Relações ExteSegundo·Sccretário, merecimento, 16 de janeiro de 1956.
riores dos Pafscs da Bacia do Prata, Cochabamba, Bolfvia, 1975
Primeiro-Secretário, merecimento, 8 de outubro de 1960.
(delegado).
Conselheiro, titulo, 19 de outubro de 1965.
X Reunião Ordinária de Ministros de Estado das Relações ExterioMinistro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 1967.
res dos Pafscs da Bacia do Prata, Punta dei Este, Uruguai, 1978 (de·
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de
legado).
1978.
Comissão de Elaboração do Programa para o Exame Vestibular do
Diretor da Divisão de Segurança c Inrormaçõcs, 1969.
Curso de Prcparnção à Carreira de Diplomnta, 1951 (membro).
México, Tcrcciro-Sccrctârio, 1954/56.
XLVII Conferência lntcrparlamcntar, Rio de Janeiro, 1958 (asses·
Silo Salvador, Terceiro-Secretário, provisoriamente, 1954/55.
sor da Secretaria-Geral).
São Salvador, Encarrcgndo de Negócios, 1954.
Comissão de Rcparnçõcs de Gucrrn, 1959 (representante).
México, Scgundo-Sccrctârio, 1956.
À disposição do Primeiro Ministro do Japão cm visita ao Brusil,
Paris, Scgundo·Sccrctârio, 1956/60.
1959.
Paris, Primeiro-Secretário, 1960.
I Reunião de Consultas sobre o Acordo de Transportes Aéreos
Filndélfia, Cônsul, 1962/65.
Brasil-Grà·Bretanha, Rio de Janeiro, 1960 (membro).
Genebra, Primciro-Secretârio, Dclegaçilo Permanente, 1965.
Ã disposiçilo do Ministro de Assuntos Exteriores da Repúblico Fc·
Genebra, Conselheiro, Delegação Pcrmnncntc, 1965/67.
dera! da Alemanha cm visita ao Brasil, 1960.
Genebra, Ministro-Conselheiro, Delegação Permanente, 1967/69.
Ã disposição do Presidente do Banco do Brnsil em visito à Alemo·
Genebra, Encnrrcgado de Negócios, Delegação Pcrmnncntc, 1967.
nha, 1961.
1968 c 1969.
Barcelona, Cónsui·Gcral, 1969/74.
Comissi\o de Elnbornção do Novo Rcgulnmcnto de Promoções da
São Salvador, Embaixador, 1974/79.
Carreira de Diplomata, 1966 (membro).
·
Conferência de Direito do Mar, Méxiêo, 1956 (sccrct:\rio).
Medalha Louro Müllcr, Brnsil.
IV Reuniiio do Subcomité Cientifico, comitê da ONU sobre o Uso
Medalha Mérito Santos Dumont, Brnsil.
Pacifico do Espaço Cósmico, Genebra, 1966 (Dclcgado-Suplcntc).
Ordem do Tesouro Sagrndo, Oficial, Jnpào.
50• Reunião da Confcrêncin lntcrnncional do Trabnlho, 1966
Ordem do Mérito, Oficial, República Federal da Alcmnnhu.
(Conselheiro·Técnico).
Ordem do Mérito, Oficial, ltâlin.
VIl Sessão da Comissão dos Trabalhadores nas Plantações do
Or~em de Maio ao Mérito, Oncial, Argentina.
Conselho
de Administração, OIT, 1966 (Dclcgndo).
Ordem de Boyacâ, Oficial, Colómbin.
VIl Sessão dn Comissão do Petróleo, RIT, 1966 (Dclegndo).
Ordem do Mérito Militense, Oficinl, Ordem de Malta.
IV Sessão do Subcomitê Cientmco, Comitê sobre o Uso Pacifico
Ordem do Mérito, Comendador, Chile.
do Espaço Cósmico, 1966 (Dclcgndo-Suplcntc).
Ordem do Sol, Comendador, Peru.
IV Sessão do Conselho Administrativo do PNUD, 1967 (Rcprcscn·
Ordem do Mérito, Equador.
tantc).
Ordem do Sol Nascente, Comendador, Jnpilo.
Reunião do Subcomitê Jurfdico, Comitê dn .ONU sobre o Uso
Ordem da Estrela Brilhnntc, Grande Oficial, Chino.
Pacifico do Espaço Cósmico, Genebra, 1968 (Delegado).
Ordem de Santo Olnvo, Grande Oficinl, Noracgn.
V Sessão do Subcomitê Jurfdico, Comitê sobre o Uso Pacifico do
Ordem de Silo Gregório, Mogno, Grnndc Oficial, Snnta Sé.
Espaço Cósmico, 1968 (Dclcgndo).
Ordem do lnfnntc Dom Henrique, Grnndc Oficinl, Portugal.
Lll Confcrêncin lntcrnacionnl do Trabnlho, Gcncbrn,
Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal.
(Membro).
Ordem do Condor dos Andes, Gril·Cruz, Bolfvia:
Lll Reunião da Conferência lntcrnacionnl do Trnbnlho,
Ordem do Rio-Branco, Gril·Cruz, Brasil.
(Delcgudo-Govcrnamcntal).
Ordem do Mérito Aeronúutico, Grande Onciul, Brasil.
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XXXII Assembléia-Geral do Instituto lntcrnacionul do Algodão e
XXXVII Sessão Plenltriu do Comité Consultivo lnternacionul do
Algodão, Sào Salvador, El Salvador, 1978 (Chefe).
Reunião de Direito Privado du Aeronáutica, Rio de Juneiro, 1953
(Secretário}.
Reunião da Comissão Técnica de Planejumento dos Congressos
Pan-Americanos de Estradas c Rodngcm, Rio de Janeiro, 1956
(Membro).
Oficial do Gabinete Civil da Presidência, 1961.
Membro Efctivo da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico,
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.

O Embaixador Renato Bayma Denis se encontra nesta data no exercício
de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República de El Salvador.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 7 de agosto de 1979.Guilherme Lulz l.eile Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.
(Ã Comissão de Relações Exteriort•s.)
MENSAGEM N• 13%, DE 1979
(N• 151/79, na orlsem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fa·
zer, do Senhor Carlos Sylvestrc de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe,
du Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Bélgica, nos termos dos arts. 21 c 22 do Decreto
n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informaçUo do Ministério das Relações Exterior~s.
Brasília, 14 de agosto de 1979. -João B. Figueiredo.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltae:
Embaixador Carlus Sylvestre de Ouro-Preto
Nascido cm Berlim, Alemanha (brasileiro, de acordo com o art. 69,
inciso III, da Constituição de 1891), 30 de dezembro de 1916.
Bacharel cm Ciências Jurídicas c Sociais, Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil, Rio de Janeiro.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 9 de dezembro de 1937.
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade, 23 de dezembro de 1942.
Primeiro-Secretário, merecimento, lO de dezembro de 1945.
Conselheiro, titulo, 25 de maio de 1950.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 9 de junho de 1954.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 13 de outubro de 1961.
Chefe da Divisão do Material, 1948.
Auxiliar do Scorctário·Gcral, 1948.
Chefe da Divisão Politica, 1960.
Chefe, substituto, do Departamento Politico c Cultural, 1961.
Chefe do Departamento Politico c Cultural, 1961.
Berlim, Vice-Cônsul, provisoriamente, 1940.
Berlim, Vicc-Cônsul, 1940/42.
Porto, Vicc-Cônsul, 1942.
Porto, Cônsul-Adjunto, 1943.
Lisboa, Segundo-Secretário, 1943/45,
Havana, Segundo-Secretário, 1945.
Montreal, Encarregado do Consulado, 1945 c 1946,
Havuna, Primeiro-Secretário, 1945/46.
Novu Iorque, ONU, Primeiro-Secretário, 1949/40.
Nova Iorque, ·oNU, Conselheiro, 1950i51.
Bogotú, Conselheiro, 1951/54,
Bogotá, Ministro-Conselheiro, 1954/56.
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1952, 1953, 1954, 1955 c 1956.
Vicnu, Ministro-Conselheiro, 1956/58,
Vicnu, Encurrcgudo de Negócios, 1956 c 1958.
Bonn, Embuixudor, 1962/66,
Lisbou, Embaixador, 1966/69.
Carucus, Embuixudor, 1970/72.
Berna, Embaixador, 1972/79.
VIII Conferência lntcrnacionul Amcricanu, Limu, 1938 (sccre·
tário).

Primeira Reunio1o Ordini1ria da Orgunizução Provisória lnternncional da Aviação Civil, Montreal, 1946 (membro).
Conferência Especial tlu Assisti:nci:l Ti::cnicu du ONU, Nuv:1 Jor-

ljUe, 1950.
V Assembléia Gemi da ONU, Nova Iorque, 1950 (membro).

III Período de Sessões da Comiss:lo E.o;pecial para Estudo da For·
mul:u;iio de Novus Medidas de Cooperação Econômica (Comitê
dos Vinte e Um), Bogotá 1960 (dclegudo),
Grupo de Trabalho de Quito puru o Estudo da Agenda Provisória
da XI Conferência Jnteramericanu e Elaboração das Instruções
pura u Delegação Brasileira àquela Conferência, 1961 (membro),
Negociações Brasil-Alemanha, sobre Assuntos de Interesse Interno, Bonn, 1963 (subchefe).
Solenidades Comemorativas do .. Dia Ibero-Americano", Hambur·
go, 1964.
Simpôsio .. Brasil, sua importância para o mundo Ocidcntai",Stutt·
gart, 1966 (participante).
IX Conferéncia dos Estudos Americanos, membros da OIT, Caracus, 1970.
Comissão de Concorréncia, 1949 (presidente).
Grupo de Trabalho para Eluboração c Estudo da Agenda das Conversações entre os Presidentes do Brasil e Itália, 1961 (chefe).
Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra, 1958,
O Embaixador Carlos Sylvestre de Ouro·Prcto se encontra nesta duta
no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil na Sufça (Confede·
ração 1-fc:lvética}.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 7 de agosto de 1979, Guilherme l.uiz l.l'ite Ribeiro. Chefe da Divisão do Pessoal.
(À

Comi.uào dt• Rduçües E.-.:tt•riort'J.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai à public:lção. Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. I~'·Secretí1rio.
E lido o st.'guinte
REQUERIMENTO N• 269, DE 1979
Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno do Senado Fe·
dera!, o desarquivamento do Projeto de Lei do Scnudo n• 192/78, que "altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho".
Sala das Sessões, 14 de agosto de 1979. - Senador Orestes Quércla.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que acaba de ser
lido serã publicado c incluído cm Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, o Requerimento
nv 268, de 1979. do Sr. Senador Jorge Kalumc e outros Sr.s. Senadores, soli·
citando que o tempo destinado aos oradores do Expediente do sessão de 24
do corrente seja dedicado a homenagear o Duque de Caxias, patrono do
Exército Brasileiro, na ocasião cm que se comemora o Dia do Soldado. O requerimento foi lido na sessão anterior, não iendo sido votado por falta de
número. A Presidência irá submetê-lo, nesta oportunidade, ao Plenário.
Em votação o requerimento.

Os Srs. SenadoreS que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Aprovudo o requerimento, o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 24 próximo serú dedicado a homenagear "Duque de Caxias",
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 126, de 1979 (n' 225/79, nu
origem), de 25 de julho do corrente uno, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete ao Senado u escolha do Sr, Murillo
Gurgel Vulc:nte, Ministro de Primeira Classe, du Carreira de Di pio~
mutu, pura exercer u funçiio de Embaixador do Brasil junto I) RepiJblicu de Cingupura.
A mutêriu constunte du pauta du Ordem tio Diu du presente sessão, nos
termos du ulfneu "H" do urt. 402 do Regimento Interno, dever(l ser upreciudu ern sessão sccretu.
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Solicito :ws Srs. funcionúrius ns providí:ncins necessárias a lim de que
respdtudo o dispo!-!itivo regiment;d.
(A .l't'J.I'iio toma·.H' .H'Cfl'fa à.1· I H hora.\
ptih/ica à.1· /H ltora.1· t• 50 mimJIOJ).

vou

t'

40 minu/os t' I'O(tu u .1w

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havondo quo tral:lr,
encC"rrar a presC"nte sessUo design:.1ndo para a próxima a seguinte

····-~__.:...___.:..._

_________
C)u11rl11·fdr11
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Sc:n:1do n' 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o s<~lúrio
mini mo de descontos para a Previdência Social, e dú outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 2HJ, de 1979, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana) - Está oncmada a sC>São.
( Lt•vatlfa·.H! a se.uiio àJ /8 horas e 55 minutos./

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 24~. DE 1976
lf.'m R('Kimt• dt• Urgê11cia- art. 371, c, dn Rt•~o:imt'llto lutL'fllo)
VotaçUo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~> 24H, de
1976, do Scnudor Nelson Carneiro, que poibe a pesca da baleia no mar terri·
torial brasileiro, tendo
PARECERES, sob n•s 403 a 406, do 1979, c oral, das Comissões:
-de Constituição c JusCiça- l~' pronunciamento: pela constitucional i·
dade c juridicidade do projeto, com voto vencido, em separado, do Senador
ltalívio Coelho e voto vencido dos Senadores Helvidio Nunes, Wilson
Gonçalves e Osires Teixeira: 2~' pronunclamenlo: pela constitucionalidade e
juridicidude do substitutivo da Comissão de Agricultura;
-de AKrlcultura- I~' pronunclamenlo: (preliminar) solicitando audiência do Ministério da Agricultura: 2~' pronunciamento: (preliminar)- ouvido
o Ministério da Agricultura- solicitando audiência do Ministério das Relações Exteriores, com voto vencido, cm separado, do Senador Evelásio Vieira e voto em separudo do Senador Roberto Saturnino: 3' pronunclamenlo:
f:1vor:'tvd ao projeto, nos termos de substitutivo que apresenta, com voto
vencido do Senador Evc:lásio Vieira.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição c: Justiça c de
Agricultura sobre a Emenda n' 2, de plenário).

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado"' 159, de: 1976Complemcntar, do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na
Lei Complementar n' 26, de li de setembro de 1975, tendo
PARECERES, sob nos 280 c 281, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, nos
termos de substitutivo que: apresenta;
-de Legislação Social, favorável ao projeto na forma do substitutivo
da ComissUo de Constituição c: Justiça, votando vencido, em separado, o Senador Jutahy Magalhães,

-3Vott1çào, cm lurno único, do Requerimento n~' 252, de 1979, do Sena·
dor Paulo Brossard, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
n1• MJ, de 197M, do Senador Mauro Bc:nevides, que "estabelece a obrigatorie·
dade de revisão semestral dos níveis de salário mínimo, c dá outras providên·
das",
-4VotaçUo, c:m primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do urtigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Scnudo n~' 96, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica u redaçüo
do artigo 211 da Lei nl,l 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário·
fumiliu do tmbalhudor, tendo
PARECER, sob n' 223, de 1979, du Comissão:
-de Constlcuiçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos senadores Lúzaro Burbozu, Tuncrcdo Neves, Hugo Rumos c Cunhu
Limu.

-5-

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali·
dade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senudo n~> 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tribut;hcis purn efeito do Imposto de, P.cndu, os proventos e pensões nus con·
diçõcs que indicu, tendo
PARECER, sob n' 334, de 1979, da Comissão:
-de Constltulçüo e Justiça, pela inconstitucionnlidade.
-6-

Vu\uçUu, cm primeiro turno (uprcciuçUo prcliminur du~.:onstitucionali·
dade, nos termos Uo mt. 296 do Re~o:imento Interno). do Proieto Ue Lei do

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES
NA SESSÃO DE 1].8.79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncio o seguinte dis·
curso.) -Sr. Presidente, preliminarmente, peço desculpas, mas sempre fui
um escravo do Regimento nestes meus 24, quase 25 anos de Congresso e por
isso gostei que V, Ex• fizesse valer um direito que cu tinha.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- V. Ex• tem razão, foi um li·
gciro equívoco do meu antecessor que não tinha observado a relação,
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Farei apenas um rcgis·
tro para que a Casa tome conhecimento, mesmo porque diz este registro do
que está ocorrendo nesta nossa América do Sul, em todos os setorcs culturais, científicos e poHticos.
Atendendo a um convite do 11 Congresso organizado pela Confede·
ração de Contadores Públicos dos pa{ses Andinos c do Brasil, que se realizou
em Lima, dos dias 19 a 22 do mês de julho, convite que muito me honrou, de
vez que foi minha primeira profissão exutamentc esta, contador, e mais tarde
é que me formei cm Direito e me dediquei a estudar um pouco do que sei de
Economia.
Ali atendendo u sugestões dos organizadores proferi uma conferência,
objetivo da minha visita, com o título O Pacto Ama:õnico.
Devo dizer aos nobres Senadores da significação desse Congresso, pelo
que os contadores e os auditores representam hoje para o desenvolvimento
dos nossos países, na luta que levantam para que as auditorias sejam feitas
por membros dentro de cada país, pelos naturais do pais, ou seja, no Brasil,
por brasileiros, no Peru por peruanos, na Venezuela por venezuelanos, e etc,
c não como acontece desta significativa tarefa ser executada pelos auditores
de grandes organizações internacionais de auditores.
Ê interessante, de inicio, dizer, para conhecimento da Casa, que a Or·
dem de Auditores Independentes do Brasil, fundada cm agosto de 1977, conta, atualmentc, com um quadro de cerca de 500 associados. A classe
organiza-se, assirn, já existe o clube de Bacharéis cm Ciéncia Contábeis: só o
clube do Rio Grande do Sul, tem cm seu quadro 4 mil associados: O-Instituto
dt: Contadores do Rio Grande do Sul, cerca de mil associti.dos; a Associação
dos Contadores de Porto Alegre:, 400 associados: isso entre aqueles que se as·
soei um, pois, há milhares de outros que agora estão proçurando enquadrar·
se dentro da sua instituição. Para nüo nos alongarmos, informamos que pelo
Brasil afora, em todos os Estudos, organizam-se contadores, técnicos cm
contabilidade, auditores, formando, talvez, já entidades que somam mais de
lO mil profissionais associados que defendem, com muito entusiasmou sua
posição. No que se refere: aos auditores, face ao trabalho que eles hoje fazem,
que antes era feito, exclusivamente, por entidades internacionais, muitas ve·
zes dependentes de multinacionais, nem sempre úteis em sua atuução pura o
Pu is onde utuuvam, de vez que se apossam de muitos dados, e conhecimen·
tos, c, ainda, levam empresas nacionais dependerem de seus pareceres pura
resolverem problemas de ordem internacional.
·sr. Presidente, como nào quero ser longo, devo dizer a V, Ex• que o
Congresso me surpreendeu pelas teses ali levantadas, pelo entusiasmo dos
participuntes sul-americanos, de oito pafses deste continente e, no final, vim
a verilicur que o Congresso abrangia quase todos os pafses da América do
Sul. As teses apresentadas, numerosas, Sr. Presidente, forum as mais interes·
santes e us mais expressivas. Levantarum-sc, inclusive, .Problemas não apc·
nus cont!1bcis, não apenas ligados à classe, mas ao desenvolvimento, e muitas ve·
zes hú problemas do desenvolvimento, que precisamos, cm conjunto defender,
c.lt:ntrn da América do Sul, nós agora, que estamos tomando consciência du
nossa posiçUo e importüncia. O que muito me confortou, Sr. Presidente, foi
verificar que esses Congressos, que eram só de Pafscs do Pacto Andino, c a
eles pertenciam upenus Equudor, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, agora
inl'\uc: o Bmsil, que uté c:ntào, c:stuvu isolado. Neste encontro, o segundo de
que purticipum os representuntcs do Brasil, tumbêm foi mudada u denomi·
naçUo do grupo pum Confedc:rucion de Contadores Públicos de Los Pulses
Andinos Y dei Pucto Amazônico, ou seju, englobando us sete Repúblicus, ir-
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, este o registro que achei por bem fazer,
rnàs nossas, 4uc se limitoun conosco nesses doze. quase trc::tc: mil quilômt:tros
de frontt:im qLu: temos com todos os países da área umuzônicu, Nesse Con~ tomundo um pouco do tempo do Senado, o mfnimo passivei, pura permitir
que outros rcspeití1veis coleSas possam, nesta tarde de segunda-feira, talvez
grc~~n. duruntc rninh:1 confcrênciu, c num debute que levuntou logo 01pós,
f!lu.lc Ucclar:1r. com u nutior alegria, niio ter o Brasil nenhum problema de mdhor aproveitar o tempo de que dispomos.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
frontciw com os países irmilos da América do Sul. Muito ao contrário, é
hoje o Rrusil um Puis lutando pura crescer e pura poder ajudar os seus ir·
mtío~ sofridos. como nós, de todu u América do Sul. Esse foi um dos rcsultu·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL
dos ;~ufcridllS n:tquch: encontro, pura o qual, ·antes de partir, solicitnmos do
1/ERMES EM SEU DISCURSO
St:nadu ••utori~:u~;io paru ali comparecer.
O PACTO AMAZÔNICO
Quunto à nossa Conferência, Sr. Presidente, cm que abordamos tudo
que.: se: rdacion>~ com OPacto Amazónico, a importância para u América do
I - INTRODUÇÃO
Sul. u oportunidade que foi a formação deste pacto pelo Governo do Brasil e
I. O imere.f.ft' continental e mundial
todos us países d:1 :'!reu umazônicu, sentimos a curiosidade e o interesse, pelas
pergunws que nos dirigi mm. Alguma coisa de útil levamos aos nossos vizi·
Honra.nos a oportunidade de, perante a mais colendu audiência de aunho~ d:1 t\mC:riL:a do Sul. u fim de nos entendermos bem, de nos ajudarmos
ditores e contadores internacionais, representar milhares de colegas brusilci·
mutu:~mcnte como o desejaram os l.:riudores do Pacto Amazónico, A frente
ros, niio apenas nessa qualidade prolissional, senão também nu condição de
d11 l!U<Ii cstav:t o e:o;-Prcsidcntc Ernesto Geiscl com seu ilustre Ministro das membro do Congresso Nacional do nosso Pais.
I~'•:I:LL,"Ões E.xtcrion:s, pessoas que foram lembradas pelos participantes da·
Ni1o fora a duplu condição que nos convoca a corresponder ao interesse
l!ucla conferência, com muito respeito c, muita estima,
deste sdeto auditório c 11 importância do tema que me foi proposto- uma
Sr. Prcsidcntc, solicito que a minha conferência conste deste meu pro· ubordagern do Pacto Amazônico, que une oito pafsc:s deste Hemisfério- jú
nunciumcnto.
,
!'lcriu UI! molde: a obrigar·nos u um esforço de sfntc:sc, capaz de permitir, o
Entrclilnto. um dt:tulhe i: importomte lirmar: t:ntre as teses levantadas quunto breve possamos ser, tratá-lo com a propriedade c a amplitude que a
pllr nwis de um p:~is, cm debates e cm comissões de que participaram mais de relevfmchl da mutt:rh1 e>:igc.
XOD sul-:lml!ricanos, contudores, uuditores, contabilistas, de todos os países
Em primeiro lugar, precisamos responder-nos porque tal interesst: dos
Ua n:gi:lu d:1 ,\méric:.l do Sul, pudemos notar o interesse, a lealdade, as quei· <luditorcs e contadores sul·americunos por esse problema. A ocupação racio.\HS c o scntiml!nto di! pedir uma uniii.o nossa. em defesa dos nossus riquezus
n:ll da PANAMAZÔN IA. quando seus imensos recursos dcsafium o interesnatmais.
se dt: um mundo faminto de cc:lulosc, de: protefnas nnimais c vegetais, de miVou ler. Sr. Presidente:, alsuns dos pontos interessuntes uli debatidos. . nérios, t: dt: um continente pressuroso cm aproveitar as suas reservas energéDit.iam:
ticas c proc~:ss:tr, :.aqui mesmo, suas matérias·primus, é o desuno maior que se
- Nt:ssa convençii.o foi lirmudu c dada a público uma decla- nos apresenta, nas duas últimas décadas deste século.
r:u;ii.o conjunta denominad:1 "Declaração de Caracus", dando énfa·
Falou-se. muito tempo, num "Inferno Verde", onde csburruvu a humast: aos propósitos da entidade c:m cinco pontos:
nu ~.:uriosidade dos :.~venturosos pioneiros: houve: quem visse nessa região,
maior que: qualquer pais da América do Sul, se, tomado sem c:Ju, um conti[~") Participar da solução dos problemas sócio-económicos
dos rmíscs membros, cm estreita colaboração com os respectivos nente liquido; houve os que: a classificaram de "pulmão do mundo"; e nUa
foram poucos os que, no inicio deste sêculo c até sua primeira metade:, fula·
governos:
rum na intcrnacionalizuçilo da Amazônia.
2~') Manter atualização e aperfeiçoamento técnico profissional
Mos u nossa PANAMAZÚNIA que, nos vales imensos e em ulturus
dos Contadores, no sentido do aprimoramento dos serviços que
prt:-andinas, nos contrafortes do Monte Rorimil c nos planaltos de Roraima;
prestam:
nu beiru do cerr.1do c nos limites das matas brasileiras: nas dobras que quase
J~") oferecer o mâximo apoio aos contadores dos paísscs
membros no sentido da integração c cristalização dos objctivos não conseguem separá-las da Bacia do Orenoco; nesses vastos limites se cs·
pruia c: se: amplia, é um continente e um arquipélago.
programados~ -Vejam, V. Ex•s.: Ningut:m consegue udentrá-Ja dez léguas, cm quase qualquer dircç-Jo,
4~') repudiar e repelir a ingerência de organizações multinacionais de serviços de auditoria que atuam à base de interesses alicni· durante o fastígio das águas - quer procedentes dos tributários du pl:mfcie,
gcnas c que, com a prática de: espionagem económica c industrial, quer provindas da fusão di1s geleiras andinas -,sem esbarrar, pela frente,
com a fronteira liquida dos igapós e igarapés, vendo a terra caída arrastada,
põem cm risco a segurança nacional dos paisc:s membros:
com árvores c: animais para o imenso depósito telúrico, que ainda não se deVejam V. Ex•s um dos pontos debatidos com o maior ardor, naquela finiu se t: um delta ou um estuário amazónico.
conferência:
E. naquela mesma foz, que lança milhões de metros cúbicos por segun5~') Conclamar os Contadores- Auditores dos demais pulses
do de matt:rias enriquecidas no seio do Atlântico, também se depositam mida América Latina no sentido de que se integrem à luta por eles
nérios que o enriquecem c chegam a outras terras distantes.
encetada, com vistas à valorização c desenvolvimento profissional:
Todos, no Continente c no Mundo, nos interessamos pela PANAMA·
Isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, me impressionou, por verificar ZONIA, que, recentemente, uniu sete poises num pucto, visnndo à sua ocucomo se sente nesta classe, a que ainda não demos o devido valor, mas é a paçi'io, ao !ieu desenvolvimento, à sua utilização, decerto em bcncllcio da
que vive com os dados, os números, não apenas dos órgilos da indústria c co- Humunidadc, mas, antc:s de tudo, para desfrute económico dos detentores du
mércio, mas das nossas próprias nações e que vêem os liltrumentos com mui- sua posse telúrica.
tu clmcza. pela preocupação, pelo interesse e pelo patriotismo que demonsMus esse acordo octonucional dc:monstru, antes de tudo, que nós, os
traram naquela reunião. Achei por bem transcrever trechos duquilo que foi países amazónicos, assumimos consciência da incompurávcl importlincia do
uito por esses homens que lidam com a Contabilidade Privada e Pública. uproveitumcnto dessa imensa regiilo, que até hoje soubemos preservar, sem
Os jornais do Peru, onde se: realizou a ConfcrC:ncia, Sr. Presidente, fize- que, pura isso, precisemos delegar, nem minimamente, o poder da nossa soram n:ferências à minhu palestra, ou melhor, à minha conferência. Peço, Sr. berania em seus limites, c:mboru aceitemos, segundo os ditames da razão,
Presidente que essu publicação conste tambC:m, dos nossos Anais, porque ali. quantos nos queiram truzc:r a colaboração técnica c: cientincu exigfveis, ou
estive como homc:m do Brasil, com a responsabilidade de Senador, levando o desejúvc:is, pura mais rúpido êxito da nossa tarefa: integrar u PANAMAZOpensamento de um grande colc:tividadc brasileira, ou seja os meus antigos NIA em si mesma, como unidade telúrica c: fazer com que cada uma das suas
companheiros, quando lidava cu com números e com contablidade. Os jor- partes sc:ja inserida no processo de desenvolvimento económico de ,c:uda um
nais principais do Peru, comentaram nossa Conferência, transcrevo de E/ dos paisc:s que u compõem.
Ctl/1/t'rritJ o comentário que:, como disse foi tomado de: debutes c de infor~. A cmltabiJidade do.f recur.ws ama:õnlcos
m•u;ões. que pude sentir terem sido úteis pura o nosso Pais. Pude mostrar, reAgoru t: n oportunidude de indagur c responder porque os auditores c
pito, u posiçUu dc:stc: nosso imenso continente, que é o Brasil, limitando-se
mm 11 Uus IJ repúblicas sul-americanas, c:m suas fronteirus, sem nenhum contadores do lit:misft:rio, nesta rc:uniilo internacional, convocum um brusi·
pn1blemu com elus: pude: mostrar, também, alguma colaboraçilo quc:jli pr~s· leiro - nu dupla qualidade de contabilista c purlumentur - purn dissertar
tu mos. e dizer do desejo que: tc:mos de receber o apoio daqueles nossos tr· sobre um temot de tão elevada significaçiio.
Em primeiro lugur, porque: a Amazôniu é nossa.
rnUos desses pulses Sui·Amc:ricanos.

~.'-',''-''----------·-------'-'-"'-·'-"-(_>."--"-'_·_o_~_·(_;n~-:sso NAC'IO~AJ. (Scçitu 111
.l~m ~cgundn, porque muitas amhiçôcs rondum o gramlc arquipêl:~go
1
11 lJ tcrri10co d:ts Américas, com :mscios de cxplonu;ão c dominaçiio.
1~111 terceiro, porque, como seus lcgitimm. possuidores, por direito t.lt:
1
11 ~t 1fl<tçitll histórica, ternos plenas condiçiics par:~ proceder à sua av:di:tçtto,
c,,fl ~) CllOI;thilistus, :~uditorcs c utui'trios.
. 1'1{,, ainda. a considerar um desuno a ser cnfrentudo pela nossu gcruçUo,
<~:ó~JI.l), Jt:Ycmas cncumr os fatos contt:mpor~ncos c cuminhar ao encontro da
rt:vl'l..l:tJC se desejamos ser útil :~os nossos povos e servir uos nossos pabcs.
H{t t't\ujiO que abandonar, qu~; n:muver de velhos conceitos, de tr;u.lh;Ucs,

p:J':ttbr ao mundo,

nosso jovem mundo da América do Sul, u oportunique este Continente merece. Merece para ter vidu mais digna, c, ao
tr1~:> 1_llo tt:fllpo. poder esta parle do Globo ser mais útil a todos neste período
d~ '~ 1 1.t;,a sofrida. abalado pdus ambições, pelo egoísmo, decisões oriundas do
~1'-'Jc~ c,onõmico mal utili1.ado c das guerras mui ores e menores que se suce·

di.c

:10

~·"'·

bevc:rt~us, nós que dispomos de ricas terras para serem bem utilizadas,
- JOVem,
.
. dC uma vida voltada para O progresso com
IJCÍ U•
:1\a po()u Iaçao
anSIOsa
0

f'l7ln.cslotr, com m:tiores oportunidades para todos, devemos nós, desta

,,f1"c~ic:l. caminhar juntos, nos auxiliando, trocando nossas experiências, na
ba.l~cil dC um porvir mais digno. Temos que prosseguir com os braços abertos
l~ toJOS os povos, porí.:m utentos para evitar males de velhas tradições es·

11 pl ittiví!S c de

hábitos econ~mico-finunceiros que devem ser evitados,
bcventos encarar a realidade, tomar conhecimento do avanço tecnológi~0· daS Pesquisas científicas, E necessário buscar os recursos que nos pern1jtlllf! cDfllpetir, mas, não devemos nos iludir: a única forma válida par:.1
v.:J1c~r é estudar, dar o máximo de esforços na educação do povo, da nossa
·v\'11:fltuJe,
J
..
.
1 er11?s que: estar conscientes que nossas populações crescem, que somos
urfl 1 ~rritDrio rarto de florestas, servidas por grandes cursos d'água, rios, cli·
tT1~. ~unvidatiVO à vida e ao trabalho. Dispomos de riquezas minerais das
tT1~I:\ QisPUtadas pelas necessidades da vida moderna. Necessitamos aprovciwf e%tcs recursos naturais bem, não os desperdiçando, não apenas os deixan·
dt' UtiJitUdos como produtos primários de exportação. Temos que absorver
cPflh~cif11CfltoS. técnicas, convocar colaborações externas, tudo com o objelivP d~ acelerar o progresso regional em nosso solo, bu:.cando industrializar,
tf~nl-irormar, o que devemos utilizar c exportar,
.Junto!\, reunindo as nossas vontades, os nossos esforços c as nossas poh~~c1ltlidades, nós da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guia·
nV' .~o Peru, do Suriname, da Venezuela faremos, como o disse o expt'5'Qcnte do Brasil, Ernesto Geisc\, no ato da assinatura do Tratado de
cP~lleruçào j\mazônia, cm 3 de julho de 1978:- "'Nascer uma nova Ama·
zbf1 1.it dt:~.tinada a ser a terra de encontro c colaboração entre os povos da
A"'"'icu ·
.~enhOrcs. ds, resumida, parte da significação deste encontro: e, ainda,
ct1J1S 1t.lcranuo que aqui estamos rcprcscnlando muitos milhares de profissionj,ljs ~u rc:siuo. que i: nosso dever estudar, procurar identificar a invasão cul·
ltJr~l 4uc se pretende, e, por trás dela, a tentativa de ocupação económica
pftJltt.ticiul que se disfarca cm tantas publicações a respeito da preservação
ci.<\&ica ou da exploração racional da PANAMAZÚNIA, quando visla
c~l"'tnc:nte, elll tudo isso, a açào perniciosa das transnucionais.
C)ntc:rtJ, como hoje, grupos externos procuram dominar os países subde·
lit:~vl.'llviJas. ou emergentes- como os que compomos a PANAMAZONIA
...., ~lllltrolundo u contabilidade de seus recursos económicos, Instalam, nos
tr1~ 1 ?~es ceruros urbanos c industriais desses pulses, grandes escritórios de
1turill c, dispondo dos meios mais modernos de computuçilo, vila, paulatifl11."lcntc:, diminando do mercado de trabalho os contudorcs, auditores c
utaJ 11 t'ios independentes dessas nações, ou marginalizando-os, ou, finalmente,
stJI' 0 ~dirl"lldo-os aos seus interesses.
~ ~ntidUdes e organismos estatais, sociedades de economia mista, fund:J'0~s vincuJ:adus uo poder público, recorrem uos serviços dessus empresus,
ua.l 1 ~es alug11m os equipamentos e, à guisa de obtencUo de know-lwll',
cfltr~:l:lar!l·lhcs os levantamentos dos seus potenciais, de todos os seus rc:cursi 1lii(UTUis, do solo c do subsolo, dos rios c dos mares.
lllstUI:l .. st:. i!Ssim, nesses países, um novo tipo de colonialismo, basetJdo
n~' dl.lmfniu tccnolligico.
.~stt: Con~resso deve revelar que estamos a par dessus munohr:as: csltl
r~V 11 '~u dctllonstru 4ue os contudores, auditores e utuários du Améric:1 L;~ti11:1 e\tàtJ iti.Jwrtidus u respeito desse tipo de dominuçi10, que esconlle um
ut~ 111 ttUo it indcpclll.lência económica dos nossos pulses c, conseqUentemente,
1
11 rl a •unt:ll~a ia suu [HÓJ'lria sobcmnia.
t:is P•lrte Jo sentillo dcstu rcunii'!o: eis, também, 11 oportuniUaUc do
1 ~r 1 1il uu~ llu.~ conliastcs: fulm sobre o l'ucto Anwzúnico, que é como uma
1
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darinat.la de advertência Uns nossos sete puíses sobre a nccessidude 4ue o
Ut:~tinu nos :aprt:scnta, que :t História nos impõe, de comanU<H o nosso procc:~~o de Uescnvolvimento, a p:1rtir, justamente, da contabilizaçi'10 dos no~sos
rccur~os com u prata da cas:t, com os nossos próprios ti:cnicos altamente capacitados pum o desempenho dessa missão, sem embargo da colabor<1ção
4uc M.:mprc desejumos receber e oferecer.
11 -O Tratado de Cooperação Am1zõnlca
J. Df!st•nvolvimenw harmónico

Assinado na dia 3 de julho de 1978 pelos Governos da Bolívia, do Brasil, du Colômbia, do Equador, da Güiana, do Peru, do Suriname e da Venc·
zuela, o Tratado de Cooperação Amazónica se configura num dos documentos mais importantes da comunidade pan-amcricana, dos últimos anos, não
apenas porque assinado por oito países, como pela natureza dos seus propósitos e amplitude do seu contexto, visando à conjugação de esforços para
promover o desenvolvimento harmónico da PANAMAZONIA, que permita
u distribuição eqUitativa dos seus frutos entre as partes contratantes, "par:1
elevar o nível de vida de seus povos e a fim de logr;u a plena incorporação de
seus territórios amalônicos às respectivas economias nacionais",
Esse benefício mútuo significará, ademais, a integração c:conõmica du
PANAMAZÓNIA, demonstrando, mais uma vez, o espírito de cooperação
que integra e solidariza toda a América Latina, com vistas ao aproveitamento integral das potencialidades dessa imensa região, respeitada a soberania
de cada Estado, obtidos, simultaneamente, o crescimento econõmico e apreservação ecológica,
Propõe-se, nos artigos 111 e 211 do Pacto, o esforço conjugado para a produção de resultados eqUitativos c mutuamente proveitosos, com a racional
utilização dos recursos naturais desses territórios, mediante troca de informações, entendimentos operativos c permuta cicntílica, inclusive cm outras
regiões de condições homólogas às da Amazônia.
Os artigos 311 c 49, admitidos outros tratados bilaterais entre as partes
contratantes, asseguram-lhes, na base da mais ampla liberdade c plena reei·
procidade, a navegação comercial no curso do Amazonas e afluentes, cxcc·
tu ada a de cabotagem c proclama que o uso c aproveitamento exclusivo dos
recursos naturais cm cada território é direito inerente à soberania de cada
uma das partes contratantes, sem outras restrições que as de Direito Internacional.
Referindo-se aos recursos hídricos da PANAMAZÓNIA, os artigos 59 c
611 reportam-se à multiplicidade de utilizacõcs dos cursos de água, que deverüo ser acordadas racionalmente entre os oito países amazônicos,
constituindo-se tais recursos num vínculo elicaz de comunicação entre essas
nuçõcs c com o Oceano Atlântico c os Estados ribeirinhos, para 3 óavcgação
livre c desimpedida, mediante açõcs nacionais, bilaterais ou multilaterais,
estudando-se as formas de eliminar obstáculos físicos, assim como os aspectos económicos c financeiros correspondentes, "a fim de concretizar os
meios operativas mais adequados",
•
Refere-se o artigo 711 ao aproveitamento da flora e da fauna, mediante
planejamc:nto racional, para a manutenção do equilíbrio ecológico e preser·
vaçào das espécies em toda a região, mediante:
a) a promoção da pesquisa científica c do intercâmbio de informações, oarn QUe se ampliem os conhecimentos sobre os recursos da flora e da fauna, preferindo-se c controlando-se cnfcrmida·
des nesses territórios;
.
b) o estabelecimento de um sistema regular de troca de informações sobre as medidas conscrvacionistas adotadas cm cada Estado, pura os territórios amazónicos, com um relatório anual apresentado por cada pais.
Comprometem-se as oito nações amazónicas a coordenar os atuais serviços de saúde de seus territórios na regino, tomando providências com vistas ü melhoriu das condições sanitárias e ao •lpcrfciçoamcnto do combate c
prevenção às endemias, concordando cm cstabeh:ccr estreita co\abornçii.o
cientifica e tecnológica, a fim de criar condições muis adequudas à ucc:lcrucão
do desenvolvimento económico e social da região,
4. Asp,•ctos da coopl!rczrfju lt:cnica ,. ciem(fica

Trí.:s formas poderá ussumir 11 coopcracilo técnicu c cientifica entre m
piiíscs ~ii I'ANAMAZÚNIA:
11) a 're:alizuçào conjunta ou coordenuda de programus de pesquisas c
desenvolvimento;
b) a criação e operaçfao de institutos d1: rcsquisus ou centros de upc-rl'ciçoamentn c produção I.'Xperimcnt;al:
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c) :1 orguniznçào de seminários c confcrêncio1s, com u trocu de infor·
m:u;õcs c documcnt:lcüo cu orgunizuçiio de meios destinados à sua difusão.
Essa tríplice: uhcrturu poderia complementar-se com u purticipaçi1o de
organismos intcrm1cionuis, capazes de coopcr:u;ilo técnica c cicntinca,
Paralclumcnle, w; mu;ões &~mazônicus convêm nu criuçüo de umu estrutura fisicu mlcquudu, entre si, especialmente quanto n transportes c comuni·
cm;õc.~. cstud:mdo as formus rn:lis hurmônicus,dc estabelecimento ou :1pcr·
fciçoamcnto d:ts interconexões rodoviárius, nuviuis, aéreas c de tclccomuni·
caçõcs, "tendo cm conta os pl:mos c programas de cu da país" c seus objcti·
~'os priorit{uios nu úrca,
P:tm o incremento do emprego racional dos recursos humanos, concor·
damos p:1íscs amazónicos cm estimular estudos e adotar medidas conjuntas,
no sentido de promover o desenvolvimento económico c social desses tcrri·
tórios cu gerar form11s de complementação que reforcem us ações previstas.
Tumbém reconhecem a utilidade de promover o comércio a varejo de produtos locais, entre as populações amazónicas limítrofes, mediante ucordos bilaterais ou multilaterais.
Medidas assemelhadas se tomarão para o incremento das correntes
turísticas, sem prejuízo da proteção às culturas indlgen<~S e aos recursos naturais.
Por igu<~l, comprometem-se as partes contratantes a preservar as riqueUls etnológicas c arqueológicas da região,
5.

ln~rrcãmbio
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pt!rmanente

Garantem as nações amazônicas um intercümbio permanente de infor·
mações, colaborando entre si e com os órgãos de cooperaçtio latinoamericanos, convindo em que as decisões c compromissos resultantes da
aplicação do Tratado Amazõnico não prejudicarão projetas c empreendimentos executados cm cada tcritório, dentro das normas do Direito Internacional e du cortesia entre nações amigas.
Cada uma das partes pode apresentar planos para a realização de estudos de projetas de interesse comum, para o desenvolvimento de seus territórios <~mazônicos, concedendo especial atenção a iniciativas apresentadas
por países de menor desenvolvimento que condicionem esrorços e açõcs con·
juntas dos demais.
Entretanto, podem as partes celebrar acordos bilaterais ou multilaterais
sobre temas específicos ou genéricos, que não .contrariem os objetivos comuns do Pacto, que, no entanro, não terâ efeito sobr.:: outros atas ou tratados internacionais vigentes, nem sobre divergências de limites ou direitos tera
ritoriais dus nações amazónicas, não podendo ser invocado para alegar acei·
tílçào ou renúncia, aceitução ou modilicaçào, di reta ou indireta, expressa ou
tácitu, díls posições de cada parte contratante.
6. Nm•as Reuniõr.f

constituir comissões especiais pum o estudo de problemus ou temus espcciO·
cos, relacionados com o Trutado,
7. D1•1iht•mçtio Uuânimt•
As decisões do Conselho de Cooperação Amazônica ou das reuniões
Uns Ministros só se >~dotnriio por unanimidade, enquanto as das comissôes
cspeci:lis requererão o voto unânime dos particip:mtes, niio sendo o Po1CIO
suscetível de reservas ou dcclmaçõcs intcrpretativus, tendo durou;r1o i! imita·
da, entrando cm vigor trinta dias depois de depositado o último instrumento
Uc ratificaçUo junto :.10 Governo do Brasil.
Em c:1so de denúnciu, SUíl intenção será comunicada pela intercsso1dol i1s
Ucnmis p<trtcs pelo menos noventa dias untes da entrega formul do instrumento :10 Governo brnsileiro, cessando os compromissos, para o denunci:mte, um :1no :após :1queta formOJJizaçào,
A exigência da unOJnimid:idc das decisões mais importantes parece-nos
reforçar a unidade do P01cto, cm benefício da própria unidade da PANA·
MAZÚNIA.
O Brusil uprovou, com vistas a esse Pacto, em 15 de junho de 1977, o
Acordo p:.1m Utililuçüo de Estações Costcirus c de Nuvios na Região Amu·
zúnica, entre o nosso País c o Peru, assinado a bordo do navio Uc01yuli, da
Armada Peruana, fundeado no Solimões, em 5 de fevereiro de 1976, bem
como o Protocolo de Rcrorma do Tratado lnterumericano de Assisti:ncia
Reciproca, o Acordo para a Conservação da Flora c da Faunn dos tcrri·
tórios amalônicos dos dois países, cm 1976 c, no Parlumcnto irasileiro nc·
nhuma voz se opôs, no mérito. ao Pucto Amazónico.
8. Rt•pt•rcll.wio na /mprf!nsa Bra.rileira

Também foi unilnime o apoio da imprensa brasileira ao Pacto Amazónico, A revista .-tma::ônia, de janeiro de 1978, assim comentava o Tratado:
"Estu nova realidade da Amazônia, os novos Cilminhos que ali
se abrem e as grandes perspectivas de desenvolvimento passaram u
tornar necessários instrumentos eficientes para uma·cooperução in·
ternacional. E ao Brasil, por circunstâncias até mesmo geográficas
(oitenta por cento de extensão das fronteiras brasileiras são com
paises umazônicos), certamente caberia a tarefa de tomar a inicia ti·
va, em termos da proposta de um acordo amplo, que englobasse
iniciativas com a participação de, às vezes, três ou quatro países,
tais como a Ata de Rio Branco, que demandou a participação dos
responsáveis pelos transportes no Brasil, na Bolívia e no Peru, a nm
de planejar as interconexões da rede rodoviária na área de conver·
gê:nciu das três fronteiras, ou o Comitê lntergovernamental para a
Proteçào c Manejo da Flora e Fauna Amazónicas, para o qual se
tornou necessária a adesão do Brasil, Peru, Bolfvia, Colômbia,
Equador c VenezuCia."

Determina a cláusula décima do Pacto que os Ministros das Relações
"Será um processo de longo alcance c vamos ter que trabalhar muito",
Exteriores das Partes Contratílntcs realizarão, quando julgarem oportuno ou
conveniente, reuniões paru fixar diretrizes básicas da politica comum, apre· declarava àquela revista, o Chanceler Azeredo da Silveira.
"A conquista da Amazônia é essencial à conquista do Peru pelos pe:'L!:.·
ciar c avaliar o andamento geral da cooperuçào amazónica e tomar decisões
atincntcs ao atendimento uos lins do Pacto Amazônico. Tais reuniões depcn· nos", acrescentava, numa entrevista àquele mesmo órgão, o exaPrcsidente do
dcriio do apoio de mais quatro ministros, sendo que a primeira se realizará Peru, Fernando Belaúnde Terry.
Em igual oportunidade, salientava o empresário OctáYÍo Mavila, da cinos dois anos seguintes à data de vigência do Pacto, ou seja, até 3 de julho de
dade
de Puealpa:
1980, fixada a sede da reunião mediante entendimento entre as oito Chalicclurias, obedecida a designação do Pais ao rodízio, por ordem alfubética.
uo desenvolvimento da Amazônia será rei to agora em muito
Haverá reuniões anuais de representantes diplomáticos de alto nível das
menos tempo e de forma mais racional, porque, depois do Pacto
nuções amazónicas, integrando o Conselho de Cooperação Amazônica, com
Amazônico, vamos poder utilizar n experiência brasileira, feita de
as atribuições de:
muitos fracassos- por isso mais importante- c assim evitaremos
a) velar pelo cumprimento dos objetivos c finalidades do Pacto;
os erros cometidos,"
b) prevenir o cumprimento das decisões tomadas na reuniões de Minisa
A propósito, salientava a revista Amazônia, de dezembro de 1978:
tros:
c) recomendar a conveniência ou oportunidade dessas reuniões,
''A verdade é que os empresários peruanos têm pressa. Afinal,
preparando-lhe o ternário;
50% do território do Peru estilo na Amazónia; 90% dessas terras
d) examinar as iniciativas c projetas apresentados, udotando as decisilo de "terras altas", ou seja, nilo serrem as inundações periódicas
sões pertinentes à reulizaçilo de estudos c projetas bilaterais ou multilaterais,
dos rios: nelas existem 80 milhões de hectares de florestas, com pelo
a cargo das Comissões Nacionais Permanentes;
menos 40 bilhões de toneladus de madeiras de lei; us terras amazóc) avuliur o cumprimento dos projetas de interesse biluterul ou multilna
nicas silo racilmente udaptáveis a diversos tipos de agricultura,
tcrul, udotando as normas para o seu funcionamento.
como por exemplo o da palma urricnno, rica matéria·prima para a
As funções de Secreturiu exercem-se, pro tempore, pela parte contrutunte
produçilo de gordurus, inclusive óleos comestfvcis, da qual se plnn·
taram, roó entre 1963 e 1968, 50 mil hectares."
cm cujo território se deva celebrar a seguinte reuniilo ordinúriu do Conselho,
enviuda, por ela, às demais, u documentação pertinente.
UI - A .. perlênola rtalonal
Previ: o Pucto a criuç~o de Combsões Nucionais Permanentes, pnru u
9, O que pode o Brusil orerccer uos pulses liignatúrios do Puclo Amuzôni·
<tplic;u;;üo d:ts decisões do Conselho de Cooperação Amulônicu e duquclus
adowdu!; m1 reuniões dos Ministros das Relações Exteriores, podendo se co'! Umu longu experiê:nciu, cm que os muitos frucussos nos deram lições de
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~------------------------alcançar o êxito da Superintendência do Desenvolvimento da Ama1.ônia, a
SUDAM, c para a Zona Franca de Munuus, u SUFRAMA. A SUDAM,
com a aplicuçUo dos incentivos fiscais- descontos rcitos pelo contribuinte
do Imposto de Renda para aplicuçüo no desenvolvimento ugropecu{lrio c industrial da região- c a SUFRAMA, dinamizando as atividadcs mercuntis c
industriais de Manuus, recuperudo como pólo de utraçUo, quase com o bri·
lho que lhe dera o perfodo áureo da cxtraçilo da borracha, sem u concorrên·
cia de Burma, são duas experiências válidas, cujo exame orcrcccmos à consi·
derm;ão dos nossos irmãos, signat6rios do Pacto Amazónico,
Estamos desenvolvendo, há dois decênios, cm nossa Amazôniu, com seu
território de quatro milhões c 700 mil quilómetros quadrados, um trabalho
longo e paciente, numa nova técnica de ocupação dos vazios dcmogrâlicos.
Temos adcntmdo u rrontcira agrícola, incentivado a exploraçl'lo mineral,
promovido o levantamento c iniciado a exploração do potencial hidrelétrico
da nossa Amazônia, ampliado o criatório de bovinos, desenvolvido o reccn·
scamcnto norcstnl, c, por meio do Projeto Radam, absorvido a tecnologia
norte-americana, no que tange ao mapeamento acrorotogramétrico do solo c
do subsolo, obtido uma análise regional das mais eficazes, até com o auxílio
de satélites, a cada pcrfodo de dez dias.
A captação de recursos privados, pela SUDAM, a multiplicação das
pesquisas, o encorajamento das iniciativas de desenvolvimento regional, a
melhoria da infra-estrutura de transportes, comunicações, educação c saúde,
razcm com que disponhamos de um know-how nada desprezível. Faltava,
apenas, o diúlogo com os vizinhos da PANAMAZONJA, não tanto a nível
de governo como no campo empresarial, para agilizar, não apenas na via di·
plomática senão no terreno económico, a integração da grande Amazônia.
IO. Mas devemos reconhecer que, no particular, todos podemos aprcn~
der uns com os outros. Também a Venezuela, com apenas 45 mil dos seus
9\2 mil quilômetros quadrados banhados pela bacia amazónica, com condições climáticas similares às do Norte do Brasil, cuida da preservação ecológica c da exploração racional das riquezas da região. Temos, com ela,
vários acordos lirmados, como o BRASVEN, para a construção da Usina de
Guri, com a participação da CETENCO e da Camargo Corréa do Brasil; o
pi uno de reflorestamento do Estado An1oatcgui, a cargo de um consórcio do
Rio de Janeiro.
O Peru já tem, no ORD, um organismo assemelhado à nossa SUDAM.
mantendo com esta um diAlogo direto, lembrando-se o éxito do encontro de
!quitas, cm 1976. Mantemos, ademais, convênios sanitários c de transporte,
com abertura ampla ao entrosamento empresarial.
A área colombiana, na PANAMAZÚNIA, é de 380 mil quilómetros
quadrados, com uma densidade demogrâfica de um habitante por quilôme·
tro quadrado, mas com amplas perspectivas quanto à pesca, à agricultura, à
pecuária c à exploruçào do subsolo. Temos acordos de cooperação sanitária
e conservação de flora e fauna, enquanto a BRASPETRO colabora na pcs~
quisa do petróleo colombiano c na utilização do carvão metalúrgico,
Somente o Equador, dentre os pulses da PANAMAZÚNIA, não tem
rronteira com o Brasil, mas uniram-se, a partir de 1963, pela Via lntcroceãni·
ca, entre os portos de Manaus c São Lourenço, que, para a sua viabilização,
contarA com a construção de 375 quilómetros de rerrovias, 465 de rodovias e
dois mil oitocentos c oitenta c sete quilómetros de hidrovias. Criou aquele
pais o Instituto de Colonização da Região Amazônica, hoje integrado no
Pacto e com alguma similitude com o nosso Instituto Nacional de Coordenação da Reforma Agrária, com larga atuação na Amazônia brasileira.
A Bolfvia, com seus setecentos mil quilómetros quadradosdc/anoJ tro·
piralt•s, guarda, ali, reservas de minerais, apresenta ocorrências de petróleo,
gds e minério de ferro, estanho, cobre, chumbo, zinco c prata. Com ela mantemos vúrios tratudos, boas ligações rodovidrias c estudamos, atualmcntc, o
ucordo do gás, para aproveitamento daquela matéria-prima e constituiçilo
de um pólo económico na rrontcira dos dois pafscs, pois, inegavelmente, te·
mos economias complementares.
Quanto uo Suriname, rico em minério de ferro, muntém acordo de coopcmçào técnica c cientifica com o Brasil, de que resultou intenso intercâmbio
com o IPEAN. Dentro cm breve, a República Coopcrutivista da Guiana es·
turú explorundo a buuxita, niio buscando suus economias apcnas nu madeira
c cunu-dc:-uçúcur.
I/. A iniciau\•a pri1•ada

Podfumos demonstrur com muitos fatos que se praticam nu àrea amuzônicu o interesse du iniciutivu privudu pelo Pucto Amuzônico. As ativid:1des
no sctor ugropccuúrio crescem uccntuudumcntc, e, no du industriulizaçilo co·
rncçum 11 surtir rrutos utruindo instuluções rabris puru todu 11 imcmm rcgiilo
du Amulônia brusileiru. Os recursos dos incentivos nscuis e da SU DAM co-

meçam a dur resultados. De outra parte, o aproveitamento da rorçu d'água
dos rios, cm Tucurui, no Tocantins, próxiino de Belém, onde se constrói a
m:1ior hidrclétrica do Brasil, que orerecerú mais de oito milhões de KW de
energia, tornando-se um atrutivo excepcional. Ainda, a Zona Franca, em
Manaus, com as racilidades que orcrecc, está permitindo o crescimento na
úrea do comércio c de um distrito industrial.
A verdade é que se a região é um desalio, os cmpresúrios sabem que o
crescimento e o progresso são como uma batalha cm que vencem os audacio~
sos, os que enrrcntam as situações perigosas ou pioneiras.
Os empresários brasileiros buscam trocar experiências, e com o sentido
de progredir, orereccm aos homens da iniciativa privada, de outras terras da
região do Pacto Amazónico, a tecnologia que estão usando na ocupação.
Pensa-se, no Brasil umazônico, cm um encontro de empresários, pura uma
observação comum de experiências c de uma colaboração de csrorços bcnéli~
cos às nossas Nações.
IV - Uma •ltórla da diplomada

12. O Pacto Amazónico representa, no plano internacional, um cxcm~
pio de convivência pac!lica entre nações vizinhas, de comunhão de intcrcs~
ses, cm suma, uma brilhante vitória diplomática, uma promessa de inte~
gração do hcmisrério sul-americano.
Não há, no Tratado, nenhum sentido hegemónico e a propósito dele di·
zia o chanceler Azercdo da Silveira:
"O Tratado, com crcito, consagra cm definitivo a exclusiva
responsabilidade das nações da área cm matéria de dcscnvolvimcn·
to e preservação da Amazónia, interditando, pela via da colaboração regional, us ralhas c lacunas que. até há pouco, possibilita~
rum tentativas esporádicas de internacionalização e interferência.
A mesma énrasc na soberania virâ contribuir para reforçar,
sem ingerências nem limitações, a competência integral de cada
país na definição c aplicação da política que lhe parecer mais
adequada, dentro da parct:la amazónica, que corresponder a seu
território nacional.
O Tratado deixa bem claro que os problemas internos, de ocu·
pação c desenvolvimento de recursos naturais, continuarão a ser
exclusivumente decididos na esrera nacional, sem quc nenhum dos
membros tr.nha de ceder qualquer parcela do comando soberano
sobre o processo de desenvolvimento do seu território.
Em resumo, a vantagem evidente de "somar esforços tem como
corolário que ninguém necessite renunciar a nada para sc beneficiar
da soma da cooperação,"
Finalmente, sintetizando o pioneirismo da iniciativa, csclarecia·o então
Chanceler brasileiro:
"Essa obra de criação do ruturo, essa diplomacia dc projeto, ~
a que se exige e reclama numa situação pioneira\ onde não vulem
métodos de outras terras c tudo tem de ser redescobcrto c inventa·
do.
À magnitude c dinculdadc do desafio corresponde, porém, a
grandeza da vocação de povos que herdaram da História a gota do
desbravamento c da construção de um mundo mais humano,"

13. Vinculação hisrórica
Em discurso prorerido no dia 4 de julho de 1978, dizia o Embaixador
José de La Pucntc Radbil, saudando o nosso País,· que o Tratado de Cooperação Amazónico cristalizava velho sonho, numa "demonstração tangível
do largo e csrorçado caminho percorrido por nossos países desde que, pela
di:cuda de quarenta, o Presidente GetUlio Vargas iluminou a idéia germinal
de organizar a vinculucào entre os pafscs amazónicos", o que se tornava,
:1gora, passivei, pela dinâmica da cooperação bilateral, uma nova conquista
da diplomacia sul~americanu.
"Com o mesmo empenho com que o Peru herdou o valor que
impulsionou us temerárias incursões sclvllt!cas dos Incus, u efeméride descobridora c missioncira da Colôniu c u dclinitiva festa con·
quistudora da RepUblica, meu Governo quis pôr sua vontade gene·
rosu a serviço dcstu causa plcnu de ruturo c de promessas. Desde o
inicio de suu gestão, o Governo de meu pais, que tem como um de
:iCUs prioritúrios objetivos o desenvolvimento de sua Amazôniu,
empreendeu com dinumismo c l'é uçõcs concretas para obtê~lo.
Ncstu turcru, o Peru concorre com nações irmãs quc têm preocu·
paçõcs convergentes e estilo resolvidas 11 empreender tardas simila·
rcs,"
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Como prov;1 dcssc interesse, citou o encontro dos Presidentes Gcisd c
Morulcs Bcrmudcz cm i1guas umuzõnicus, .. destinadas a unir definitivamente
nossos povos",
14. Semido aglutinador

Os pronunciamentos ouvidos, desde a assinatura do Pacto Amuzônico,
no P:1rl<~mcnto brasileiro, têm sido marcados pelo unânime interesse cm
torno do esforço conjunto para a integração continental da PANAMAZONIA, respeitadas as prioridades de cudu pa{s membro. Tocando-nos, aos
brasileiros, a maior área nesse imenso arquipélago mediterrâneo, precisa·
mos, por isso mesmo, de ampliar os nossos conhecimentos naquela área,
valendo-nos da experiência dos nossos vizinhos.
E, nessa tarefa imensa, de conquista cconômica, de projeção cultural, de
comph:mcntaridade, de promoção humana, de unidade continental, a presença da nossa classe, dos contadores, atuários c auditores, é indispcnsâvcl.
Por que! aqui se pode abrir uma brecha, no Hemisfério, por onde se introduza o cavalo de Tróia dos interesses alien{gcnas, mascarados cm tccnCioogia,
principalmente no campo da computação e da cibernética, quando, nrs ver·
dade, já conquistamos o mágico processo de levantamento acrofotogramé·
trico do Projeto RADAM, já traduzimos as mensagens dos satélites que, a
cada dez dias, sobrevoam a região, c, já dispomos de todos os métodos c pro·
cessas, os mais modernos c sofisticados, para contabilizar as riquezas, nos
trõs reinos, da PANAMAZÚNIA.
Nào permitiremos que, por essa brecha, penetrem os agentes das multi·
nacionaiS, porque temos condições de conquistar a Amazônia, cm proveito
do mundo, mas sem abdicar, um milfmetro, da nossa soberania.
Atruvés desse Pacto devemos chegar a uma consciência nacional c pa·
namazõnica, que ulic a defesa da flora c da fauna, c a preservação das riquezas
minerais à exploração conveniente desses recursos com vistas ao rápido desenvolvimento dos oito pulses irmãos que foram contemplados com esse
éden tclú.rico. Nào devemos ser e não seremos uma economia primário·
exportadora, mas processaremos esses recursos, dentro da técnica mais moderna, usados os mais variados processos de transformação, a fim de que no
produto acabado se incorpore nossa força de trabalho, que garante a plena
utilização da mão-de-obra porventura ociosa cm nossos países.
A expcriõncia da SUDAM e daSUFRAMA poderá servir de indicações
a alguns dos nossos sete irmãos, de como ocupar a Amazônia, de como
apropriar-lhe os recursos através da indução cconômicu, dos incentivos fis·
cais, da pesquisa permanente das riquezas da solo, do subsolo, das norcstas c
das águas, principalmente da energia-elétrica pois, lembrando um poeta bra·
silciro, ali se ouve .. o cantochão dos dfnumos profundos que, podendo mo·
ver milhões de mundos, jazem, ainda,· na estática do nada".
A América Amazõnica é um mundo novO. Como assinalou o Chanceler
Orlila, Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, se o Pacto
obtiver seuS frutos, como todos desejamos, dentro de dez anos nós, principalmente essas oito nações amazônicas, nos comportaremos como um só
País, no todo continental c n11 comunidade mundial.
Temos que ver nascer na nossa Amazônia um novo Mundo, já atento às
exigências do Século XXI, cm que não mais nos ameacem os compromissos
com o passado, dominado pelo colonialismo, que infelicitou todas as nações
subdesenvolvidas.
O Pacto Amazõnico é uma declaração de maioridade cconômica, uma
proclamação de independência dos nossos valores que, embora inseridos nus
melhores conquistas da humanidade, pertencem, por destinação telúrica c
vocação nn!mica, aos que, durante mais de quatro séculos, incorporaram
esse hemisfério ao processo civilizatório, com um êxito nilo esperado pelo
antropocentrismo europeu.
O DeuOo do PANAMAZONJA
Os poucos contactos internacionais do Brasil nu Bacia Amuzônicu
limitavam-se a Iquitas, Lct{cia, Benjamin Constant c Tabatinga, c, mesmo
esses, de frágil comércio c nuvegaçüo. As distllncias, a falta de transporte ali·
mcntavam o desinteresse.
Em exposição recente na Cümara dos Deputados, o Chefe do Setor de
Relações Exteriores do Brasil, da Divisão da América Meridional, o Ministro Rubens Ricúpcro, mostrava que o panorama mudava. Realmente, os entendimentos, o comércio entre nossos pu{ses acentuou-se neste decênio.
Sentc~se o útil dus medidas preliminares que culminaram com o Pacto Ama·
zônico, firmado entre os oito pulses,
De nossa parte, verificamos que a trunsfcrênciu da Capital do Brusil
paru o Plunalto Central, u ligação, por modernas cstrudus, da novu Cupitul;
BrasUiu, uté Belém, na Foz do Amazonas; as estradas de Santarém, nu mur-
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gcm do Amuzonus, até Cuiabá, desta cidade até o Acre, c do Acre à lJollvJU,
c a Transumazõnica, permitem a anuência de populações c nova vida na região. A atenção dos quase 120 milhões de brasileiros voltou-se pura a Amazônia, pura os "cerrados" do Brasil Central e Rondônia, tudo colonizando.
A SU DAM, a Zona Franca, as novas c grandes estradus de ligação, as
pesquisas científicas, o Projeto RADAM, levaram à descobertas preciosas
que destacaram o valor cconômico da Amazônia.
Citamos os destaques principais: a bauxita do Trombetas c Parugomi·
nas, já cm fase de exploração c industrializaçiio; o ferro, o ouro, o manganês,
nu Serra dos Carujás; a construção de hidrclétricas diversas, acentuadamente, a de TUCURU!, que só ela dará oito milhões de KW à Arca.
Todas estas ocorrências ofereceram as condições pura que o Brasil pro·
curasse uma coopcraçiio maior com seus vizinhos amazônicos, pura levar o
exemplo da experiência e tentar estudos comuns, que ajudem u alcançar rea·
lizaçõcs, progresso c bcm-estar para nossos povos.
Alguns fatos mostram o acerto de uma melhor aproximação entre nos..
sas nações. Nos últimos dez unos o inlercâmbio comercial do Brasil com seus
vizinhos umazônicos cresceu de 180 milhões para 750 milhões de dólares, c
tudo indica que vai a cada ano melhorar. Ligam·nos 12.967km de fronteiras.
Assim, temos que dinamizar a colaboração entre nossos pa{scs, povoando a
região e levando com o homem condições dignas do progresso. Estamos no
século da rapidez tecnológica, dos computadores elctrônicos, da transmissilo
da imugem c du voz para todus as distâncias, c do crescimento das populações do globo, que deverá duplicar até o próximo ano 2000. Assim, não é
ilusório acreditarmos no dever de nos colocarmos na linha do desenvolvi ..
menta.
Este, o desafio à nossa geração. Esta, a mensagem que deste encontro
deve sair, como um sentimento de dever, de amizade, de amor à nossa Amazônia c aos nossos irmãos de todo este jovem continente.
SEJ\IALAN IMPORTANCIA DE CONTADORES
PÚBLICOS EN FUTURO DE LA AMAZONIA
El Pacto Amazónico se presenta ante los 8 países micmbrÓs como "cl
toque de clarin de advcrtenciu" sobre la necesidad que el destina y la historia
nos imponc .. de comandar nucstro proccso de desarrollo, particndo justa·
mente de la contabilización do nuestros recursos con el dincro nucstro, con
nucstros propios técnicos altamente capacitados para cl dcsempciio de csa
misión, 11 pesar de la colaboración que sicmpre descamas rccibir y ofrcccr",
Estas conccptos fucron vertidos en cl marco dei II Congrcso de lu Con·
Fcdcración de Contadores Públicos dei Arca Andina y Brasil por e) Senador
dei Congreso dei Brasil, Gabriel Hermes Vilho, quien en su calidad de conta·
dor público, asiste a dicho evento,
Huciendo una amplia y documentada cxposición sobre .. EI Pacto Amazônico" el parlamentario brasileiio plantcó el papel que da ben observar los
contadores públicos dei hcmisfcrio, y fundamentalmente de los acho países,
frente a los interescs de la Amuzonia, indicó,
Tras estabelecer que los pulses amazônicos han tomado concicncia de la
incomparablc importancia dei uprovcchumicnto de csa inmensa rcgión, sin
que para cllo ••tcngamos q' delegar en lo más mínimo cl poder 'de nucstra soberania", cl expositor pasó a enumerar las razoncs por las que dcbcn asumir
la cantabilidad de los recursos.
"Como lcg{tirnos posecdarcs, por dcrecho de ocupnción histórica, tcnemos plenas condiciones pura proceder a su evnlución como contadores, auditores, y actuarios,rcmarcó; admiticndo, también que sin afectar nucstrns sobcranius, aceptamos a quiencs quicran tracr la coluborución técnica y científica cxigiblcs, para acelerar el dasurrollo de la vasta rcgión.
Luego de rcsurilir las ingentes disponibilidades de riquezas que conticne
lu Amazonlu, rclacionándola con lu poblaciónjovcm que ticnc que uprovcchurlu, cl Senador Hermes, asignó u los contadores cl dcbcr dccstudiur, buscar c identificar lu invasión cultural que se pretende y "por dctrlls de cllu, lu
tentativa de ocupación económica perjudicial" que se disfruzu en tantas
publieucioncs.
Denunció que esta es una ucción de las trunsnucionales y de grupos que
"huscun dominar los paiscs subdesurollados o emergentes" contrOlando la
contubilidud de sus recursos económicos.
El purlamcntario brasilciio rcvcló que asas sectores instalun cn los centros urbunos c industriales mús grandes de tales países, grundcs oficinas de
uuditorius y disponicndo de medias mús modernos de computución "vun
puulatinurncntc elirnlnundo cl merendo de trabujo 11 los contadores, uuditorc~ 7 actuarias indcpcndientcs de esus nacioncs, murginf1ndolos o finulmentc
suhordin:lndolos a sus inh:rcses".
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El Senador Hermes, usimismo, cfcctuó un amplio análisis y pasó revista
a los pronuncinmictos intcrnacionales en torno ui Tratado de Coopcración
Amazõnicu, nrmado cl J de julio de 1978, subrayando qucconstituyc un de·
sulio para las cctuah:s y futuras gcncracioncs.
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(Publicada no DCN - Seçio 11 de 11-8-79)

RETIFICAÇOES
No Parecer n• 402, de 1979, da Comissão de Redução, rcfcrenle ao Pro·
jelo de Lei do Senado n• 18, de 1971, que dispõe sobre o parcelamenlo do
solo urbano, c dá outras providências:
Na página 3439, I• coluna, na emenda do parecer,
Onde se lê:
Redução final do Projelo de Lei do Senado n• 18, de 1977.

Quart•·rclra JS J6:Z7

Leia-se:
Redo:Jçiio do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de
Lei do Senado n• 18, de 1977.
Na mesma púgina c coluna, no intróito do parecer,
Onde se lê:
A Comissão aprcscntu a rcdaçào final do Projeto de Lei do Senado
n• 18, de 1977, ...
Leia-se:
A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de lei do Senado n' 18, de 1977,...
Ainda na página 3439, I' coluna, na ementa do anexo ao parecer,
Onde se lê:
Redação final do Projelo de Lei do Senado n• 18, de 1977,. ..
Leia-se:
Redução do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de
Lei do Senado n• 18, de 1977, ...
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MESA

LIDERANÇA DA ARINA E DA MAIORIA
Lide r
Jorbo1 Pouorinho

Vlce-Lideres
Presidente

3•·S•cretãrlo

Luiz Viana (ARENA- BA)

Laurival Baplillo (ARENA- SE)

Aloy1io Chaves
Jo~o Lins
Aderbal Juremo
lamento Junior
Moocyr Da lia
Murilo Bodaro
Saldanha Deni

1•·VIc•·Presldente
Nilo Coelho (ARENA- PE)

4•·S•cretãrlo
LIDERANÇA DO MDII DA MINORIA

2•· Vlce-Presld•nte

Gattaa Muller (ARENA- MT)

Líder
Paulo Brouord

Oinarte Mariz (ARENA- RN)

Vlce-Lideres

1•·Secretârlo
Suplentes de Secretcirlos

A!e•andre Catta (ARENA- MA)

Jorge Kalume (ARENA -

2•-Secretãrlo

Benedito Conelat (ARENA -

Gabriel Hermet (ARENA- PA)

COMISSOES

Diretor: Anlõnia Corlo1 de Nogueira
Local: A,.e•o 11- Torreo
Telofonn: 223·6244 e 22.5·850.5- Romoi1 193 o 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefo1 Cândido Hippern
Local1 AneJCo 11- Terreo
Telofone: 225·8.505 - Romoi1 301 e 313

Panas Porta (ARENA -

Titulares
\.
2.
3.
4.

Mendes Canelo
Jow lins
Eunice Michilot
Vicente Vuolo

1, E'tlandro Carreiro
2. Agenor Mario
3. Mouro Benevidet

l. Panos Parto
3. Pedro Podronian
4, Jose lins
1. Evelosio Vieira
2. Leito Chovn
3. Jose Richa

MOS
I. Agenor Mario
2. Amoral Pei~oto

Auir.tenle1 Sonio Andrade Poi•ato- Ramal 307
ReuniOIUI Ouortas·foiral, 01 I0100 horo1
Locol1 Sola "Ruy Barbo1a"- AneJCo 11- Rnmois 621 e 716

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR)
(7 mombra1)

MOS
1. Marco1 Freire
2. Humberto luc•na

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jeue Freire
Vice·Presidente1 lo raro Barboza
Titulares

2. Jose Sarni)"
3. Panos Porto

'·

Saldanha Der:zi
5. AllonlO Comarga
6. Murilo Bodoro
7, Benedito Ferreiro
I. Itamar Franco
2. Lazoro Barbozo
3. Adalberto S.no
Mouro Benevidel

Suplentes
ARENA
1. Jose Guiomord
2. Torso Outra
3. Bendito Canelas
MoocyrOolla

••

MD8
1, Henriqu• Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Ciilvon Rocha

'·
Presidente1 Henrique de Lo Rocque
1•·Vke·Presidentll Aloy1io Chovei
2•·Vice·Pretidenlel Hugo Ramal
Suplenlll
ARENA
I, Lenoir Vergas
\, Henriqu• de Lo Rocque
2. HeiYidia Nunes
2. Jaào Colmon
3. Jose Sarnoy
3. Almir Pinto
4. Aloy1io Choves
Milton Cabral
.5. Aderbo) Juremo
5. Bernardino Viana
6. Murilo Badoro
6. Arnon de Mello
7, Moacyr Oalio
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente
MOS
I. Cunho Limo
I. Hugo Ramos
2, Tone rodo Nev11
2. Leil1 Chovei
3. Dirceu Cardoso
3. la:zoro Borboza
Nelson Carneiro
5. Paulo B1ouord
6. Franco Montara

Auistente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
AouniO.s1 Ouinlot·feiral, 01 I0100 horas
locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ano•Ô 11- Romoi1621 e 71ó

Titulares

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
(11 membros)
COMPOSIÇÀO

••

Presiden1e1 Itamar Franco
Vice·Presidente1 Roberto Soturnino
Titulares
I. Arnon do M1llo

2. Bernardino Viana

..

'·

3, Jo1e Lins
J•ue Freire
5. Milton Cabral
6. Ben•dlto Con•la1
7. luiz Cavalcante

Auhtente1 Maria Helena Bueno Branduo- Ramal 305
RouniOIII Quorlal•leiras, os I0100 horas
Local1 Solo "Cio'tlil BaYilacquo"- Anuo 11- Romal623

I. Robarto Saturnlno
2. Itamar Franco
J. Marcos Fralre
Pedro Simon

COMPOSIÇÃO

Presid1nte1 Monde~ Conole
Vin•Pre1id•nte1 Agtmor Mario

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF)
(11 membros)

Suplentes
ARENA
I, Raimundo Parente
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinta

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -iCCJ)
( 1S membro1)

Pre1idenle1 Evelo5io Vieira
Vice•Pretidenlel Leite Chovei

2 Benedito Conelo1

MT)
SE)

I. Jeue Freire

COMPOSIÇÀO

Suplentn
ARENA
I. Jutahy Magalhón
2. Affon1a Comorga
3. Joóo Colmon

AC)

Auistente, Corlo1 Guilherme Fon10co- Romol676
R•uniõot1 T~rços•feiros, os 10100 horo1
Local! Solo "Ciovi1 Bevilocquo" - Ane~o 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE AGRICULTURA -(CA)
(7 membro1)

Titularei

Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marco1 Freire
Mouro S.nevide1
Ornte1 Ouercio
Pedro Simon
Roberto Soturnino

'·

Suplentn
ARENA
I. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Fer~tiro
4, Vic•nte Vuolo

MOS
I. Jose Richo
2. Orestes Qutrcia
3. Tantrado NtVII

1>1.\lliO

A.nÍIIenllrl Daniel Rei1 de Souza- RoPlnl675
Reunioe11 OuariOI•feiral, 01 10J30 haro1
Local: Solo "Ruy Borbo1a"- A.ne•a l i - Ra01ai~ 621 e 716

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA- ICECJ
(9 membro1)

1~0

t"O\(tln:..,so '\('JO\ \l.iSl·t.:únlll

Franco MrmtrJIO
Humb11rlo LuCIHla
Jaison Barreto

MOB
1 Nel1on Carneira
2. MOICOI Fnrire

Auistonte: Daniel Rei1 de Soure- Romal67!i
Reunioe1: Ouint01•feira1, 01 11:00 horo1
lacoL Solo "Cia..,is Bevilocquo" -Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO
Pre1idente1 Ja6o Calmon
Vice·Pre1idente1 Jutohy Mogolhàel
Titularei

I. Adalberto Seno

I. Marcai Freire
2. Cil~on Rocha

2. Evelo1io Vieira
3. Franco Montara

COMISSAO OE FINANÇAS -(CF)
~ 17 membro!)

COMPOSIÇAO

I Luiz Cavalcante

2 Milton Cabral
3 Alberto Silvo
4. Arnon da Mello

Suplantei
ARENA
I. Affon1o Comorgo
2. Jo6o Colmon
3. Jutohy Mogolhàe1

1. Dirceu Cordo10

2. Itamar Franco
3 Henrique Sontillo

I. Gilvon Rocha
2, Roberto Saturnino

1. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. Lamenta Júnior
4. Affan1a Comargo
5. Vicente Vuala
6. Albtrto Silvo
7. Amoral Furlon
8. Jorge IColume
9. Jutahy Mogolhc!lol
1O. Mendes Cano lo

MOB

1. Cunho Uma

I, Paulo Bronord

2. Tancreda Ne'I01

2. Marco1 Freire

3, Rabtrta Satumlno
4, Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mouro Benevidll
7. TeotOnlo Vilela

3. Lorora Barboza
4. Jo11 Richa

COMISSAO OE REOAÇÀO -ICR)
(!i membro1)

I. lanoir Varga1

2. HeiYidio Nune1
3 Jt~He Froirfl

..

Moacyr Delta
l. Henrique de lo Rocque
6. Aloy1io Chave~

Supl11nt11
ARENA
I. Julclhy Mogolhou
l. Raimundo Parente
3. EUilÍCe Mkhilll\
Benedito Canela~

..

I. GiiYon Racho
2. Henrique SontiUo
Joi1on Borrato

1. Jote Richo

2. Adalberto Seno

Assi1111nte: Carlos Guilherme Fon1eca- Roma/676
Reuníoo1. Ouintol•leirol, 01 10;30 lloro1
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anaao li- Remai\ 621 e 716

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

Pra1identel Dirceu Cordo1o
Vice·ProlidentaJ Adalberto Sena

COMPOSIÇAO
Titularei
I. Tor1o Outra
2. Saldanha Oerri
3. Mende5 Conola

1. Oi~eeu Cordato
2. Adalberto Seno

Suplente\
ARENA
1. João Colmon
2. Murila Badoro
3. Jo1e Sorney
MDB
I. Hugo Romo1

A11i1t11nte, Mario Therezo Mogolhàel Mollo - Ramal 13<t
Reuni6e1. Quintol·feirol, 01 12100 horo1
Local1 Solo "CioYil Bevilocquo"- Anu:o 11- Romol623

COMISSÃO OE RElAÇOES EXTERIORES -(CREI
(IS membro1)
COMPOSIÇÃO

Presidente! Jorge Kolume
Vice·Prelidente, Mouro S.no..,idel
Titularei

1.
2.
3.
<t.

Tituloru
I,
2.
3.
4.
5.
6.
7,

T0110 Outro
Bernardino Viana
~oldonha Dera i
Lomonto Junior
Mandu Canela
Aderbal Jur•ma
Almir Pinto
a. Lenoir Vot(IOI
9. Jme Sorney

Suplente\
ARENA
I. Alay1i0 Chovei
2. Pedro Pedronian
3. Henrique de Lo Rocque
4. Jo11 Guiomord
S. luiz Cavalcante
6.

Jorge Kolume
luiz CaYolcante
Murilo Badoro
Benedito Ferreira

1, Mouro Bonevide1
2. Agenor Maria
3. Hugo Romo1

Suplente1
ARENA',
I. Raimundo Porent1
2. Amo rol Furlo"
3. Jo11 Guiomo1d

MDB
1, Cunho Limo
2. Joi1on &arreta

A11i1tente1 Corlo1 Guilher~• FonlOCO- Aamol676
Rouniàe11 Quortol•leiro•. O• 9,30 horal
Local1 Sala "Ruy Borbo1a"- Aneao li- Romoi1o 621 • 716

Pre~ident11 Tono Outro
1•-Vice·Prl\idente, Saldanha Cerzi
2•·Vico·Prl\identel Lomonlo Junior

COMISSAO DE lEGISlAÇAO SOCIAl-(ClS)
(9 mombra1)

Titularo1

1. Lamento Junior

2. Almir Pinto
3. Alberto Silvo

Suplente1
ARENA
I. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelai

COMPOSIÇAO

Ani1ten1•1 Corlo1 Guilherme Fon1eco - Ramal 676
Aauni61uc Ouinl(:l\•leircn, OI9J30 horo1
Locol1 Solo "Clovis Bevilocquo"- An.. o 11- Aamol623

COMPOSIÇAO
Pruidente1 Holv1dia Nune1
Vice•Pretidente1 lenolr Varg01

Titularei

MO&
Allillenlol Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
Reuni6n: Quartos• feirai, 01 11100 horo1
Local: Anuo "B"- Solo ao lado do Gob. do Sr, Senador
Joàa Bo1ca -Ramal 484

Pre1idenle1 Cunho Limo
Vice·Pre1idente1 Toncredo Nev11
Suplentes
ARENA
I. Saldanha Oerzi
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jane Freire
.4. JoH Sarney
5. Milton Cabral
6. JoH Guiomord

Pre1idon1e: Gil ... on Racho
Vice·Prelidente: Henrique Santillo

4. Jo10 Úo.Jiomard

COMPOSIÇAO

Titulare~

COMISSAO DE SA.UDE- (CS)
(7 membros)

Pre1idenlo: Arn',Jn do Mello
Vice•Pre~idante1 Alberto Silvo

MDB
A.ui1tenle1 Sonio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuni0111 Ouintol·foiral, os\0,00 horo1
local: Solo "Ciovi1 Bevilocquo"- Anuo 11- Ramal 623

Anililente: Condido Hipperll- Romai1 301·313
Reuniõe11 Quortol·feirol, 01 11:00 horas
locol1 Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11 - Romoi1 621 e 716

COMPOSIÇAO

Titularei

MOB

Marco1 Fre1re
Maura Bene~1d01
3. Leito Cllov111

COMISSAO OE MINAS E ENERGIA- (CME)
(7 membro1)

Suplente!
ARENA
I. Jou lin1
2. A.rnon de Mello
3. Jorge Kalume
4, Pedro Pedrouion

I. Jaco Colman
2. Torso Outro
3. Jutohy Magolh6e1
4. Aloy1io Chovei
S. A.derbol Juremo
6 Eunice Michi111

MOB
1. Paulo Bro11ard
2. Nel1an Carneiro
3 llomor Frar~co
Jo11 Richo
Amoral Peixoto
6. Tor~credo Nev111

COMISSAO DE SERVIÇO PUBliCO CIVIl -ICSPC)
(7 membr01)
COMPOSIÇAO
Pre\idente, Evondro Carreira
Vice•Pre1idenllu Humberto Lucena
Titulor11\
I.
2,
3.
4,

Suplantei
ARENA
Raimundo Parente
1. Aflon1o Cnmargo
Henrique de Lo Rocquo
2. Pedro Pedro11ion
Bernardino Viana
3. Adtrbol Juremo
Alb11rlo SiiYa

MDB

Titylarn\

1. Ore1ile1i Qyercia

1. E'<'ondro Carreiro
2 Humberto Luc11na
. Lozara Barboza

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Suplante\

2. EYelo1ia Vieira

ARENA
I. Benedito

Auistente: Sania Andrade Pei~ata- Ramal J07
Reuni6e\: QuintOI·h,irol, Ol9tJO noras
Lacah Sala "Ruy Borbo1a"- Anua 11- Ramoi1i 621 e 716

Ferr~tiro

1. Pauo1 POrto
2. Lamento Junior
J. Alberto SiiYo

2. Vicente Vuolo
J. Podre Pedronion

Cominóe1 Tempororia1
Chelet Ruth de Souza Co1tro
local: Ane•o 11 - Terreo
Telefone: 22S·B50S- 'la moi :IOJ
1) Comiu6e1 Temperorio1 poro Projetei do Congreue No·
etanol
2} Comiu615 Tempororio1 paro Aprecio~âo de Vet01
J) Comi1il6ei Eipeciois e d1 lnquerito, e
4) Comiu6o Mi11a do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90
do Regimento Comum).

4. Affon«~ Comorgo

MDB
I EYandro Carreiro
2. Lazoro Borbo1o
J. 0111Ue\ Quercio

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

1, Leite Chovei
2. Agenar Maria

COMPOSICÀO

Anillenttt Renoldo Pacheco de OliYeiro- Ramal JOô
Reuni6e11 Ter~01i•feiro1i, 01i lOtOO horo1
localt Solo "Ruy Borbo1o"- Ane~o 11- Ramoi1621e 716

Preildenlet Benedito Ferreiro
Vice·Prt~idtnte, Vicent1 Vuolo

SERVIÇO DE

CO~IISSÕES

HOR!-RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE&

HO.'lA,S

TERÇA

SALJIS

c.T.

RUY er.nnos11
Rarnais-621 o 716

C.JI.R,

CLÕVIS

10:00

BEVIL~CQUJI

Ramal - 623

HORAS
09:30

QUA!!TA
c.s.N.

c.c.J.
10:00

l0:30

S ALAS
RUY BARBOSA
Ramais-621 e 7l6

ASSISTENTil

PER.'•\1\NENTES
PEI~oii\NENTES

IIORJIS

RONJILDO

DO SENJIDO FEOERJIL

QUINTA

s,\LIIS

C.F.

CLOVIS OCVI~~CQUJI
Ramal - 623

c.s.P.c.

RoY BIIROOSA

1\SS I STE:~.'TE
GUIL~EIIME

09:30
CUILHEIU>IE

Rarnais-62~

ASSISTENTE
GUILHERME

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
Ramal - 623

C.A.

RUY DhRBOSA
Ramal•-62' • 7H

SONIA

C.E.

RUY BIIRBOSA
Ramais-621 e 7l6

DANIEL

C, R. E.

RUY BIIRBOSA
Ramais-621 e 7U

C~ IDO

C.M.E.

'B'
ANEXO
Ramal - 484

,RONALDO

11:00

AUi1itenttl Cle Comiu6CIIt Horoldo Pereira Fernondei - Ro·
de Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F.
Cruz - Ramal 598, Mouro Lope1 de So - Ramal 310 1 Lei la
Leivai Ferro Ce1to- Ramol314.

"'O I 674 1 Alftu

-

e 716

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVILACOUA
Ramal - 623

SONIA

· C.D.F,

RUY BIIRBOSA
Rarnais-621 e 716

RONhl.DO

10:30

c.s.

RUY BIIRBOSA
Ramais-621 e 716

CUILIIERI·IE

11:00

C.L.S.

cLOVIS DEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACOUA
Ramal - 623

IIARIA
THEREZA

10:00

I

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXIV- N• 092

QUINTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 1979

BRAS! LIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu. Luiz Viana. Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 37, DE 1979
Suspende a execução das Resoluções n•s 29, de 1972 c I, de 1973, da Secretaria de Educaç>io do Estado de Siio Paulo.
Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida cm 10 de março de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário n• 81.590, do Estado de São Paulo, a execução das Re·
soluções n•s 29, de 1972 e I, de 1973, da Secretaria de Educação daquele Estado.
Senado Federal, 15 de agosto de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente.

SUMÁRIO
I -ATA DA 126• SESSÃO, EM IS DE AGOSTO DE 1979
1.1 -ABERTURA

- Projeto de Lei do Senado n"' 229j79-Complcmcntar, de autoria do
Sr, Senador Franco Montara, que institui o auldlio-doença cm favor do
trabulhador rum!, e dá outras providências.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.4 - Comunlcaçõe• Ja Liderança da ARENA

1.2.1 - Mensa&ens do Senhor Presidente da República

Re.uiwindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
- N• 133/79 (n' 253/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
C:imura n• 125f7H (n' 5.569/79, na origem), que dispõe sobre requisição
de: sc:rvidorc:s públicos da administração dirc:ta e autárquica pc:la Justiça
Eleitoral, e dâ outrus providências. (Projeto que se transformou nu Lei n~
6.678, de 14 de agosto de 1979.)
- N• 134/79 (n' 254/79, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Cámura n• 30j79 (n9 5.795/78. na Casa de origem), que autoriza a Com is·
silo de Finandan11!nto da Produção- CFP, a alienar o imóvel que mc:nci(lnil. (Projeto que se transformou na Lei nY 6.679, de 14 de agosto de
1979.)
1.2.2 - Pareceres
Rc:/i•rf!lltl!.l' ci
q)lc

JI!!{IÚIIlc'

- De substituições de membros cm Comissões Mistas.
I.Z.~

- Requerimentos

- NY -270j79, de desarquivamcnto de projeto de lei do Senado que
especifica.
- NY 271 j79, de uutoria do Sr. Senador Luiz Viana e outros Srs. ScnuJores de homenagens de pesar pelo falecimento do ~r. Deputado Tht:ó·
duio Alhuqucrquc. Aprovado, após usarem da palavra no t:ncaminhamento de su:t votação os Srs. Senadores Murilo Badaró, Passos Põrto,
Muuro Bcncvidcs, Lomanto Júnior, Aderbal Juremn, Dirceu Cardoso c:
Din:me Mariz, tendo o Sr. Presidente se associado em nome da Mc:s:t.
1.2.6 - Comunlcaçiio da Presldêocla

mmt?ria:

-Emenda nY 2, de Plenário, ao Projeto de Lei do Scnudo
proíbe n pesca da bnleiu no mar territorial brasileiro.

n~' 248/76,

1.2.3- l.clluru di: projctos

- Projeto de Lei do Senado n• 277 f79, de autoria do Sr. Senudor
Orestes Quérci:a, que dispõe a respeita do adicional de 50% pugo por horus cxtrus que excederem de 8 por semana ou 24 por mês, aditando pur:'1·
grufos ao urt. 59 da Consoliduçiío dus Leis do Trabalho- Decrcto-ld ""'
5.452, de i' de muio de 1943.
- Projeto de Lei do Scnudo n~' 228j79, de autoria do Sr, Senudar
Nelson Carneiro, que ucrcscentu purágrufo uo urt. )"' du Lei n~' 5.107, Uc
ll de setembro de 1966, que instituiu o FGTS,

- Convocuçiio de sessão extntordinúria u realizar-se hoje, às t K hor:ts c JO minutos, com Ordem do Diu que designa.
1.3 -

LEV1\NTAMENTO DA SESSÃO.

2- ATA DA 127• SESSÃO, EM 15 DE AGOSTO DE 1979
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
Z.2.1 - Comunicação

- Do Sr. Jorge Kalume, Prcsidente du Comissão de Scgurunçu Nu·
cional, comunicundo que o Sr. Senudor Cunha Limu purticipuril de uma

.
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viagem de observ:u;ào ll rcgiilo Amazônica, a convite do Sr. Ministro do
Exército.

2.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n• 9/79 (n' 8/79, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c
Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do
Prata no território dos pafses-membros, aprovado na IX Reunião de
Chanceleres dos pulses du Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977. Aprotodo. À Comissão de Rcdaçào.
- Projeto de Resolução n• 50/79, que suspende a execução do artigo
1•, da Lei n• 10.421, de 3 de dezembro de 1971, do Estado de São Paulo.
Aprot~do. À Comissão de Rcdação.

2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENA DOR NELSON CARNEIRO- Apelo à Comissão de Eco no·

mia, cm favor da brevidade du emissão do parecer daquele órgão, sobre o
Requerimento n'ol 72/79, de sua autoria, que solicita a constituição de uma
Comissão Especial pura examinar a falta de rentabilidade do Fundo 157,
Fundos Mútuos e Fundos de lnvcstimcÍltos.
2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3- ATAS DE COMISSÀO
4 - MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES
i.

ATA DA 126• SESSÃO, EM 15 DE AGOSTO DE 1979

1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E DINARTE MARIZ
ÃS 14 HORAS L' ]0 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

PARECERES
PARECERES N•• 431 E 432, DE 1979

Adalberto Sena- Jorge Kulume- Eunice Michilcs- Evandro Carreira- Raimundo Purcntc- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas
Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernard i·
no Viana- Hclvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Bcnevides- Agcnor
Maria - Dinarte Mariz- Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton
Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela- Gilvan Rocha- LourivaiBuptista- Passos Pôrto -Jutahy Ma·
galhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Joi'lo Cal·
moo- Moacyr Dalla - Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto
Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró - Tancredo Neves- Ama·
ral Furlan - Franco Montara - Orestes Quércia - Benedito Ferreira Henrique Santillo - Lázaro Burboza - Vicente Vuolo - Mendes Canale
- Pedro Pedrossian - Saldanha Dcrzi- Affonso Camargo- José Richa
- Leite Chaves- Evclásio Vieira - Jaison Barreto- Lenoir VargusPaulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A liS!a de presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Huvcndo número rc:gimr:ntal, declaro
aberta a sessiio.
O Sr. 1•-Sccretârio procederá

u leitura do

Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restiluindo autógrafos de projeto,\· de

l~i

su11cionaclos:

N• 133/79 (n' 253/79. na origem), de 14 do corrente, referente uo Projeto de Lei da C:imuru n9 125, de 197M (nY 5.569/78, na Cusa de origem), que
dispõe sobre rcquisiçiio de servidores públicos du udministruçiio diretu c uutárquicu pcln Justiçu Eleitoral, ~: dft outra providências. (Projeto que se trunsformou na Lei n• ó.67X, de 14 de ugosto de 1979.)
NY 134/79 (n9 254/79, nu origem), de 14 do corn:nte, referente ao Pro·
jeto de Lei d~1 Cümuru nY 30, Uc 1979 (n9 5. 795/78. 1111 Casu de ori)~.cm), que
autoriza u Comissão de Finunciumcmto da Prodw;:to- CFP u alien:1r o ir.tó·
vel que menciona. (Projeto que se trl!mforrnou nu Lei nY 6.679, de 14 de
agosto de 1979).

Sobre 11 Emenda n9 2, de Plenário, ao Projeto de l..el do Senado
nY 248, de 1976, que proibe a pesca da balela no mar territorial brasileiro.

PARECER N• 431, DE 1979
Da Comlssüo de Con'ilitui(ào e Justiça
Relator: Senador Murilo Dadaró
O Substitutivo da Comissão de Agricultura, ao Projeto de Lei do Senadon"' 248, de 1976, que proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro,
estabelece, em seu art. 29:
"Art. 2Y A proibiçiio de que trata o artigo anterior será e~tu
belccida gradativamente a cada uno, reduzindo vinte por cento dos
limites estabelecidos para o Brasil pela Comissão Internacional da
Baleia até concluir o total no prazo de cinco anos."
Em Plenário, o autor ~a Proposição formulou a Emenda n~' 2, que vem
a c:sla Comissão e cujo texto é o seguinte:
"'Art. 2~' A proibição de que trata o artigo anterior entrará
cm vigor a partir de \9 de janeiro de 1981."
Do ponto de vista deste Orgão Técnico, a Emenda cm nada conflita
com dispositivos constitucionais. Pelo contrário, atende, inclusive, à orientação governamental que, no âmbito administrativo, decidiu pôr fim à pescu
da baleia, justamente a \9 de janeiro de 1981.
Ora, a iniciativu desta Casa do Congresso é salutar, sob todos os ângulos. E a disposição do Executivo, anunciada por intermédio da Superintend~nci<l do Desenvolvimento da Pesca, é reconhecimento pleno do acerto do
Projeto de lei, que proíbe a pesca de cetáceos, no limites do mar territorial
brasileiro.
Somos, rortanto, pela constitucionalidade c juridicidadc da Emendu
nY 2, de Plenário.
Saiu das Comissões, 15 de agosto de 1979, Aluyslo C'hnes, Presidente,
~:m exercfcio - Murllo Dudurci, Relutar, - Nel!mn Carneiro, sem voto Dcrnurdino Vlum1 - Moucyr l>ulla - Rnlmundo Parcnl<' - Almlr Plnro I.üznrn narbozu.

P,\RECER N• 432, llE 1979
ll11 Comissão til' A,::rlculturn
Rl'!ulnr: Scnudur P11S1!0S

Pé~rtn

I\ proibiçi'\u da pescu du haleiu, de 4ue m1ta o Jlrojcto de Lei de uutoriu
ôo Senador Nelson Carneiro, é :1ssunto amplamente debntido neste Óq.ti\u
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----------------·-···Técnico, uo qual voltu, t.lgora, com Emenda ~lo art. 2' do Sub~titutivo aqui
uprovado.
Formulóu.la cm Plenário, pelo autor du Proposiçilo original, u Emenda
estabelece 'lu eu proibição preconizadu "entrará cm vigor :1 partir de I' de janeiro de 1981".
O Podt:r Executivo está consciente da necessidade de pôr-~c freio à ma·
lança dos cet:Jceos que se dirigem :ao Nordeste brasileiro. A Superintendên·
cia do Desenvolvimento da Pesca já anunciou a disposição governamental de
proibir a pesca de baleias, na data que a Emenda acata, E já promove estu·
dos e tomu providt:ncius, no sentido de que a empresa dedicada ao apanhamento de cdáccos passe a pescar tubarões c atuns,
A Emendu atende aos anseios gerais. Opinamos, portanto, pela sua
aprovação.
Sala das Comissões. JS de agosto de 1979.- E"líslo Vlelro, Presidente
- Passos Jlcirto. Relator - Amaral Peixoto - Pedro Pedrossian - Lelle
Chanes. voto vencido - Julahy Magalhàr!i - Affnnso CamarRO·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi·
caçào, Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !'·Secretário.

São lidoJ oJ _çeguinteJ
PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 227, OE 1979
Dispõe u respeilo do udiclonal de 50% paJ:O por hora!i extras que
excederem de K por semana ou 24 por mês, aditando parígrafo!i ao
urt. 59 da Consolidação das Lei• do Trabalho- Otcreto-Jol n• 5.452,
de I' de muin de 1943.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O art. 59 da Consolidação das Leis do Trobalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.45:!, de 1' de maio de 1943, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:
§ 3' As horas suplementares, trabalhadas cm continuação à
jornada normal do trabalho, que excederem ao limite de oito horas
por semana, serão pagas com o adicional de 50% (cinqUenta por
cento) sobre a remuneração da hora normal.
§ 49 As horas suplementares trabalhadas em período não
contínuo à duração normal do trabalho, e que ultrapassarem o li·
mite de vinte c quatro horas por mês, serão igualmente pagas com o
adicional de 50% (cinqUenta por cento) calculado sobre a remuneração da hora normal.

Art. 29 A presente Lei entra cm vigor à data de sua publicação.
Justificação
No nrt. 58, a CLT r.xou a duração normal do horârio de trabalho para
os empregados em qualquer atividade privada, cm oito horas.
Admitiu o acrêscimo de horas extras, nunca excedentes de duas, me·
diante acordo escrito ou contrato coletivc. de trabalho, no artigo subseqUen·
te.
Mas cm fuce das insignificâncias dos salários, c das necessidades avolumuntes do trahalhador, com acordo, contrato ou sem eles, se vê obrigado a
trabulhar além desses tetas, para enfrentar a elevação constante dos custos
de quanto é obrigado a consumir, pura sustento da família. E nem se fala cm
dt:Spcsas com moradi:1, pois ele já nilo mora, mas apenas se recolhe a um
abrigo inseguro, por ele mesmo erguido, com a ajuda dos familiares.
Esse limite diário de oito horas de sua jornada de trabalho, não foi lixa·
do arbitrariamente. Resultou de estudos que chegaram à conclusão de que a
saúde do Trabalhador poderil ser nretudu por atividudes continuas além dcs·
se teta de oito horas, podendo levá-lo à cxuustilo, E esta, insistidamcnte veri·
ficada, culminará debilitando-o de tal forma, que ele ucabarl!. por se ver
forçudo u afastar-se do trabalho, com o séquito previsível de conseqUências
não difíceis de ser imuginudas.
Dessa forma, sempre que, por interesse próprio ou cm ruzilo de cxigênciu do emprcgudor, ele tiver de trabulhur mais de 8 horas extras por semunu,
ou muis de 24 por mês, scrll compensado com o uditumcnto de 50% calculado sobre o vulor dn remuneruçilo du horu normul. Com esse reforço, ~ de
admitir-se tome o Trubalhudor us devidus cautelas, alimentando-se melhor,
a nm de que o excesso do serviço não o cntibie, nem o adoeça.
Esse udicionul, como se verifica, ni!.o conflgurard um prêmio, mus umu
Cl1mpcnsnçào cupu7. de concorrer puru u rccupcruçilo dus energias gastus pelo
Trubulhudor, sempre que se vir obrigudo u estender seu período de trubulho

<~lém

dos c:1lcuhldos c justos extremos que o legislador ccletista entendeu de
fix:1r·lhe.
Produzido o crnbasamento dos acréscimos ora propostos, como irão
eles concorrer paru o aumento da produção, c para a extensão do poder
aquisitivo do Trabalhador, a lei consecutiva estará no contexto recupera·
tório da situaçilo econõmico·financeira do Governo, fazendo jus o presente
projeto à sua imediata aprovação.
Senado Federal, JS de agosto de 1979.- Orestes Querela.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943
Apro•a a Consolldoçõo das Lei• do Trobolho
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de duas, mediante acordo escrito
entre empregador c empregado, ou mediante contrato colctivo de trabalho.
§ J9 Do acordo ou do contrato colctivo de trabalho deverá constar,
obrigatoriamente, a importância da remuncraçilo da hora suplementar, que
scr:J, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.
§ 2' Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de
acordo ou contrato colctivo, o excesso de horas cm dia for compensado pela
correspondente diminuição cm outro dia, de maneira que não exceda o ho·
rário normal da semana nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas
diârias.

(Ãs Comi.uões de Constiluiçào e Justiça, de Legislação Social e
r/e Finan(aJ.)

PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 228, OE 1979
Acrescenta pará~:rafo ao art, J9 da Lei n' S.J07, de 13 de setembro de 1966, que Instituiu o FGTS.
O Congresso Nacional decreta:
1\rt. 19 Mantida a redução do caput c transformados os atuais § § J9 c
2• cm H J• c 4•, o artigo 3• da Lei n• 5.107, de 13 desetem bro de 1966, passa
a vigorar vom o acréscimo do seguinte § I':

§ I' Verificada a rescisão contratual, os juros c corrcção monetária serão culculados dia a dia e incorporados à conta do traba·
lhador para levantamento ou transferência .

.. .......... .. .. ...... ... ·········· ...... ., ............. .

Art. 2' Esta lei entrará cm vigor 0:1 data de sua publicaçilo.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário._.
Justlncaçõo
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço parece definitivamente incorporado à vida do trabalhador brasileiro.
Condenável, como sucedâneo da c:stubilidadc, o FGTS apresenta, entretanto, diversos aspectos positivos, dentre os quais o levantamento dos depósitos por ocasião da nposentadoria ou do falecimento do empregado, bem
como cm determinados ca:;os de dispensa.
· ·
Contudo, n legislação pertinente mostra-se realmente ralha, cm prejuízo
do trabalhador titular de conta vinculada, quando se verificam casos derescisão contratual que nào coincidem com as datas da contagem ou do crédito
dos juros e da correçilo monctllria.
Nem mesmo o Decreto n• 76.750, de 5 de dezembro de 1975 (que se
preocupou com o problema e deu nova rcdaçilo ao§§ I' e 2' do art. 19 do
Decreto n9 59.820/66) logrou san11r tal falha, pois quando a rescisão ocorre
dentro do trimestre, mas alguns dias após a data do cr~dito dos juros c da
corrcc;i'lo monetária cm conta vinculadu, o normal e: o titular da conta nilo
encontrar à sua disposição ns importáncias correspondentes a esses dias.
O presente projeto visa, pois, corrigir a irregularidade apontada, estabelecendo que, uma vez rescindido o contrnto, os juros c a corrcçilo monetária
scrilo culculudos din u dia c incorporndos à contu vinculada pura efeito do lev~mtumcnto ou de tnmsferênch1.
Sulu das Sessões, 15 de agosto de 1979,- Senador Nell'on Carneiro
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LEGISLA Çil O CITA DA
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras pro\'ldi!nclas.

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

i

Art. 3' Os depósitos cfctundos de acordo com o artigo 2' são sujeitos à
correçilo monctâria na forma c pelos critérios adotados pelo Sistema Finan·
cciro da Habitação c capitalizarão juros segundo o disposto no artigo 49•
§ J9 A corrcçào monetária c a capitalizaçüo dos juros correrão à conta
do Fundo a que se rcrerc o artigo 11.
§ 2' O montante das contas vinculadas decorrentes desta lei é garan·
tido pelo Governo Federal, podendo o Banco Central da República do Brasil instituir seguro especial para esse fim.

"Arl. 164. O IA PI prestará aos segurados rurais ou depen·
dentes rurais, entre outros, os seguintes serviços:
a) assistência à maternidade;
b) auxilio-doença;
c) aposentadoria por invalidez ou velhice;
d) pensão aos beneficiários cm caso de morte;
e) assistência médica;
O auxflio-runcral."

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
· de Finanças.)

lq de maio de 1969, cpJe instituiu o Plano Bâsico cm favor dos trabalhadores

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1919-COMPLEMENTAR
I nstllul o 1uxnlo-doença em ro•or do trabolh1dor rurol e di ou·
tra5 provldênel1s.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I' Dê-se ao arl. 2' da Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de
1971, a ~guintc redação:
"Arl. 2• O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
consistirá na prestação dos seguintes benefícios:
I - auxilio-doença
II - aposentadoria por velhice;
III - aposentadoria por invalidez;
IV- pensão;
V - auxilio-funeral;
VI - serviços de saúde:
VII - serviço social.
Parágraro único. O auxilio·docnça será devido ao trabalha·
dor rural que ficar incapacitado para seu trabalho por prazo superior a quinze dias c com:sponderá a uma prestação igual à da apo·
sentadoria por. velhice."
Art. 2\1 Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com o acréscimo, se necessário, de até dez por cento da contribuição a que se refere o
item 11 do arl. IS da Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de 1975.
Art. 3q Estalei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições cm contrário.
Justlncaçio
O presente projeto tem sua origem em representação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de S. José dos Campos do seguinte teor:
"São José dos Campos, 8 de maio de 1979.
Exmq Senhor:

ii:I,

.,

Como se sabe, foi por iniciativa do Congresso, através de projeto de nu·
toria do saudoso Deputado Fernando Ferrari que se instituiu a Previdência
Rural nos termos da Lei nq 4.214, de 2 de março de 1963, que previu a con·
cessiio das seguintes prestações:

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Cam·
pos, por intermédio de su& Dirctorin abaixo assinada: com o pensamento voltado para o bcm-estar social dos rur!colas brasileiros,
vem à presença de V. Ex•, solicitar os seus valiosos préstimos no
sentido de utuar junto no nosso Senado Federal c apresentar as reivindicações constnntcs do presente documento.
!: preciso que o trnbalhador rural tenha direito à assistência
prcvidenciúrin, pois por incrfvcl que pareça c que muitos não acredilam, o Rurfcola Brasileiro não tem Auxilio-Doença, ficando sub·
metido à vontade do empregador de pagá·lo ou não.
Cumpre-nos nesta oportunidade informar que cópia deste do·
cumenlo roi encaminhado às 20 (vinte) Federações de Trabalhado·
rcs na Agricultura de todo o Brasil c solicitado que elas orientem
seus liiÍados no sentido de unir esforços com o Estado de Silo Paulo
nesta Cumpanha Rcivindicutórin Trabalhista tornando-a de ümbito Nacional.
Contando como certo o apoio de V, Ex•, U nossa Campanha,
uproveitamos o ensejo pura renovar os protestos de elevada estima
e distintu considcrnçilo.
Atenciosamente. -Sebastião da Sih•a Mula, Presidente; Jm;t1
d(• 0/i\•t'/ru N('\'t'S, Secretário; Lourt•nro A /l'es, Tesoureiro.

Referida legislação, entretanto, foi

re~ogada

pelo Dccrcto .. Jci

n~

564, de

rurais, estabelecendo o seguinte elenco de prestações:
"Arl. 3' As prcstaçõ:s do Plano Básico consistem nos se·
guintes bcncflcios c serviços:
I - ao segurado:
1) auxilio-doença;
b) aposentadoria por invalidez:
c) aposentadoria por Velhice;
11 -ao dependente:
1) auxflio-rcclusilo;
b) auxflio-runeral;
c) pensão por morte.
III -ao segurado c ao dependente:
assistência médica na forma do art. 7\1"
Finalmente, com a criação do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, decorrente da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de : . . 71, as
prestações passaram a ser estas:
"Arl. 2' O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
consistirá na prestação dos seguintes beneficias:
I - aposentadoria por velhice;
11 - aposentadoria por invalidez;
III - pensão;
JV - auxílio-funeral;
V - serviços de saúde;
VI -serviço social."
Coube, portanto, à Lei Complementar n' 11, de 1971, a ingrata missão
de eliminar a concessão do audlio-doença em favor de trabalhadores rurais.
A rigor o PRORURf\L não raz jus ao seu próprio nome porque nilo
preenche uma finalidade básica da Previdência Social, qual a de dar amparo.
O chamado seguro-doença, ou seja, a protcção do trabalhador impossi ..
bilitado por enfermidade de auferir ganhos capazes de responder pela sua
subsistência c a de seus dependentes, constitui objctivo fundamental da Pre ..
vidência Social c é um dos direitos previstos nestes termos pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem, adolada, cm 1948, pela Assembléia Geral da ONU, com a expressa adesão do Brasil:
"Arl. 25. Toda pessoa tem direito a um nlveladcquado de
vida que lhe assegure, assim como à sua fnmflin, a saúde c bemestar c, de modo particular, a alimentação, o vestuário, a moradia c
assistência médica c serviços sociais necessários; ela também tem
direito aos seguros cm caso de desemprego, enfermidade, invalidez,
viuvez, velhice c outros casos de perda de seus meios de subsistên ..
cia por circunstâncias independentes de sua vontade."
Mesmo untes, as Constituições brnsilcirns, desde a de 16 de julho de
1934, não admitiam distinções cm virtude da natureza da atividade do traba·
lhador, garantindo-lhes, a todos, protcçil.o social no caso de enfermidade
como o faz, no presente momento, o texto constitucional, nestes termos:
"Art. 165. A Constituição assegura nos Trabalhadores os se ..
guintes direitos, uU:m de outros que, nos termos da lei, visem Umclhoriu de sua condiçilo social:
XVI -Previdência Social nos casos de docnçu, velhice, invuli·
dc1. e morte, seguro-desemprego, seguro contra acidentes do trubulho c protcçUo du muternidudc, mediante contribuicUo da Uniilo,
do emprcgudor c do emprcgudo,"

_A_&_••_••_d_e_I_~-9-----------------------------D-IÁ_R_I_O_o_o_c_o__N_G_R_ESSO
____N_A_CJ_o_N_A_L_(~~~~o~II~)--------------------~Q~u~ln~lo~-l~el_r•~l6~~~~
Tem razAo, portanto, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de SAo Jos~
dos Campos quando afirma que embora .. Muitos não Acreditem, o Rur!colu
Brasileiro não tem Direito no Auxilio-Doença".
Impõe-se, portanto, sem demora, preencher essa lacuna da legislação,
concedendo aos trabalhadores rurais o audlio-docnça a que tem direito por
expressa dctcrminuçào constitur.ionnl.
Cube, finalmente, assinalar que a proposição prevê, no seu art. 29, forma de custeio adcquada, satisfazendo, dessa forma, o requisito a que se refere o parágrafo único do art. 165 do texto constitucional.
Sala das Sessões, IS de agosto de 1979. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE 2S DE MAIO DE 1971

E /Ido o .reguinte
REQUERIMENTO N• %71, DE 1979
Pelo falecimento do nobre Deputado Thcódalo de Albuquerque requeremos, na rorma regimental c: de acordo com as tradições da Casa, as seguin·
tcs homenagens:
a) inserção em ata de voto de prorundo pesar;
b) representação nos funerais;
c) apresentação de condolência à familia c ao Estado da Bahia;
d) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, IS de agosto de 1979.- Lulz VIana- Lomanlo Júnior
- Jutahy Magalhães - Lourl,.l Bapll!ta - Murllo Badaró - Saldanha
Derzl - Pwos Põno - Dlnane Mariz - Nelson Carneiro.

Institui o Programa de Assistincia ao Trabalhador Rural, e dá
outras providtncias.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido depende de
votação, cm cujo encaminhamento poderão usar das palavras os Srs. Senadores que assim o desejarem .

Art. 29 O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá
na prestação dos seguintes beneficias:
1 - aposentadoria por velhice;
11 - aposentadoria por invalidez;
III - pensão;
IV - auxílio-funeral;
V - serviçoS de saúde;
VI - serviço social.

O Sr. Murllo Badaró (ARENA- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

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

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

(Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Ltgis/açào Social e
de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projctos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
São lidas as seguintes
Brasnia, IS de agosto de 1979
Senhor Presidente,
Nos termos do§ I• 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 Helvfdio Nunes, pelo nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães, na Comissão Mista do Congresso Nacional que
dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 24, de 1979, que
~'revoga as aUncas ..c" c ur• do artigo 30 da Vilente Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
c distinta consideração,- S1ld1nha Denl, Vicc-Udcr da Maioria, no excrc(cio da Liderança
Brasflia, IS de agosto 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 pro·
por a substituiçAo do nobre Sr. Senador Hclvfdio Nunes, pelo nobre Sr. Senador Bernardino Viana, na Comissão Mista do Consrcsso Nacional que
dará parecer sobre n Proposta de Emenda a Constituição n• 26, de 1979, que
dispõe sobre a censura a diversões c espetáculos píablicos".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
c distinta consideração.- S1ldanha Denl, Vicc-Udcr da Maioria, no exercicio da Liderança,
O SR. PRF.SIDENTE (Luiz Viana)- Scrno feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesu, requerimento que será lido pelo Sr. J9-Sccrct4rio.
E /Ido o seguinte
REQUERIMENTO N• %70, DE 1979
Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno do Senado Fc·
dera), o dcsurquivamcnto do Projeto de Lei do Senado n• 195/78 que "introduz ultcrt~çilo nu Consoliduçilo dus Leis do Trubulho".
Sulu das Sessões, IS de agosto de 1979.- Orostos Qulrcla.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que vem de ser
lido scrd puhlicudo c inclu{do c:m Ordem do Diu nos termos regimentais,
Sobre n mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccretârio,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.
O SR. MURILO BADARÓ (ARENA- MG. Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos nós que durante longos anos convivemos no Congresso Nacional
com o Deputado Thcódulo de Albuquerque, nos achamos dominados por
um sentimento de grande tristeza e de grande saudade.
Tenta-se, cm discursos desta natureza, a fuga às expressões convencia·
nais que, usadas. parecem uma repetição sem sentido. Mas, no caso do nosso
colega hoje falecido, talvez a expressão trivial, quase um lugar-comum, seja a
que melhor se ajusta na definição dos nossos sentimentos,
Poderíamos descrever, detalhadamente, a sua biosrafia de poUtico, os
feitos que realizou como homem público, a sua passagem pela vida pública
baiana c, em todos esses lances, encontramos sempre com contornos nítidos
c definidos a figura do permanente serviçal do povo c à causa pública. Se pudéssemos definir cm um único conceito o que foi Theódulo de Albuquerque,
a sua ação, a sua vida parlamentar, dir(amos que ele, antes de mais nada, foi
um •autCntico servidor do povo.
Constituinte de 46, a que deu àquele tempo a contribuição da sua juventude, causava admiração extraordinária. Cerca de 3 dá:adas após, jã com as
marcas do tempo vincando-lhe as faces, cstâ Theódulo de Albuquerque à
frente de um movimento que a imprensa denominou de Renovadores.• 1:: que
de tal forma ele se afeiçoou à poHtica que esta Casa passou a ser a seiva vital
da sua cxistCncia, c a sua permanente juventude poUtica é Que o colocou na
singular posição de experimentado lidador da pol!tica, comandando um grupo de jovens parlamentares, quase todos de primeiro mandato, igualmente
fascinados pela palavra c pela experiência do velho lfdcr.
Formado cm Medicina, esta CiCncia nilo conseguiu seduzi-to, porque a
politica o arrebatou inteiramente.
Formava ele, ao lado de outro baiano, esta figura notávea que é Manocl
Novacs, o mais antigo parlamentar do Congresso Brasileiro, nos dias de hoje
a dupla dos mais antigos, após a quebra do trio que se completava com o mineiro José Bonirácio.
Fundou o Partido Republicano na Bahia, por. onde exerceu todos os
seus mandatos,
A partir de 64, ligou-se ao Marechal Castello Branco, por quem tinha
especial admiração, c participou dos pródromos da fundaçilo da ARENA,
Partido a que pertenceu até o seu derradeiro instante.
No momento, Sr. Presidente, em que a açilo politica, por força de cir·
cunstúncias variadas, se situa cm posiçilo de quase subalternidadc, nunca ~
demais ressaltar u ngura de um homem que, antes de mais nada, foi um poHtico na acepção lata do termo, c Theódulo se dedicou, durante toda a sua
vida parlamentar, a servir uo seu povo baiano; todos os seus momentos, to·
dos os seus instantes, eram revestidos da preocupaçi'lo de servir à sua terra c
às causas melhores que ela sempre representou,
Deixu ele, Sr. Presidente, uma grande saudade, repito, porque aqui no
Congresso, durante tantos unos, soube fazer amigos c angariar afeições;
morre, deixando um rastro luminoso de serviços prestados à sua terra c, por
tudo isso, pelo politico cxcepcionul que foi, pelo homem e amigo exemplar, l:
que, em nome du Muioriu, deixo consignado, nos Anuis da Cusu, os senti·
mcnto~ do nosso muis profundo pesur. {Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo a palavra uo nobre Se·
nadar Passos Pôrto, pura cncuminhur a votaçãO.
O SR. PASSOS PÓRTO (ARENA- SE. Pura encaminhar a volação.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Vim ao Senado, esta tarde, subscrever o requerimento de suspensão da
scssilo c me solidarizar com a família, com a Bnhia c com _este Congresso Nacional, pelo desaparecimento do eminente amigo DepulÍtdo The6dulo de AI·
buqucrquc.
Conheci-o ainda no Rio de Janeiro, no Palâcio Tirndcntcs, e de lá fomos
transferidos para a nova Capital do País; éramos remanescentes daquela antiga geração de politicas que serviu ao Brasil, no Rio de Janeiro.
Com ele participei da Comissão da Bacia do São Francisco, da qual ele
foi Presidente, c com ele fomos aos Estados Unidos da América, cm visita ao
Vale do Tcnncssec. Com ele tive grande aliado na grande luta pela recuperação do Vale do São Francisco. Tive sempre nele a figura do poHtico deste·
mido, um grande baiano, filho de Franklin Lins de Albuquerque, antigo c
tradicional chefe politico baiano da margem do Silo FrancisCo que, nas décadas iniciais deste século, fez a saga do combate ao banditismo, da luta contra
a Coluna Prestes, cm nome do Governo da Bahia, c, ali, se firmara o seu pai,
como político indômito c valente. Theódolo de Albuquerque trouxe dele essa
rigidez e essa coragem. Foi um homem que dedicou toda a sua vida ao Congresso Nacional.
E 3gora, na sua morte, quando a sua terra, Pililo Arcado, estâ coberta
pelas ãguns da Barragem de Sobrndinho que ele lnnlo lulou para construir,
pediu à sua famflia que o enterrasse cm Brasnia. Como que, velho beiradci·
rodo São Francisco, com medo das enchentes, ele pediu para vir recolher-se,
aqui, no Planalto, como homem que teme a próxima enchente, mas, sobretudo, para ficar próximo da Cãmara dos Deputados, da poUtica brasileira, a
quem ele dedicou toda a sua vida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, nesta tarde, cm nome do meu Es·
tado, apresentar à famflia do extinto, ao Governo da Bahia c- por que nilo
dizer?- ao nosso Congresso Nacional, a tristeza, pela perda irrcparâvel,
desse grande politico do nosso Pars.
Era o que tinha que dizer. (Muilo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhar a vo·
taçilo, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, antes mesmo de chegarmos, na manhã de hoje, ao prédio .do Congresso Nacional, jâ
tomáramos conhecimento do desaparecimento do Deputado Thcódulo de
Albuquerque, figura exponencial dos cfrculos poHtico-pnrlnmcnlnrcs do
País.
Sucessivamente eleito para a C:imnra Baixa do Pa(s, ali desempenhou o
seu mandato de representante do povo com brilho c com proficiência incxccdívcis, sempre disposto a defender aquelas causas que interessavam de perto ao seu Estado c ao País.
Sem ter tido o privilégio de desfrutar da sua intimidade, com ele convivi
nesses quatro anos c meio no Congresso, podendo aferir as suas cxtraordi·
ndrias qualidades de homem público c de lfdcr de presUgio inconlesldvel.
Poderia recordar neste instante, Sr. Presidente c Srs. Senadores, aquele
primeiro momento de conlalo di relo com Thcódulo de Albuquerque, quan·
do ambos integrávamos uma Comissão Mista do Congresso Nacional in·
cumbida de examinar c oferecer parecer a uma mensagem do Poder Exccuti·
vo.
Era aquele homem da ARENA, integrado, porlnnlo, na bancada mnjo·
ritária, que discrepava de forma sobranceira da orientação do seu partido, c
ali, expondo as suas próprias idéias, emendava uma proposição oriunda do
Puldcio do Planalto, tentando upcrrciço6-ln c rnzê-ln r~nlmenlc um diploma
que fosse ao encontro do interesse coletivo.
Mais recentemente, Sr. Presidente, quando submeti à apreciação do
Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, reformulando
o Art. 15, da Lei Maior, rcstubcleccndo a autonomia poHticn das cupituis
brasileiras, recebi de Theódu\o de Albuquerque uma manifestação scnsibilizndora de apoio c de solidariedade, unrmundo-mc S. Ex• que estava disposto
u se ufustur daquelu recomendação emanada do comando do seu partido c a
upoiur aquela minhu iniciutivu de sentido eminentemente democrâtico.
Mencionando apenas estes fatos, Sr. Presidente, quero neste instante,
em nome du Buncuda do Movimento Democr6tico Brasileiro, nesta Cusu,
render u Thcódulo cc Albuquerque o preito du nossa admirnçilo, do nosso
respeito du nossa profundu saudade.
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O Sr. Orestco Quércla (MDB - SP) - Permite V, Ex• um aparte'!
O SR. MAURO BENF.VIDES (MDB- CE)- Com todo o prazer,
nobre Senador Orestes Quérci<~.
O Sr. Orestes Quérda (MDB- SP)- V. Ex•, em nome do MDB, ex·
ternou u nossa solidariedade ao requerimento que se faz, no sentido de se
suspender a sessão cm virtude do falecimento do Deputado Theódulo de Albuquerque. Só queria, neste aparte rápido, dizer que nós gostaríamos que
este lamento do MDB incorporasse também o nosso sentimento, o sentimento da Bancada do MDB, c quero crer de todo o Senado, cm virtude do falecimento, também, no dia de hoje, de um ilustre jornalista, homem de imprensa, Osvaldo Gomes, que durante longos anos trabalhou principalmente na
bancada de imprensa da Câmara dos Deputados, c que era, ultimamente, da
Folha dr S. Paulo. do meu Estado. Portanto, agradeceria se V. Ex• concordasse com a inserção deste aparte, para dizer do nosso sentimento também
pelo falecimento do ilustre jornalista Osvaldo Gomes.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Incorporo, nobre Senador Orestes Quércia, o aparte de V. Ex• ao meu discurso, c também me solidarizo com a família do jornalista Osvaldo Gomes, c de forma particular
com seus colegas de profissão c àqueles que labutam na Folha de S. Paulo.
Portanto, Sr. Presidente, esta é a homenagem da Bancada da Minoria à
memória de Thcódulo de Albuquerque, hoje desaparecido.

o SR. PRESIDENTE (Dinarle Mariz)- Concedo a palavra no nobre
Senador Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- BA. Para encaminhar avotação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nosso Líder Murilo Badaró já manifestou, cm nome da Maioria, o
profundo pesar pelo falecimento do nosso incsquecfvcl companheiro Thcódulo de Albuquerque. Mas, a Bahia nilo poderia deixar, Sr. Presidente, de registrar nesta tarde o seu grande sentimento. A sua representação fica dcsfal·
cada de um dos seus mais antigos c dinâmicos representantes.
The6dulo viveu toda a sua vida dedicada à poUiicn. A ele pode-se qualificar aquilo que os franceses chamam de hommt polilique.
Diplomado cm Medicina, em 1939, pela tradicional Faculdade de Medi·
cina da Buhia, viu-se atraído pela política, logo se iniciou o processo de rcdcmocratizaçào do Pais. Thcódulo, cumprindo a sua vocação, participou ativamentc daquele processo, elegendo-se cm 1946 como Deputado Federal c
Constituinte.
Daf para cá, representou a Bahia na Cãmara dos Deputados, seguidamente. Estava exercendo o seu 8\) mandato, quando a morte arrancou do
nosso meio aquele combativo companheiro, aquele conterrâneo que dignifi·
cou o nome do nosso Estado.
Nascido nas burrancas do São Francisco, na velha Pilão Arcado, era filho do Coronel Franklin Lins de Albuquerque, um dos mais rorles cheres do
sertão baiano. Cumpria, assim, um velho desejo do seu progenitor, dedicando toda a sua existência à vida pública.
Todos nós que convivemos com Thcódulo guardamos a lembrança daquela personalidade singular, c todos nós que acompanhamos a sua vida trepidante de político, cujo entusiasmo nem os anos conseguiram arrefecer, todos nós, repito, especialmente os baianos, estamos, nesta tarde, a prantear o
seu desaparecimento.
Queremos levar aos seus irmilos, a sua companheira de todas as horas, a
D. Elza, que roi de extremo desvelo, tendo dado-lhe todo o carinho e todo o
afeto até: o seu último suspiro, ao seu filho, enfim, a todos os seus familiares,
o profundo pesar dos seus companheiros da rcprcsentaçll.o da Bahia, no Se·
nado.
E temos certczu que interpretamos, também, nesta hora o sentimento de
todo o povo baiano.
Com estas palavras, Sr. Presidente, que poderiam deixar de ser ditas,jO.
que u Maioria uquijá fulou, mas a Bahiu ni\o poderia deixar de registrar nestu tarde a suu homenagem de saudade, de profundo sentimento bo inesquecivcl companheiro Theódulo de Albuquerque que dignificou u representação
do nosso Estado nos oito mandatos com que representou a Buhiu, com que
representou o povo huiuno.
Em o que tinh:.1n dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sll. l'llESillENTE (Luiz Vinnn)- Concedo n pnluvru ao nobre Se·
nmlor Adcrbal Jurcmu.
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~----------------------------O SR. ADERBAI. JUREM A (ARENA- PE. Para encaminhar avo·
taçiio. Sem revi5ilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Ncstu tnrde cm que o Senado da República se associa às manifestações
de pesar do povo baiano c do Congresso Nacional pelo desaparecimento do
Dcputudo Federal Thcódulo de Albuquerque, não poderia aqui fallar a voz
de Pernambuco, porquanto Thcódulo de Albuquerque, embora tivesse sempre exercido a sua atividadc política no solo baiano, ele, como um animal
politico completo, achuvn tempo, nas campanhas eleitorais, de atravessar as
fronteiras do seu Estudo c ir uté Pernambuco, para a sua contribuição às
campanhas políticas do nosso Partido.
Ainda cm 1976, quando se desenrolava no Pars a campanha municipal,
fui surpreendido cm um dos nossos maiores c mais conhecidos municípios
do Estado, o Município de Garanhuns numa tarde friorenta como soem ser
as tardes daquela Suíça pernambucano, fui surpreendido com a presença de
Thcódulo de Albuquerque no palanque do nosso Partido, apoiando o nosso
candidato a Prefeito daquela cidade.
Trago, portanto, no momento cm que nos associamos, com as nossas
palavr01s cm crepe, às m01nifcstações de pesar pelo desaparecimento do cidadão c do homem público Thcódulo de Albuquerque, trago aqui à família cn·
lutada, ao povo enlutado na Bahia, a nossa solidariedade c o nosso testemunho de que Thcódulo de Albuquerque, na convivência fraterna com seus
companheiros de bancada- e o meu testemunho é de vinte anos de convivi:ncia nu Câmara dos Deputados- sempre foi um manancial, uma fonte de
ternura humana. Gostava ele de convidar os seus amigos, os seus companheiros e, na moda antiga, que vem dos tempos imemoriais, reunia, em torno
de sua mesa homens públicos de várias regiões, c até de partidos diferentes,
para discutir os problemas do nosso Pais, porquanto acima da representação
que ele dignificava, como Deputado pela Bahia, era uma criatura humana
que se preocupava com os destinos do nosso Pais. Por isso é que nos associamos à tristcla que envolve o coração de V. Ex', Presidente desta Casa, c o
dos companheiro~ de outras legislaturas, que envolve o povo baiano e, porque não dizer, que envolve o Congresso Nacional.
Que o exemplo de Theódulo de Albuquerque, figura humana cxccpcio·
nal c político por vocaç-lo. sirva às novas gerações como modelo de pertinácia, de coragem e, sobretudo, de figura que nunca esqueceu o mandato que
lhe confiava seguidamente o povo baiano.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra, o nobre Senador
Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhara votação.
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente e Srs. Scr.cdores:
Na tõnica de sentimento e emoção com que vêm manifestando os oradores desta tarde, cm nome dos nossos Partidos e em nome de nossos Esta·
dos, quero acrescentar a palavra sentida e emocionada do meu Estado, o
Espírito Santo.
Sr. Presidente, quero - V. Ex• que representa aquela generosa c brava
[!.ente baian:1 na Presidência do Congresso Nacional-levar à Bnhia, simbolizada na sua pessoa, o pesar c o sentimento do meu Estado, pela morte de
Theódulo de Albuquerque.
Sr. Prcsidcnte, nós, que já estamos no último quartel da vida, quando
distinguimos, acima do nosso horizonte, os neblinamentos da eternidade,
sentimos, nestes momentos, que a nossa alma se cobre de pesar c de luta
quando um amigo de longa data e de longas lutas deixa o nosso convivia c se
envolve mas sombras taciturnas da morte.
Quero, Sr. Presidente, portanto, trazer a solidariedade do povo capixaha uo povo baiano pclu perda do insigne Dcputudo. Conheci Thcódulo de
Albuquerque quundo entrava nu Câmara, há 20 anos. Durante todo esse
tempo convivi com ele, vi os seus sentimentos cívicos, conheci os seus senti·
mentos patrióticos c surpreendi, algumas vezes, a bravura moral do seu comportamento, E me recordo, Sr. Presidente, nas lutas mais trepidantes duquela Cusa, que Theódulo estava nli presente c expunha u sua pessoa com risco c
sucrificio nu defesa de suas idéias.
(; ussim, Sr. Presidente, que me curvo diante do seu cuido, que \IUi chegur duqui a instuntes pura o Congresso tributar-lhe as últimas homenagens
du Ci1marn e do Senado. Eu quero prestur u ele, umigo que nos dchtu, a ho·
mcnugcm do umigo, do compunhciro, que utruvi:s de 20 unos só teve motivos
nurn tluerê-lo cudu vel muis.
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E a minha homenagem, Sr. Presidente, se simboliza, nestes vcn;os que o
poeta amargo escreveu sobre um morto ilustre. Estes versos eu os dedico
tumbém à alma generosa, abcna c amiga de Thcódulo de Albuquerque:
"Por que pesa tanto o morto
fechado no seu caixão?
Não pesa o morto, querida.
Pesa a saudade da vida
Fechada no coração.
Eram e~tas as minhas palavras de homenagem a Theódulo de Albuquerque. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
muJor Dinarte Mariz, para encaminhar a votação,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Para encaminhar a vo·
taçilo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Rio Grande do Norte, pela minha pallvra, está presente a esta sessão
triste para homcnascar a memória de Theódulo de Albuquerque.
Thcódulo de Albuquerque tinha vínculos com o meu Rio Grande do
Norte. Filho do Coronel Franklin de Albuquerque, rio-grandense-do-norte
que emigrou para a Bahia, onde lutou, trabalhou e venceu, prestando grandes serviços àquele Estado, onde nasceu Thcódulo.
Tht:ódulo de Albuquerque, além de uma bravura pessoal c do seu pa·
triotismo, teve a vida dedicada à coisa pública. Ninguém melhor do que
Theódulo rcprt:sentou o seu Estado.
Quant:~s vezes não o encontrei defendendo idéias próprias, discordan·
do, cm muitas ocasiões, dos companheiros, mas com nquela pt:rsonalidadc
forte, sempre advof::mdo as causas mais justas c mais nobres.
Deixo aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pesar do povo norte-riograndense que, nt:sta hora, não só dirige-se ao povo baiano, no coro que faz
ao redor do túmulo que se abre para rt:ceber Thcódulo de Albuquerque, mas
também levar a expressão m:.~is sentid:.~ do seu pesar à sua dileta companheira de todos os dias e de todas as horas: hor:Js alegres c horas tristes. Ã Bahi:J
c à sua família, o pesar do Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não mais havendo quem queira
usar da palavra, vou colocar cm votação o requerimento.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa, antes de levantar a sessão, atendendo ao requerimento aprovado, designa para representá-la nos
funerais, os signatários do requerimento, c se associa ao justo pesar desta
Casa pelo falecimento do ilustre Deputado que, durante tantas e tantas legislaturns, representou o meu Estudo na Câmara dos Deputados.
Nenhum elogio podcria ser melhor do que lembrar as sucessivas eleições
em que o povo baiano, reconhecendo ~ vocação do homem público, os serviços que ele prestara ao Estado, o reconduziu ao Parlamento brasileiro,
onde ele rC'dlmcnte se distinguiu como uma figura marcante, nilo apenas pela
sua vocaçilo politica, mus também por ser aquele homem cordial, bem brasileiro, bem baiano, que encheu de alegria e amenidade o con\livio de todos os
seus amigos.
r=;, pois. con1 profundo pesar, nilo apenas meu, que fui seu amigo durante algumas décadas, mas exprimindo pesar do meu Estado e do Senado Federal, que suspendo os trabalhos desta tarde.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo ~uc tratar,
convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária, a reuli1.ar-se hoje, às IR horas c 30 minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-I-

Discussi\o, cm turno único, do Projeto de Decreto Legishllivo n' 9, de
1q79 (n' 8/l'l, nu Cümnru dos Deputados), que aprovo o texto do Acordo
sobre lntunidudcs, Isenções c Privilégios do Fundo Finnnceiro pura o Desenvolvimento d:1 Bacia do Pmta no Território dos Pulses Membros, uprovudo

(Juintu~fciru

Jll:lM

IJJ,\JUO 00 CONGIU·:sso ~,\Cit>~AI. {Scçüu 11 l

lll

na IX Rcunii'to de Chancelere.<; dos P4tises da Bacia do Pr<~ta, a 9 de de1.cmbro
de J<l77; tendo
PARECERES FAVOR,\ VEIS. sob n•s 409 a 411. de 1979, dus Com is·
sOes:
- dl' Relações Exteriores,
- de Constituiçiio r! .Justiço, c

-

-2Discussão, cm turno ímico, do Projeto de Rcsoluçl1o n9 50, de 1979 (ofc·
rcddo pt:la Comissão de Cnnstituiçào c Justiça como conclusilo de seu Pare·
ct:r n11 4~7, de 1979), que suspende a execução do artigo 1o, du Lei n9 I0.421.
de OJ de dezembro de 1971, do Est:.1do de Silo Paulo.
O SR. I'RF.SIIJF.NTf: (l.uiz Vianu) - Está encerrada a sessão,

ele Finnnçus.

( Lt•J•aflla~Jt a st•.uào àJ 15 horas ,, I 5 minutos.)

ATA DA 127~ SESSÃO, EM 15 DE AGOSTO DE 1979
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA PRESIDj:;NCIA DO SR. GABRIEL HERMES
ÁS /8 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Eunice Michiles - Evandro Car~
reira - Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas
Passarinho- Ale•andre Costa -José Sarney- Alberto Silva- Bernard i·
no Viana- Hclvfdio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Agenor
Maria - Dinarte Mariz - Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton
Cubra!- Aderbul Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotõnio
Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutuhy Ma·
sathàes- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Cal·
mon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto
Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró - Tancredo Neves- Ama~
ral Furlan -Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito FerreiraHenrique Santillo - Lázaro Barboza - Vicente Vuolo - Mendes Cunalc
- Pedro Pedrossian - Saldanha Dcrzi - Affonso Camurgo -José Richa
- Leite Chaves- Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir VurgasPaulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Durta.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o
comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
<~bertu a sessão.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. Jii~Secretário.

E lida a uguime
OF. N• 81/79
Bruslliu, JS de agosto de 1979
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar u Vossa Excc:lénciu que o Senhor Senador
Cunha Lima, Membro da Comissão de Segurança Nacional, participará de
umu viagem de observação, de i6 u 2 I de agosto próximo, à região Amazóni~
ca, atendendo a convite do E;~~;celentíssimo Senhor Ministro do Exército a
este órgão técnico,
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa E;~~;celéncia os prot~stos
·de estima c alta consideração. - Joree Kalume, Presidente da Comissão de
Segurança Nacional.
O SR. I'RF.SIIJENTE (Gnhriel Hermes)- A comunicação lida vai 11
publicnçào.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se i1
ORDEM DO DIA

Em discussão o projeto. (Paus:1.)
Não havendo quem queira discuti· lo, dcc\aro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.

t

o .reguinlf o proJeto apro\'ado

PROJETO DE DECRETO I.EGISLATIVO
N• 9, DE 1979
(N• H/79, na Câmara dos Depurados)
Aprova o texto do Acordo !iobre Imunidades, lsentões e PrlvlléKlos do Fundo Financeiro para o Desen•ohlmento da Bacia do Prata
no Terrirtirio dos Países Membros, aprovado na IX Reunlio de Chan~
celcres dos Países da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977,
O Congresso Nacionul decreta:
Art. i' Fica aprovado o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c
Privilégios do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Pra·
ta no Território dos Países Membros, aprovado na IX Reunião de Chancele~
rcs dos Países da Bacia do Prata, a 9 de dezembro de 1977.
t\rt. :!Y Este Decreto L,,:gisl~tivo entrará em vigor nu data de sua publi·
caçào.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - llem 2:
Discussão, em turno única, do Projeto de Resolução n' 50, de
1979 (oferecido pela Comissão de Constituição c Justiça como con~
clusilo de seu Parecer n' 4~7. de 197'l), que suspendeu execução do
art. I'• da Lei n• IU.421. de J de dezembro de 1971, do Estado de
São Paulo.
Em discussão o projeto, (Pausa,)
Nilo 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 Rcduçüo.

E o srgullltt' o projttlo apro1•ado
I'ROJF.TO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1979
Suspendeu exefu('ào dtJ urt. 19 , da l.cl n' 10.421, de 3 de dell'mbrtl d"• 1971, do Estado de Siio Paulo,

hcm 1:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 9, de 1979 (n' K/79, na Cümaru dos Deputados), que aprovu o
texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções c Privilégios do Fun·
do Financeiro paru o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Terri·
tório dos Países Membros, Aprovado nu IX Reunião de Chancele·
rcs dos Pulses da Bacia do Prata, u 9 de dezembro de 1977, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 409 u 411, de 1979,
das Comissões:
- DE RELAÇ0ES EXTERIORES,
- DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, E
- DE FINANÇAS.

O Senado Fedcru\ resolve:
Artigo único. I! suspcnsu, por inconstitucionalidade, nos termos du
rlccisüo dclinitiva do Supremo Tribunal Fedcrul, proferido cm \3 de ubril de
1977, nos autos do Recurso Extruordinário nv 84.994 do EsuidO de Sào
Paulo,u exccuçilo do urtigo J?, du Lei n' 10.421, de 3 de dezembro de \971,
daquele Estudo.
O SR, PRESIDENTE (Guhricl Hermes) - Está esgotudtl a mutériu
cunst:lntc du Ordem do Dia.
llú orndor inscrito.
Concedo u paluvru uu nobre Scnudor Nelson Curnciro.

UI AlUO Ut) CIJ.\GitESSO ~ACIO,..,_,\I.(St•çlin li 1

AJlmlu dl.' IIJ71J

--------------------------O SR.
o soguintodiscurso.)~EI.SOI" ('Ail~EIIW

(M Dll- lU. Lc

Sr. flrcsidcntc, Srs. Sena dom.:
Em 15 de m:tn;o tle I'>77, upn:~cntci a est~ C.ts~ requerimento propondo
a constituição de uma Comissüo Esrcciul par:~ cx:Jminar a falta de rcntahili·
d:tdc dn Fundo 157, Fundos MUtuos c Fundos de Investimentos, que acabou
sendo arquivado no fim da legislatura passada.
Voltei no início do ano a reaprcscntar esse Requerimento, que tomou o
n'.' n/79 e se encontra n:t Comissão de Econorniu aguard:mdo parecer.
Como se trat:t de matéria que interessa a todos uqueles que são contri·
buintcs do Imposto de Rcnd:J, c que ultim:Jmcnte vem ocupando espaço cm
nossu imprc:nsa no sctor cconômico·financciro, tenho recebido volumosa
l!orrespondéncia, pedindo que apele uos ilustres membros daquela Comissão
Técnica no sentido de aprovurc:m com urgi:nciu aquele requerimento, a lim
de se :tpurar o que de err:tdo vc:m ocorrendo com a :tdministraçào desses
Fundo~.

Estas as rnzões pelas quais encareço aos ilustres colegas da Comissão
de Economia a uprovw;ào da Comissão Especial requerida, p:tra que possa·
mos conhecer c dar conhecimento aos interessados do que se passa realmente
com esses Fundos, particularmente o 157. (Muito bem!)

O SR. PRESUlENn: (Gabrid Hermes)- Não há mais oradores ins·
cri los.
Nada mais havendo que tratur. vou encerrar a sessão, designando para
a próxima a seguinte

-2Vot;Jçfw, cm turno Unico, dn Projeto de Lei do Senado n9 159, de JQ76·
Complemt:ntar, do Scn:.tdor Ndson C:trnciro, que introdul modilic;1çl'lt:s na
l.ei Complcm~:nt;tr n~" 26, dt: \I de sct~:mbro de 1975, tendo
PARECERES, soh nYs 2HO c 2HI, de 1979, das Comissõc:!'l:
-de Cuno.;titnlc1in L' .Justicu. pela constitucionalidade c juridicidadc, nos
termo~ de suhstitutivo que apresenta:
-de l.e~io.;lutiin Social, favorável ao projeto na forma do substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça, votando vencido, cm separado, o Se·
nador Jut:thy M:tgalhftc:s.

-3Votactto, cm turno Unico, do Requerimento n~' 252, de 1979, do Senador
Paulo Brossard. solicitando urgéncia para o Projeto de Lei do Senado nQ 83,
de I 978, do Sen:tdor M:turo Bencvidcs, que "est:~belecc a obrigatoriedade de
revisão s~:mcstral dos níveis de salário mínimo, c: dú outras provid~ncias".

-4Votação, cm primdro turno (upreciação preliminar da constitucionali·
da de, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n" <>6, de 1979: do Senador Nelson C:trnciro, que modilicu a redução
do artigo 211 du Lei n~'4.266, de 3 dc outubro de 1963, que instituiu o s:tlftrio·
família do trabalhador, tendo
PARECER, sob n' 22J, de 1979, da Comissão:

ORI> EM DO DIA
-l-

PROJETO llE I.EI DO SENADO N• Z48, DE 1976
( F.m rc~lmr dr ur~Cncia - art. 371. C. do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 248, de
1976, do Senador Nelson Carneiro, que proíbe a pesca da baleia no mar ter·
ritorial brasileiro, tendo
PARECERES, sob n•s 403 a 406, de 1979, oral, 431 c 432, de 1979, das
Comissões:
-de Consthuiçãu e Justiça- J9 pronunchamento: pela constitucionalidade ejuridicidadc do projeto, com voto vc:ncido, em separado, do Senador
ltalivio Coelho e voto vencido dos Senadores Hclvidio Nunes, Wilson
Gonçalves e Osircs Teixeir.t; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade c
juridicidade do substitutivo da Comissão de Agricullura; 3~' pronunciamento:
pela constitucionalidade c juridicidadc da emenda de p lcnário:
- dL• t\grlculrura - I~' pmnunciamento: (preliminar), solicitando audiéncill do Ministério da Agricultura; 2~' pronunclumento: (prelimin<~r)- ouvido o Ministério da Agricultura - soliciwndo audiênciu do Ministério dóis
Rel:u;ões Exteriores, com voto vc:ncido, em separado, do Scmtdor Evc:lãsio
Vieiru e voto em separudo do Senador Roberto Saturnino; 311 pronunclnmeoto: favorúvc:l ao projeto, nos termos de substitutivo que apresentu, com voto
vencido do Senudnr Evelúsio Vieira; -'9 pronunciamento: favorf1vcl ?t emenda
de plenário. com voto vencido do Senador Leite Chaves.

-de Consrifuiciio e Justlc:u. pela inconstitucionalidade, com voto venci·
do dos Senadores Lútaro Barhoza. T<~ncrc:do Neves, Hugo Ramos e Cunha
Lima.

-5Votaçf10, cm rrimciro turno (apreciação preliminar da constitucionodidade, nos termos do a ri. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n"~ 112, de 197'), do Senador Cunha Lima, que considera não tributá·
veis para efeito do Imposto de Renda, os proventos e pensões nas condições
que indica, tendo
PARECEI!, soh n• )34. do 1979, da Comissào:
- de Cono.;tituicàn c Juo.;tica. pela inconstitucionalidade.
-6Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar d:~ constitucionalidade, no:-. terrnu., do :1rt. 2% do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senudo n" 91, de 1979, do Sc:nildor Humberto Lucena, que isenta o salário
minimo 1.h: descontos rar:~ a prcvidi:ncia social, c d:i outras prtwidénci:~s,
tcndn
PARECER. sob n•.' 2SJ, de IG79, da Comissão:
de Cun'ifiluic;iu t' Justicu, pela inconstituciona.lidude.

-

O SR. PRESIUE~TF. (Gabriel Hermes) ( IA'I'(llf/a·.l't'

a

.H•.uào

Está ~nct:rrada
il.l' 18 horas t• 50

a scs~àl.),
minlllos. J

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO I'ARLAMENTAR DE INQUtRITO,
Criada pela Resoluçilo n~ 69/78, para investigar denUncias for·
muladas pelu Revista Dt'r Spit'gel, da Alcmunha, sob ri! :1 cxecuçfto
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.

9• REUNIÃO, REALIZADA EM l6 DE ABRIL DE 1979
Às dez horas do diu vinte c seis de abril de mil novecentos c setenttl c no·
vc, nu Sulu "Ruy Burhosu", presentes os Srs. Senudorcs Itamar Frunco (Pre·
sidentc), Milton Cabml (Rel:uor). Passos Pórto, Jutahy Mugalhiacs, Roborto
Suturnino, João Basco e Jurbas Passarinho, reUne-seu Comissi'to Parlttmcn·
ta r de Inquérito criada pcl:t Resolucilo nY 69, de 197K.
Deixnm de comparecer, pur motivo justilicado, os Srs. Scn:tdorcs Dirt:cu Cardoso c Lcnoir Vmgus.
t dispensada a leitura da Ata da rcuniftu ::mtcrior 4UC,Il1~o após, é d;~d;t
Cllmu ll['lrovuda,
Huvcndo nUmero regimental. o Sr. l'rc~idcntc dedara abcr1:1 a reunião,
tr:ut~fornwndo-a, cm ~cguida, crn cadtcr !lc..:rc1o. a ~m de sc filt.cr uma rc:t·
vali:u;ito dlJ~ trahalhus du Comissão.

Finalmente, lica estabc:Jecido o seguinte roteiro para os depoimentos
para o m~s de maio:
- dia 9·5 - Professor José Goldembc:rg, .Físico, da Univc:rsid<tde de
S:io Paulo;
- di:t 16·5- Professor José Israel Vargas, Secrc:t~rio de: Tecnologia ln·
dustrial do Ministério de Indústri:~ c Com~rcio;
-dia 17-5- Professor Múrio Schcnberg, Físico, da Universidade de
Slio Paulo;
-dia IH·5- Professor Oscar Salla, d:t Univc:rsid01dc de São Paulo:
- dia 23-5- Dr. Rex Nazuré Alves, Dirctor Executivo da Comissão
N:tcional de Energia Nucle:tr - CNEN;
- diu 24·5- Professor Milton Campos, da Univcrsid;.1dc Fcdcr<~l de
Min;.ts Gemis;
-dia 25-5- Professor Eduardo Pennu Fntnca, da Universidade Fede·
r;.tl do Rio de Janeiro; e,
- di:t J0-5- Dr. Hcrv:'tsio Guimmàc~ de Curv;.tlho. Pre~it.h:ntc d:t Co·
missão N:tciunal de Energia Nudc:Jr,
N:tda mais havendo a tr:t1ar, em:erra·!IC a rcuni~to. lavrando cu. Cleidt:
Maria B:trhma Ferreira Crut, Assistcntt: da Comis. . ~Hl. a rrcM:nte At;l que,
lida c aprnv;tda, !lerú as!'linada pelo Sr. Prt:~idcntc c vui it puhliL"~u;illl,
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ANEXO À ATA DA 90 REUNJi!O, DA COMISSÃO PARLA·
MENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO
N• 69, DE /978, DESTINADA A UMA REAVALIAÇÃO DOS
TRABALHOS, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTOR/·
ZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.

...........................
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Presidenle: Senador Itamar Franco
Relator: Senador Milton Cabral
lnte~ra

<>DlillRECf.rr
,
.,
1~

Jane.iro.

•• ebKil ... ltJt

r>P.OO)~•".'·~

Es11a. Sr. Saaadar

do Apanhamento TaquiKráfico da Reunlio

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro abertos os nossos
trabalhos, Antes de solicitar à Secretária que proceda à leitura do e;~tpediente
recebido, queria comunicar aos Srs. Senadores que estou apenas aguardando
a substit,uiçilo solicitada ontem uo Senador Paulo Brossard, da minha pre·
sença nesta Comissão, razão pela qual continuarei a prcsidi·la at~ que o Se·
nadar Paulo Brossard defira o pedido da minha substituição.

ttiPIAr Franco
H.D. Preaidente da
Comia•io ParLamaatar de tnquirito • Nuc~ear

Bru:LUa •

.!!!.:.
taa.: tntoraaçÕ~• aobre coa•:ru~·a c!
viL de ua1nas oucl~!~----

O SR. JOÃO BOSCO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com muito prazer.
O SR. JOÃO BOSCO- Sr. Presidente, renovo o pronunciamento feito
no plenário por todos os componentes da ARENA, pela palavra autorizada
do Senador Jarb~1s Passarinho, no scntido de que V, E1t• permaneça presidio~
do esta Comissão, Gostaria que V, E"' voltasse a e1taminar o apelo que lhe
foi formulado em plenllrio.
Reitero aind;1 o apelo que fiz hoje, na primeira reunião de trabalho da
Comissão du Amazônia, quando solicitei ao Presidente que fosse mantido
um entendimento entre as duas Comissões Parlamentares de Inquérito, no
sentido de cvit:tr reuniões no mesmo dia. Hoje, por exemplo, membros desta
Comissão th·eram de estar lá, porque se tratava da primeira reunião de trabalho o que provocou, natur<~lmente, a demora da vinda nesta sala dos intcgrantcs destu Comissão, fazendo com que V. E"'· bondosamente, nos ficasse
ugu:1rdando. Para evitar, exatamentc, o que ocorreu hoje, solicilnmos que V.
E"' cntr<:~sse em entendimento com a Presidência da outra CPI, a fim de evitar a concorniuincia de reuniões de suas Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• tem razão. Manteremos entendimentos com o Senador Evandro Carreira, para evitar a coincidi:ncin de hor{Jrio das duas Comissões Parlamentares de Inquérito.
A Sr• Secrct{Jria procederá à Jeituru do expediente recebido.
Ê lido o seguinte: Expediente

?rc:r.adu Senhor.
No n~JIUh) depoimeo.to, era L7.04. 79 • t Lv• oportur,l.d&da de
anfati&ar. • me propu• • pri)Y&r, ela qua é' co•u11 ct• tOJdo
o mundo qu~ a construção daa uair.a" auclearea i.1:utaladu
numA mc•ma Locali~adc seja rcalizad• pelo aeaao eonstr~
ror civil. E••~ cnmpurtam~nto iotcrn4CI.oo.al i. o.a ••rd~
dt:, uCla prova de que eaaa tleci11~o se ::.we&t'c. 411
L;;&Lca

o: bu:~ca, ac.i.wa de. r:udc, a ..:conu1ti.t pnLo •h·O C&l LOit&l!,
~n~• j~ e~iateatcr. d~fin~çio de relpa"t••tJi4a4a

co!utruç4o d.ar iaatal .. çÕae caauoa
loc~l

~~

Dl' .UU.JJ'/7t "- Z.

poE axe•plo, todas •• Ql~ll •••cMta4a• ·~
~a mcs~a ãrca foram coa&truLdaa pelo ae1aa caaa~ra,or ~
com

coatra.~oa

aaaaciadoa c• clifer&at.aa ãpoc.u. a. a&ber:

USINA.

~Tr.:o,

::r;.

n:r.c.ro DC ::t:':'lWD' n:t:::u to DfA n
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1!1,\RIOIJO CONGRESSO NACIONA I. CSoçiolll

- - - - - - - - - - - - - - - - · --·····
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A rcuniuo de hoje trata de
umn rcuvaliuçiio dos nossos tmba\hos, t\ Comissilo, no meu entendimento,
cnccrrnu o ciclo de suus atividadcs c cabe, evidentemente, utravé:s do seu Relator, determinar us novas dirctrizcs se assim entenderem S. Ex• c demais
membros desta Comissilo.
Passou pa\uvm ao Senador Milton Cabral, para que manifeste qual o
pensamento do Relator, as novas dirctrizcs que devam ser imprimidas aos
nossos trabalhos,

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
esta CPJ realizou, no ano de 1978, treze reuniões e, cm 1979, nove reuniões,
Tivemos a oportunidade de ouvir quinze depoimentos de autoridades c técnicos que foram aqui convocados, Todos esses depoimentos estão sendo
publicados no Diário do Congresso Nacional. portanto, não somente à dispo·
siçào dos membros da Comissão, como ao público de modo geral.
Foram solicitadas vinte c uma informações, por oficias c enviados oito
telegr<~mas, m<Js mesmo assim estamos elaborando novos pedidos de infor·
mações às entidudcs diretamente vinculadas ao problema nuclear. V, Ex•s
sabem que os depoimentos não esgotam a matéria, servem mais para propor·
cionar levantamento de subsídios, c estamos solicitando informações com·
plementares para esclarecer aqueles pontos que o Relator julga necessário te·
nham maior profundidade.
Tomei a iniciativa de organizar um Grupo de Trabalho de funcionários
da Casa, basicamente de mecanografia c organização da documentação;
para isso conseguimos uma sala no 189 andar, onde hoje cstâ sendo instala·
do, para ali desenvolver-se o trabalho do Relator. Pretendemos fazer uma in·
dcxaçào de todos os assuntos que foram ventilados, de maneira que cada
ponto, cada assunto abordado por depoimento possa ser registrado numa
determinada ficha, para que, rapidumcnte, o Relator ou qualquer membro
da Comissão tenha acesso ao conjunto de dados. Isso, facilitará considera·
vclmcntc a montagem do relatório.
Basicamente, o roteiro estabelecido pelo Relator não é um roteiro deli·
nitivo, consiste dos capítulos: I- Introdução; 11- Politica c Estratégia Na·
cional no Setor Energético; 111-lmplementaçuo do Problema Nuclear Brasileiro; IV- Questões c críticas- ,onde vamos colocar tudo que foi dito, as
observuçàcs c criticas publicada na imprensa nacional c internacional, nos
depoimentos, de forma bastante resumida, mas abordando as principais
criticas levantadas e, evidentemente, a nossa opinião sobre essas criticas; V
- Irregularidades - que é um dos capitulas centrais c motivou a convo·
cação desta CPI, c cm que abordaremos o que foi dito sobre irregularidades,
analisaremos c ofereceremos uma opinião: VI - Segurança; VII - fteco·
mendaçõcs para uma Politica de Energia Nuclear- que vai sintetizar o pon·
to de vista sobre a Política Nuclear Brasileira c as passiveis recomendações
que julgarmos devam ser feitas; VIII- As Conclusões do Trabalho- afirmações categóricas sobre o que a Comissão entendeu dizer sobre os dois
pontos centrais desta Comissão, isto é, o Capitulo Irreguiuridades e o Cupf·
tulo sobre a análise da Política c Estratégia Nacional no Setor Energético.
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que se tral:l de opiniões pessoais, porque a Comissão, repito, nilo deliberou
coisa nc.:nhumu até o presente, ela cst{t no meio do caminho, c a imprensa só
podcr{J oferecer uo público informuçõcs, quundo chegarmos à conclusão dos
nossos tr:thalhos, depois que o relatório estiver completo c dcbut!do no seio
da Comissão.
Eru est:t u ohservuçào que cu gostaria que ficasse registrada.

O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Presidente, quero, aproveitando
esse capitulo do relatório, prestar uma informação a V. Ex• c à imprensa.
Um dos jornais criticou a minha ausência a umJ ou duas reuniões da Com is·
são.
Quero informar que não pertenço à Comissão. Aqui tenho vindo, por·
que me interesso pelo assunto corno Senador, procuro participar tanto quan·
to possível dos trabalhos da Comissão. Portanto, a não ser sob este aspecto,
nilo tenho nenhuma obrigação de comparcçer a nenhum dos trabalhos que
uqui se realizum.
~o esclarecimento que presto a V. Ex•, Sr. Presidente, exatamcntc para
que st:ja dado pelo jornal que, talvez por falta de informação, divulgou essu
noticia, que considero inexata.
O SR. REI.ATOR (Milton Cabral) - Mas mesmo cm nào sendo
membro da Comissão, pelo seu interesse no assunto, tem V. Ex• prestado
uma grande colaboração, aliás uma valiosa colaboração aos nossos traba·
lhos.
Com relação a essa primeira etapa, na minha opinião- que cu submeto
aos demais membros desta Comissão - considero desnecessária a convo..
cação de qualquer outro depoente a respeito dessa primeira etapa. Como eu
disse antes, teremos que solicitar informações adicionais dirctamcntc aos ór·
gãos envolvidos no Programa Nuclear, solicitações por escrito, para obter·
mos respostas também por escrito. cxatamentc para esclarecer alguns pontos
que precisam ser definitivamente esclarecidos. Considero desnecessária, por·
tanto, a convocação de novos depoimentos a respeito dessa primeira fase.
Vamos, então, partir para a segunda etapa, c, neste sentido, deveremos,
hoje, se possível, fazer as proposições a respeito de novos depoimentos.
O SR. PASSOS PÓ RTO -0 relatório de V. Ex• é também parcial, e V.
Ex• vai acoplá·lo ao Relatório do Senador Jarbas Passarinho, que é, igual·
mente parcial, nilo é isto?

O SR. RELATOR (Milton Cabrul)- Sr. Presidente, eu estava pcnsan·
do o seguinte: este relatório da forma que estabelecia o roteiro é abrangente,
aproveitando e citando aquelas partes do relatório parcial do Senador Jarbas
Passarinho, para dar exatamcntc uma composição completa do assunto.
Praticamente, é uma incorporação do relatório do Senador JarbaS' Passa ri·
nho, mas enquadrando esse relatório dentro dessa sistemática cm que estou
propondo à Comissito.

O SR. JUTAHY MAGALH,\ES- Gostaria de lembrar que o rela·
tório do Senador Jarbas Passarinho, embora seja um relatório parcial, chc·
Sr. Presidente, desejava faze. uma observação sobre o que tem havido gou a conclusões que, obviamente, com a aprovação do relatório, jú foram
de comentário na imprensa e como resultado de entrevistas c depoimentos de consideradas aprovadas por esta Comissão.
membros du Comissão, o que tem provocado certa confusão na opinião
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Evidentemente, que isso sc1á
pública, porque muitas vezes, algumas dessas entrevistos dilo a impressão de considerado. Não há nenhuma separação, pelo contrário, será uma incorpo·
ser ponto de vista da Comissão. ~ preciso que li que bem claro, este ponto, e ração de um relatório primeiro a este.
eu pediria a atenção da imprensa para que sempre considerem as opiniões de
O SR. JARDAS PASSARINHO- Permite umu participação nesta alnatureza pessoal, porque a Comissão não se manifestou a respeito de nc·
tura dos trabalhos? (A.uentimmto do orador.)- Entendo perfeitamente cor·
nhum problema que estamos debatendo aqui, são sempre opiniões pessouis,
reta a sua conclusão de que, no momento, não se justificaria uma rcinqui·
e as distorções são evidentes.
rição de depoentes a respeito dessa primeira fase. Mas hâ, tulvez, u necessiQuero apenas citar um caso, o da puhlicação num jornul de Alagous,
dade de se fazcr reinquirição pouco adiante. Por exemplo: o relatório parcial
cujo titulo é o seguinte: ""Angra I, quase uma cut6strofc". Essa noticia foi
foi conclusivo até um determinado ponto, c foi aprovado cxatamcntc por
publicuda por uma obscrvução do Senador Dirceu Curdoso, que comentou,
unanimidade da Comissão, mas, cm outro ponto, ele deixava cm suspenso o
nesta Comissão, que, nu visita que S. Ex• fizera àquele depósito das pasti·
julgamento que seria automaticamente agora uma nova conclusilo da Co·
lhas, dos combustíveis, lá cm Angra I, observara que estaria faltando um da·
misslio no seu momento oportuno.
quclc:s hnstões- creio que deveriam ser 122 c teriam vindo dos Estados Uni·
Quundo fiz comentários a respeito du adjudicação- c todos os comen·
dos upcmts 121. Entito, S. Ex• registrou que estava incompleto o nUmero de
tá rios que: se conti:m no rclt1tório rmrcial silo cautelosos- no sentido de nilo
bmitÕcs.
Essu sua informuçào deu margem à notícia de que cru uma fulhu de olv:mc;i.lf conclusões nesse sentido, cheguei apc::nus u concluir, desde logo, que
fuhricuçlin de um dos elementos combustivcis fabricados pela Wcstinghouse, :.1 ;Jdjudicaçào tinha husc legal, fund;.Jmento lcgul, mas rcstuvu provar se ha·
na c:1rg:~ inicittl da Usina Nuclt::tr c esse defeito poderia levar o 'combustrvel viu unHl legitimit.lude de comprovuçào Út! que se trutavu de conveniência de
do rctllor a fundir-se c cu usar o chumndo mt•lk down. o pior dos ucidcntcs servic;o, c naturalmente, a Comisslio rrosscguiu nesse sentido. Mus, ao fazer
prcvistn'i nu opcraçi\n de reatar nucleur, c, por essc motivo, Angra I quuse al~umus consideruções sobre esse :~spc::cto, lc::mbro·mc de que tive orortuni·
esteve •I hcir:t de uma catltstrofe. Quer di~:cr, l: preciso que se tcnhu rnulto d11dc de discutir com o Senador Dirceu Curdoso, quando S. Ex• sulicntuvn
cuidado com esse tipo de informação, rorque ni\o sô u imprensa deve retra· que a Companhia Odehrecht teriil fcitll suhpreços, cotado inlcncionnlmente
lar lielmcnte a cntrcvistn de quem e~tlt opinundo, mus considerar rculmente ~.:orn prcc;o nwis hui.\n na primeim f:~se- até me lembro que S. Ex' fet: com·

3641 Qulnra..fdra 16

DIÁRIO 00 CONGRESSO N,\CIONAI. (Sr<un 11)

pom1çõcs aqui nítidus entre o primeiro c o segundo concorrente, e a diferença
cru muito grande- c cu então nrsumcntei que se assim fosse, ou se assim ti·
vcsse sido, a adjudicação da obra de ulgum modo reprcsenturia até uma pu·
niç.ão. Porque estava claro nu udjudicaçào da obra que o preço permaneceria
o mesmo, Nào haveria nltcmção de preços, Se elu havia ganho uma concorrênciu subestimando seus preços, talvez até com prejuízo. adjudicar pelos
mesmos preços seria evidentemente sancioná-la..

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pcrmit:am·mc que, como Prc·
sidentc, use d:~ palnvm. Como disse, no inicio. estou uguardomdo u minhu
substituição uqui.
Mas essa observaçiio do nobre Senudor Jarbns Passarinho ...

Mas foi levantada agora, nesta parte dos trabalhos da Comissão, uma
hip-ótese de que esses preços teriam sido substancialmcnte alterados no novo
contrato, c que haveria cláusulas contratuais alteradas também. Por exemplo, admite-se que lá numa determinada cláusula havia uma compensação à
nrma, de 8% sobre determinado assunto, e, na cláusula de adjudicação, o
mesmo assunto recebe um teKto diferente, cm que a cláusula de 8% passou a
20%, Adrpite-se também que despesas que antes eram todas elas da responsabilidade da empreiteira, na cláusula de adjudicação, numa delas, essas despesas passavam a ser de FURNAS e nào da firma.

O SR, PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Jarbm Pussurinho,
quero esclurcccr o seguinte: Tenho um ponto de vista pesso<~l que comecei 11
externa r n11 reunião p;assada c vou reafirmar ainda hoje, aqui, cm relaçilo às
observações do Relator.

Sr. Presidente, sugiro à Comissão, se fosse o caso, de pelo menos solici·
ta r um:1 documentação comparativa, solicitar à FUR NAS, e à própria
Odcbrccht, uma documentução, repito, comparativa, entre os preços vigen·
tes na hora da adjudicação c aqueles posteriormente vigentes após a adjudi·
cação. Claro que as diferenças de preços que decorrem de fatos que sào in·
contrastáveis, como, por exemplo, diferença de custo por inflação etc, Isto
está considerado.
O que gostaria de ter, como membro da Comissão, ainda, possivelmente
me despeço hoje dela, c devo ser substituído, na Comissão, pelo Senador AI·
berto Silva, seria a oportunidade de, através do Relator, se o Presidente e a
Comissão concordassem, solicitar esse estudo comparado, para que pudésse·
mos, diante dele, ou dirimir riesdc Jogo nossas dúvidas, ou, então, sim, pen·
sar numa reinquirição,
Era a sugestilo que tinha que fazer.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Queria esclarecer ao nobre Senador Jarbus Passarinho que redigi uma solicitaçilo nesse sentido à FURNAS,
pedindo uma análise comparativa,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não sabia, dela não tinha conhecimento.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nilo. Foi muito bom, foi interessante levantar a questão, porque cu disse antes que a tarefa que deveriam os
ugora desenvolver, seria exatamcnte a de complementar os depoimentos com
solicit<~çàcs di retas às entid<~des envolvidas para esclarecer certos pontos, e
um dcles que preparei foi, exatamente, uma solicitaçilo de uma <~nálisc com·
parativa do contrato de Angra I, contrato II; as modificações havidas, a~ alh:rações, enfim, uma análise detalhada desse ponto que V. Ex• está ubordan·
do. E não bustará somente essa solicitaçilo, outras solicitações teremos que
fazer, para que todos os pontos sejam totalmente esclarecidos, para que nào
haja a menor dúvida de que o trabalho da comissão é profundo c busca a
verdade, c não há por que não caminharmos nesse sentido,
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sobre outro ponto da sua proposição, Senador Milton Cubra!, estou inteiramente de acordo. Acho que
devíamos eximir-nos como membros da Comissão, de dar entrevistas sobre
omuntos que ainda não estilo considerados conclusivos pela Comissão, por·
que isso, no mínimo, provoca pollimicns c cria dinculdades. No momento em
que um membro du Comissão alirrna algo que ainda não está decidido por
consenso, ou, pelo menos, por maioria, automaticamente gera conseqUên·
cias. Sei que, em grande parte essa circunstância tem afctado o próprio rcn·
dimento do trabalho de FURNAS. Houve até suposição de que, utruvés da
Comissão Parlamentar de Inquérito, já existiam conclusões, a que só se pode
chegar ao final, c que cssus conclusões obrigariam a uma rcoricntuçilo do
trabalho, ou até u uma modificação, desde logo, nu própria substância do
Acordo, Entiio, isso parece-me que é rcalmente uma medida cautelar que
V, Ex• sugere ...
O SR. RELATOR (Milton Cuhral)- ~um apelo que estou fazendo,
O SR. JARBAS PASSARINHO- ... c que deve ser atendido por todos
nós. O que m1o impede, evidentemente, sobretudo, que o Presidente do.1 Comíssil o c o Relutar tenhum com u imprensa contutos permanentes c possam
expor o um.Jumcnto do trubulho du Comissão, Mas preferi riu que o compor·
to.1mcnto, sobretudo dos membro.~ da Comissão, fosse muis coluteloso nt:ssc
sentido,

O SR, JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, nilo é essa a nossa
interpretação.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Falo cm relação à Presidência, por·
que nós todos já fizemos um apelo e estamos convencidos e tranqUilos, hoje,
de que a sua presençn nessu cadeira significa a retomada da sua lúcida Prcsi·
dência du Comissão V. Ex•. agora, está surpreendendo a todos nós,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Jarbas Passarinho,
talvez até, tendo falado com o Senador Gilvan Rocha agora, que me
considerurei como se tivesse que fazer uma safena. Prefiro, portanto, não
fuzê-Ju c nào pcrmuncccr na Comissão.
diri>~

Mas a observação de V. Ex• me importa no seguinte, Senador Jtubas
Passarinho: Fui convidado para, amanhil, dar prosseguimento a um debute
na U nivcrsidade Federal de Minas Gerais c aí é que julgo a maior importância que a Comissão teve. A Universidade Federal de Minas Gerais, através do
seu Departamento de Engenharia, tem debatido, durante a semana toda, o
problema energético brasileiro, cm especial o problema nuclear. Evidentemente, niio por ser Senador por Min<1s Gcr<~is, mas por estar CKerccndo, no
momento, u Presid~ncia da Comissão, fui convidado a debater amanhã, com
os L'Studantes de Minas Gerais, o problema nucle;1r e. especialmente, dizer
do trabnlho da Comissilo.
Mas veja V, Ex• que não basta apenas que cu chegue lá e diga a impor·
tüncia da Comissão e o que ela discutiu. Por certo vou ser inquirido na mi·
nha posição pessoal até agora. Não posso avançar muito. porque estou ana·
lisando o aspecto atual. Sobre o aspecto atual, V, Ex• sabe que tenho uma
posição definida, como Presidente, respeitando a posição de cada um. Quan·
do inclusive fiz a pergunta ao ex-Ministro das Minas c Energia, baseado no
próprio relatório dele, porque acho que foi induzido ao raciocfnio, que houve, na pr{ltica, niio se configura, de pressa, de cronograma. de prazos c de
custos. Então, entendo que neste instante, quando o próprio Governo nem
sabe a indu nem como localizar Angra III, não sabe se vai ficar a 20. 30 ou 40
metros, ou se vai licar mesmo na Praia de ltaorna. entendo c vou expor o
meu ponto de vista, na época própria - que era hora de a comissão, se en·
tendesse pela sua maioria. nãO parar o Programa Nuclear. mas pedir ao Governo umu reavuliação do seu programa. sobretudo em relação à Angra III.
Sentimos que todo o ruciocínio a que foi induzido o ex-Ministro Shigcaki
Ucki. na época, falhou. No momento, ele não corresponde mais à verdade.
A adjudic11çào de Angra III, neste instante, não poderia ser dada. A firmajá disse aqui c repito- nada tem com isso, porque o Governo lhe quis entre·
gar uma obra, o problema não é dela, Mas adjudicar neste instante Angra
III, com custos diferentes, como V, EK•.Icmbrou c lembrou muito bem como
Relator? Se qualquer Scnudor se der ao trabalho - c tenho certeza de que
todos o fizeram- de comparar o contrato de Angra I, 11 c III, vai verificar
realmente difcrenç<ls de custos c preços incrfveis. Então, adjudicar uma obra,
a dc Angra III, sem sequer estar pn:determinac.lo o seu sitio. podendo fazer
concorrência porque prazo jú não existe mais nessa velocidade pura ser da·
do'! O Governo tem dúvidas du localização de Jtuorna. Ent~o. permitam-me
os Srs. Senadores, se o Relutar conclui que não mais deveríamos ouvir de·
poentes desse fato, c apcm1s comcçur a solicitnr informações, tenho receio de
que, através de informações, apenas informações. u Comissão possa, rcnlmcntc, ter um trabulho menos rí1pido do que ela poderia dar. Quundo se fu ..
lu, por exemplo, que devemos pedir à Furnus u comparação de um contrato,
Angra li c Angru III com Angra I, c pedir à construtora também, ni'lo serin o
c:1so de se Furnus tem para mandar 11 sua interprctuçilo, se n Odehrech,t tem
par:1 mandar li suu intcrpretuçào, u Comissilo - que talvez não tenhu ele·
mentn especiali1.:1do contrutar :1lgul:m, iguulmcnte, para fu1.cr cssns unáliscs?
l'arccc-mc justo que vumos receber um documento du construtora, cm que,
evidentemente, elu vui -c é claro tJUc o façu - dl!finir que cstú tudo bem
para cl:1, o Gnvcrnn também v:1i definir que cstú tudo certinho pur11 ele, cu
Cumissi1u tcrf1 de fllzer uma compar11çào sem dctcrminudns elementos.
Sú queria C)!clmeccr :1 V. Ex•, pon1uc tenho ~JUC ser sincero, a niio ser
que c;mcclassc li minha illa amunh~ u !leio lloriwntc, de cxtcrnur isso,

AgnMn de 1979

JH,\RIO 1>0 CO~GIU·:.fi\SO NACIONAI.(Seçiin li)

-------------------·--·

Quinla·rclru 16 .1643

Se me for perguntado, Scn:~dor Jarbas Passarinho, e disse outro dia no
meu depoimento em plcníario, ej{a o tinha ex ternado ao Senador Joào Basco,
qultndo vi:ajáv:tmos de curro, pura o :aeroporto rumo :ao Rio de Juneiro, que
essa posição é exclusivamente pessoal, c para a qual peço, realmente, a medi·
tacão da Comissão.
Se unalisurmos como o Mini~.tro foi indulido no ruciocfnio de vclocida·
de, de custo, de prazos, paru ndjudicar essas obras, isso não mais existe, no
momento, Isso é um fato. Ninguém está pedindo que o Pais pare o Programa
Nuclear. Reavaliação, honestamente, depois de estudar, tenho estudado
também, ucho que o País, quundo falo no controle inflacionário, deveria,
realmente, fazer essa análise.

tu de previsão capaz de condenar qualquer administrução~ isso nilo existe,
mas cstil publicado, c é uma puhlicaçào atrás da outra, que a imprensa não
invent:t. Elu está publicando, porque alguém disse, alguém disse dentro da
Comissão, com a responsabilidade de ter estudado o assunto.
A esse respeito, isto sim, é que cu ucho que nós da Comissão devemos
ter o extremo cuidado. Mesmo qu;ando o Presidente vá amunhã discutir com
os estudantes, ele tem, naturalmente, é uma obrigação a que já se impõs, de:
declarar que é um ponto de vista pessoal. Isso não impede que tenhamos
pontos de vis tu pessoais, agora desde que isto seja acompanhado de uma de·
claraçào, de que a Comissão, como Comissão c enquanto Comissão, não
chegou a essa conclusão, que é uma conclusão de ordem pessoal.

O SR. FRANCO MONTORO- Aliás os próprios fatos determinaram
isso. Ainda hoje, os jornais noticiam que o Ministro determinou que fosse
feito um determinado número de reforço de cstaqueamento, o que significou
um encarecimento d:a obra. Ela se modifica pela própria natureza. Pretender
tornar irremovível e não modificável uma situação que se modifica a cada
passo? V. Ex• lembrou Angra III. Não há nada a respeito; c não há razão pa·
ra, precipiuadamcnte, adjudicar-se uma obra a uma empreiteira, quando há
todo o tempo para se proceder de acordo com as providências normais do
Direito, que é uma concorrência pública.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• sabe que eu sempre tenho feito ussim.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Jarbas Passarinho,
só para terminar o meu raciocínio, antes de dar a palavra a V. Ex' Exatamcntc, lembrando o que o Senador João Basco disse aqui, quando o Rela·
tor. evidentemente, na sua análise, de que V. Ex' como relator, já chegou a
conclusões importantes, e amanhã terei de dizê·lo na Universidade Federal
de Minas Gerais. E serei solicitado a ratar sobre os problemas dos dólares.
V. Ex' sabe que esta Comissão já chegou àquela conclusão.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Isso é t:io claro que me admira te·
nha esta Comissão levado tanto tempo para chegar a essa conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Mas já chegamos, nào évcr·
dude?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, espero que V. Ex•
me dê a palavra, quando terminar.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• tem a palavra.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Porque há algumas coisas a repor, a
reorientar.
Em primeiro lugar, V. Ex• sabe que eu não faria nenhum reparo às suas
conclusões de ordem pessoal, embora achando que na hora em que V. Ex' é
Presidcnte desta Comissão essa sua conclusão pessoal passa a não ser tão
pessoal assim.
O Relator c o Presidente, no meu entender, têm responsabilidade dupli·
cadas. Estava referindo-me fundamentalmente à questão de algumas decla·
rações que causum evidente prejuízo à própria empresa. Por exemplo,
declarar-se que a Angra III será colocada no Morro do Urubu, como se fez
uqui, c depois pergunto à firma, às autoridades do Governo, c a negativa é
peremptória, quer dizer, desmcnte.sc categoricamente essa afirmativa, entil.o, isso cria problemas, isso gera problemas.
A Comissão tem grande responsabilidade. c a prova de que ela tem
grande responsabilidade é o eco das suas declarações, modificado pela im·
presa, que naturalmente, tem a missão exatamcnte de descobrar isso junto à
opinião pública.
A Comissão nilo teriu, praticamente, nenhum valor se ela fosse apenas
nmanhã divulgada pelo Didrio do Congres.w Nacional. A nossa grande importfmcia é, cxatumente, o poder de multiplicaçil.o de imprensa.
Ora, ulgum:1s outras dccl:arações como essa a que acaba de se referir o
Rdator, de que Angra passou pelo perigo de ter uma cat6strofc, c isto não
foi verdadeiro, ger:.am também pavores, atitudes pãnicas, que não têm ne·
nhum rundamento, nenhum sentido.
Entilo, u mcsmu questão u que V. Ex' se reporta como sua opinii\o pessoal. a firma nil.o u firma emprciteiru, mas a empresa brasileira Furnas, nega
e cu recebi do Dr. Licínio a inform:ação, nega·se cutegoricamente, também,
que esteja pretendendo retirar da Praiu de ltuorna a Joculizaçi\o de Angra
III.

Est:'I·SC discutindo, como V, Ex• disse, se são !0, 30,40 ou 50 metros do
ponto ruc:liminarmcnte adotudo.
Outr:a negutiva furmal é a de que cm nenhum momento pussou pelu cu·
hcça dos dirit:cntcs de: Furnas pens:ar na hi['ll~tcse que teria sido levantud:avcju quanto se pcln meio- de: ter (]Ut: dc:sbmt;u as esta cus c cortar agoru de1.
metros tlc cadu estaca. Acarrctariu, ent~o, um dcspcnHcio, uma flrovn de: fal·

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu disse que V. Ex• se impõs a fazer
isso. Ediferente de determinado tipo de afirmativas que se fazem. Por exem·
pio, eu mesmo, quando estou pedindo esse estudo comparativo, não estou
apriorístico, nilo estou julgando que tcnh11 havido, por parte da Odebrecht,
uma manobra que só poderia ser bem :-.uccdida com a conivência de Furnas,
para ulterar os preços. Não! Estou querendo levantar a questão a partir do
momento em que a dúvida foi levantada: e, se a dúvida foi levantada, a
Comissão tem que chegar a ela. O que a Comissão não pode é terminar com
dúvidas, aliás, deve acabar com as dúvidas, mas não deve terminar o seu tra·
bulho cm dúvida.
Este, então, o ponto de vista que sustento.
Relativamente à própria questão de Angra III, se ela vai ser feita ou não
vai ser feita, se outras especulações há a respeito, elas, no momento, não
devem incidir frontalmente com a decisão do Governo.
E, finalmente, uma observação, Sr. Presidente c Srs. Membros da Co·
missão: parece que toda afirmativa feita pelo Governo é recebida sob reser·
va, como se não houvesse a responsabilidade da fé pública c a responsabilidade do homem que está dando. inclusive sob juramento, uma informação.
Assim, quando se diz que o Governo tem - e nesta parte discordo do
Presidente, quundo ele disse há pouco que a firma tem interesse cm provar a
seu favor, e o Governo também o tem- não é propriamente o Governo que
tem interesse cm provar a seu favor, porque tem o dever de dar uma informaçil.o e, naturalmente, se ele pode esclarecer que nào tem fundamento me·
lhor paru ele, melhor como Governo.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Permite V. Ex• uma intervenção'~

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois nào.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• foi Relator e conhece
muito bem, por exemplo, que nós tivemos depoimentos aqui -c estão nos
Anais do Senado- dizendo do estudo de fundólçõcs em rClação à Angra 11.
Estudos que, na verdade, nào correspondcrum, porque fomos verificar, depois, que havia os problemas de matacàes.
Veja V. Ex• que o depoimento que foi prestado aqui na época era o de
que os estudos relativos às fundações de ,\ngra 11 teriam sido realizados, te·
riam sido conduzidos normalmente, e a verdade é que não foram conduzidos
normalmente.
Ninguém está duvidana~ das informuçàes do Governo. Estamos verin.
cando que, à medida c:m que a Comissão avança, que a Comissão apura- e
não estamos aqui para colocar em absoluto o Governo no pelourinho, ao
contr6rio, estamos aqui pura buscar a verdade corno frisou V, Ex' - alga·
mas coisas foram modificadas e estão sendo modincadas.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Permite V. Ex• uma interrupç~o?
(Assentimento do orador.)- Eu continuaria exatamcnte neste ponto,
quer dizer, qual foi n disposição nossa, de Senadores do Governo~
Acho que foi cl:arumcnte indicado aqui que cu não vim para posições
:apriorísticas de defesa do Governo. Acho que já é uma grande coisa, porque
nós poderfamos ter um:1 muiori:a sect{aria, uma maioria apaixonada, parcial,
que nào aceit;assc nada contn1 e votusse com muioriu, como foi insinuado
aqui que seria feito.
Agoru, u mesm:a :atitude, evidentemente. deve corresponder da parte da
ÜJ"'osiçilo.
O SR. flRESIDENTE (ltnrn:1r Frunco)- Mas tem de corresponder.

O SR. JARB,\S I'ASSAIHNHO- Porque se a Oposição se coloca na
atitude de negar v:llid:~de :Is infornwçllcs do Guvc:rno, ela, entào, não c:stú
corrc:spondcndll ;w que nôs cst:lllllls fa1t:nJu.
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O SR. !'RESIDENTE (Itamar Franco)- Mas a Oposição não tem negado.
O SR. JARHAS PASSARINHO- Nào estou referindo-me a V, Ex•
vumos deixar elmo, rmm evitar um desentendimento.
O SR. PRESIDENTE (Itamar
aqui.

Franco)~

Somente cu estou presente

O SR. JARB,\S PASSARINHO- Não, toda a Comissão sabe o que
estou dizendo, muito claramente.
Num ponto, porém, cu discutiria com V, Ex•
V. Ex• disse que houve quem afirmasse que houve estudo de fundação
que nilo houve, Houve estudo de fundação.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Frnnco)- Não! Eu disse que houve es·
ses estudos cm relação il execução dos terrenos.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Ah! e diferente, porque houve
amostragem. Eles lizer<~m oito ou quatro tomadas de fusos e, depois, a coisa
se mostrou diferente. Mas houve estudos.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não!
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nas discussões c nos dcpoimcn·
tos nqui, sempre ficou claro que a existt:ncia de mntacõcs não constituiu uma
surrresa. Semrrc foi prevista a existência de mntacões. O que realmente
aconteceu foi por ser um problemn inédito, um problema novo aqui no Bm·
sil c também no Mundo, foi a técnica de romper esses mutacões que foi de·
senvolvida c foi cncontmda e isso ocasionou retardamento!ii,
Então, muitas vezes são feitas declarações de que, realmente, os mata·
cães constituíram surpresa, o que d{t n idéia de que houve uma desídin admi·
nistrativa c ess;t surpresa, nu realidade, reside em como vencer esses mata·
cõcs, n técnica de: :ttrnvessá-los e que foi desenvolvida, e foi acertada, tanto
que a produção de estacas no começo ern pequena e, à medida cm que essa
tc:cnologi:t foi tol<llmcntc dominada, a produtividude foi crescendo, com médias de algumas unidades por mês, chegando a 60 ou 70 ou 80 unidades por
mCs,
Mas, bnsicamcnte, a dificuldade esteve na técnicn de romper os matacõcs.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Concluo, Sr. Presidente, e agradeço os
apurtes, mas sobre c:stc ponto gosturia de chamar a atenção dos meus com·
panheiros de Comissão, c:xatnmcnte o da credibilidade das informações ali·
ciuis,
Não posso pôr cm dúvida umn informação oficial, cxceto se eu apanhar
cm nagrante uma discrepância entre, por exemplo, o depoente. Lembro que
o rdatório do engenheiro Franco Bernardes Filho ensejou a oportunidade de
se pensar que u obra foi tom:tdn de surpresa, quando a questão de matacões
se: sucedeu numa qunntid<tde muito grande,
Estou de memória lcmbmndo-me aqui e que, nos documentos que ele
escreveu, ele disse, inclusive, que naquela altura tinha ido à Alemanh<~ c levado o problema para ser discutido lá, e verificou que, também a Hochtief aler., ii, os alemães não tinh·.tm experiência nessa matéria.
Sr. Presidente, de qualquer modo, não gostaria de deixar nssinaludo
que a minhu impressão se louvasse numa interpretação equivocnda, a minha
impressão, por exemplo, p:trtia de alirmativa do Presidente, de que não tinhu
havido estudo de solo e suhsolo, Então aí eu retiro a interpretação, dizendo
que não foi essa u sua afirmativa,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Houve e, posteriormente,
verilicou-sc ex:ttamcnte o que V, Ex• disse.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Um engenheiro como V, Ex• sabe
que h{l fatos supervenientes em qualquer obra que nilo podem ser, evidente·
mente, previstos em tod;t u sua plenitude. Então, futos podem ocorrer c acuM
bum surpreendendo,
Por exemplo, essa questão do acidente em Threc Mile lslund, na Pensil·
vl1nia- e uinda ontem recebi no meu gnbinete o Dr. Hervftsio, que me deu
informações complct:ts u respeito- era ulgo que, se se ufirmasse que ocorre·
ria, nin~uém irin ~1creditur, porque n sucessão de erro:. foi de: tul ordem que
levuria uté ;, imprcssi\n de subntngem.
Num determinndn momento, ele me mostrou três vúlvulus purn gnruntir, três, c as três fallmrn ao me'i/1\0 tempo; depois h{! um erro de nuturcza
opcradon;!l, cm que um operador, ao invés de fat.cr a manobra num sctllido,

fez au contrúrio, c dai se: deu o vazamento para a atmosfer:t de umu parte de
matl:riu irradiuntc.
O SR. RELATOR (Milton Cullr:tl)- Falhas humanas.
O SR. JARilAS PASSARINHO- Nervosismo, afobuçào? Foi o que
não foi'! Quer dit:er, niio d:'l pum entender. O que ele me mostrou- e eu sem
conhecer o assunto, acompanhando, apenas como leigo- foi umu sucessão
t:~manhtt de incidentes c de erros operacionais que ninguém poderia jamais
admitir que aquilo poderi;.t ocorrer. E, ui, us conclusões de S. Ex• forum,
parece-me, impression:tntemcnte interessantes,
Por esse motivo, ele declarou que isso prova em favor, c não contra.
Prova que, apcs:.1r de todos esses erros acumulados, não houve a catástrofe.
Agor:t, o que me parece, wmbém, fundumental nesta segunda parte dos
trah::~lhos da Comissão é que nós est:tmos aqui -c costumo equiparar de ai·
gum modo, nilo sei se estou equivocado- mais ou menos como cstnvam os
portugueses antc:s das descobertas: o medo pelo mur tenebroso. Eum terror,
p;inico, porque todo o mundo pensa cm Hiroshima, Nagasaki, c, então,
diante disso, esse terror-pânico alastra-se e aumentado naturalmente e pelos
ecólogos, pelos ecologistas, porque viam a aprender que há diferença entre
:1mhos, niio é'! E isto pode provocar, amanhii, uma ;Jtitudc mundial- nào é
só aqui, não- de impedir qualquer aproveitamento pacifico do átomo, pelo
terror, pelo pavor de que :tconteça, invocando-se que a população a jusante
das grandes barragens hidrclêtricas não vive com esse terror, e, no entanto,
na hora cm que houvesse um desmoronumento, que ê também possível,
quuntas pessoas morreriam? Agom mesmo, vimos no próprio caso das enchentes do Rio São Francisco. Então, ha perigos inerentes, pertinentes :1
quulqucr obru hum;ma, uns maiores, outros menores, mas há perigo, por
isso é que existe, numu obra dessa natureza. um redobramento, ou mais do
que um rcdohmmento das medidas de segurança. Assim, a segurança passn a
ser vit:tl, dni, inclusive, termos :tprendido, aqui na Comissilo, que há real·
mente um:t diferença de obr:~s civis comuns p<~ra obras civis de energia nu·
ele:~ r.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO BOSCO- Sr. Presidente, gostaria apenas de me dirigir ao
nobre ReJ:ttor. Desculpem, mas o que está acontecendo comigo é que h:l um
problema auditivo, qualquer ruído maior ussim causa-me esta perturbação
visível a V, Ex•s.
O SR. JAR BAS PASSARINHO- Não pense V. Ex• que tem esse grato privilégio, porque qualquc:r ruído maior, como este que estamos ouvindo,
entlil pelo nossos ouvidos c vai até os trí:s ossinhos,
O SR. JOÃO BOSCO - Preferiria não ter esse privilégio.
Pediri:.t apt:n:ts :to Sr. Senador Milton Cabral que reexaminasse o depoi·
mcnto do ex-Ministro Shigcaki Ueki, rara que nós não tivéssemos dúvidas,
pelo menos estive convers:mdo com o Sr. Senador Passos Porto, c nós ficamos cm dúvida com suu última afirmativa, porque, a ser verdade o que V.
Ex• dit:, ui vou ter que mudar o meu ponto de vista com relação à idí:ia que
ele tinha no momento em que ele adjudicou, umn vez que ouvi claramente,
porque eu o inquiri seguidamente sobre esse ussunto; aliás, lembro-me de
que fiquei repisando nesse ponto muito tempo, aqui,.: ele repetia a palavra
,{urpre.l'a. Eu insistiu, e ele, dizenao que os estudos tinham sidos feitos, todos
os estudos tinham sido feitos, f.JUe procurou informar-se de toda a formu,
mas que ele próprio tinha sido surpreendido depois com a ocorrência du ne·
cessidude de aumento de segurança, de colocação dos tubulões, do aumento
de tubulões naquela itreu, Ele insistiu tanto, que me lembro de que indaguei:
"V. Ex• repete que se surpreendeu?" Lembro-me bem dessa passagem, Ele
persistia naafirmutiva de que se havia surpreendido; foi, então, que ele cnfa.
ticamcnte disse que isso nào eximiu de muneira nenhuma u responsabilidade,
que ele er:t responsável pelos seus atas, mas que ele os havia praticado com
buse nus inform~çõcs que ele possuía nuquclu ultura,
Foi quundo discuti, inclusive, umu alirmutivu do Presidente du Norber·
to Odc!wecht.
O rrcsident.:: dot Norberto Odchrecht disse nqui que u concorrência fnriu
dcmnrar muito, c discuti que, !'c a concorrênciu iriu futer demorar muito,
pelo pnu:o que nôs tlnhumos, isso nilo leriu rnuis nenhumu vulidude,
Lembro· me de que discuti isso, Gostari:t de insistir neste ponto, porque é im·
portllnte pura ex:~ tu mente verilictlr que o ex-Ministro, quando decidiu -c
fui uma dccisi\n muito pessoal, que ele teve 4ue ndotur- o fez porque tinh:t
plena cnnvicç;)o de lJliC estavu agindo acertmJ:uncnte, com bttsc nus infor·
maçilcs que de pnssuíu,
OS!\, RI:LATOR (Milton Cabral)- Não, creio que não.
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Queria esclarecer ao nobre Senador, que cu me referi ao fato da cxistên·
cia de m:ttucõcs ser uma surl"resa. O Ministro deve ter-se rcrcrido a outros ti·
pos de surpresas, se sabia que havia mutacões naquela área, O matacão nilo
roi um prohlcma que surgiu quando começou 11 execução do cstaqueamento;
jft sc sabia que existiam matacões, os estudos revelaram isso,
Tive o cuidado de pedir dudos específicos, Por isso é que estou dando
importância a essas solicitações uos órgüos oficiais, porque, na realidudc,já
se sahiu que existiam f!latacõcs. Uma surpresa, por exemplo, roi a de que se
supunha que seria fácil atravess:1r esses matucõcs, e isso nllo aconteceu,
Transformou-se num sério obstáculo o rompimento desses matacões,

O SR. JOÃO BOSCO- Nu parte exatamentc cm que cu estava inquirindo o Sr. Ministro, h:mhro-me de que ele se referiu claramente ao fato de
ter sido surpreendido.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Apenas para não ficarmos retornando a :t~suntos que já foram esgotados, aqui, cm discussão. Estamos, hoje,
reunidos, e a nossa pauta é o roteiro dos nossos trabalhos, c V, Ex• está com
a rtalavr:a, também para isso, não é \'erdadc? Porque daqui nós vamos partir
para um:1 nov:t etapH, E~gotad:1 a fase administrativa, vamos, agora, fazer
outras indagar;ôes sobre o problema nuclear brasileiro, não é? Nào estamos
acc:ilando es.\as afirmações como definitivas, tanto que ressaltei muito bem:
estamos solicitando escl;;arecimentt)S, por escrito, para ter respostas por escrito, portanto, com responsabilidade de quem as d~. para dirimir essas dúvidas.
O SR. JO,iO BOSCO - E as e<aminarcmos depois.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nós temos que esgotar este assunto. e, entilo, vamos ter oportunidade de debat~·lo aqui, quando oferecermm o rcl:ttório final, porque se formos convocar, novamente. o ex-Ministro
Shigeaki Ucki ele vai, provavelmente, reafirmar o que disse anteriormente.
Portanto. niio \'ejo necessidade, ele já declarou, já ulirmou perc:mptoriamen·
te. Vamos, ent~o. solicitar dados olici:li!. para esclureccr isso.
O SR. JOÃO BOSCO - E se houver necessidade~
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Se houver necessidade, evidentemente qUt: a Comissiio o convocaril, sem dUvidn nenhuma, isso não é: uma
~1ur.:stiao deli nitiva, Se, rt:almcntc, a Comissão entender que haverá necessidade c.le convocar mais uma, du:as ou três pessoas para d~:batcr esses a:;suntos,
cert;tmcnte que.: o faremos,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Senador Passos Porto, deseja V. Ex• us;;ar dn pala\'ru?
O SR. P1\SSOS PORTO- Não, Sr. Presidente, o que pretendia dizer já
dlss~. Gostaria. apenas, que o Sr. Relator continuasse o seu roteiro, para nós
sabt"rrnos n que vamos fazer. :1 p:tnir de hoje,
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Minha proposição é a seguinte,
recapitulando: Nós estabelecemos um roteiro, com nove capitulas que li
para os Senhores. Acho desnccess:íria, por enquanto, a convocação de novos
depoentes raru c.~tu primeir:l etapa, porque dou m:tis import:lncia às solici·
l<tçõcs its entidades envolvid:as no assunto, para escl:lreccr dUvidas, e devere·
mos, entiio, est:.lhclccer um;1 l"rog:ramaçilo pura os depoimentos rclativos à
St:l{Und:t p:trte que foi objeto desta Cl,l.
Quantll :t dentistas. técnicns, espcciulistas pam debater a Polític;t Nuclear do Governo, tnmhém ni\o h{t necessidade de convocar um número exu·
gcmdn, acho que devemos, inclusi\'e, ser cxil:!entes com relação a essas con·
\'IJCi.IÇÔCS,
O SR. PASSOS PORTO- Então, nós podcriamos hoje, tenho esta impressão, designnr ;.aqueles cientistas d:a comunid:tde cientifica br;asi\eira, os
mais n~1tôrios, par:t virem aqui prestar depoimento, porque nós temos que
prosseguir n:.t última etapa, que é :a tcn:cira, cu assim o considero, po.1ra a
cnnclusilo dos trabalhos da CP!. Teri:.a V, E.x• nomes agora p:tru indicur'!
O SR. RELATOR (~·lilton C;abm\)- Numa das reuniões :mteriores,
fllfam su~criJns ulguns nomes, c acho que o Sr. Presidente tem essas sugcs·
Llit.: .....

Enccrradu esta cto.tpa, se tivermos dlrvid:.ts, vamos solicitar por escrito, c,
... c tivermos dllvi{lu"' ainda nwiores, convocaremos ou reconvocaremos as nu·
lllridudl·~.

Vamm cntrnr,

11~nra,

na etaptt que cu chamuria de literí.iriu dn CP!.

O SR. l)HESIDENTE (Itamar Franc11)- Scnad0r Passm Pnrtll c Serw·
dor ~Hitnn Cothral, ~illlWanu:ntc n~n entendi ainda um aspcctn. Dit \'. Ex•,

Senador Milton Cabral, que nós estamos encerrando umo.a fase. Então, cu
pc:rgunt:uia: Que fal'le é est<J que est:amos enet:rrando~

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Ex• já colocou essa quest:in
desde o começo dos trabulhos e que corresponde exatumente àqueles aspcc·
tos de irrcguluridades. A Comissão tem dois objctivos principais, e isto cstú
inclusive na Resoluçiio, são os aspectos de irregularidades e o de política nu·
clcar.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Quando V. Ex• diz que esta·
mos encerrando uma fase ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Com relação a depoimentos: não
é com relação ao trabalho da Comissão, Estamos falendo so\icitaçõt:s rdati·
vasa esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Teria o Relator neste instante
-cabe-me como Presidente perguntar, porque à medida cm que a Comissão
:avanç>~ nós podemos limpar o terreno ou, então, deixar que elu vil mais l1
frente ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (ltumar Franco)- ... teria V,[,, condiçõesjá que foi c:xaustiv11mente examinado pela Comissão de unalis:tr, cm profundidade, com conclusões objctiv<~s c definitivas, o problema de adjudkaçUo de
ilbras·~

O SR. REL,\TOR (Milton Cabro.al)- Logo que receba as inform:tçi1e.,
liUC cstamns snlicitand~>.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Qu~.tis foram tts inform:H,':)~''
que V. E\• mlicitou'! Porque, como Presidente. nào as conheço.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Foi aqui lcv~antuda uma d:r'i
questões pelo Sennadnr J:trhas Pussotrinho, que é cx;ltamentc uma o.tnúlisc
C~)mp:trativuentrc as condições do contrato de Angra I e <1 adjudicação de
Angra 11. as alter:tçõcs havid01s, os aditamentos, de form;t cl;tra. que permi·
tam uma compreensão dos vo.alorcs c resultados. Entilo, este é um tipo, O certo é isto.
Outro tipo de ind:lg>~t;àu cu <linda nào enc<Jminhei ao Sr. Presidentt:,
porque estou elaborando esses questionários. Um se refere a indagações
snhrc :t escolh:t do local.

O SR. PRESIDE~TE (lt;rmar
que cu f;ari:L

Fr:tn~ll)-

Exatamentc a segunda per·

~unta

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Outra indagação refere-se a
de c:staqueumento, conflitos de opi niúcs, como :tGonteceu recente·
mente. d.a necessidade ou não de n:forço de estaquearncnto da base do rc:ttor
de Angra li, Como o.a imprens:t noticia. o Sr. ~1inistro decidiu fosse atendido.!
:1 c:xi~Cncia da Comissàn Nacional da Energia ~uclcar. E~·lc i: um tipo de in·
dag:tc~o que nós temo~ que ter muito cscl:trccido e documcnt<~do.
problema~

O SR. I'RESII)ENTE (Itamar Franco(- Acha V, Ex• que a Comissào
nr1o tc:riot. no momento, condições de julgar sem V. Ex• ter formulado ... (i·
nintcliFivcl)
O Slt PASSOS PORTO- Eu lcmbrilrÍ:I a V, Ex• até um terceiro: uma
inform:u::itl prccis;1 sobre 1.1~ reservas aluais de ur:inio.

O SR. RELATOR !Milton Cabral)- Outro pedido que jú cstú redigido
i: scJbrc c:s~c :tssunto que V. Ex• est{alevant;tndo, porque, há 15 dias, quando

cst;;a Comiss:io esteve cm Resende, :a informação do engenheiro Fornmntl,
Dirctor da NUCLEOR/;,S, era 1.1 de que :IS reservas hr:tsileiras de uro.inio
cmm de ordem 14~ mil toneladas Hú dois di:ts, na Comissão de Minas c
Energia da C;imar:t dos Depu !:Idos, o Sr, Ministro falou que nósjCI cstariamns com Jl)O mil toneladas: o Presidente d:1 Comissão Sacinnul da Energiu
Nuclc:tr :.tdio.mhlu, depois, qucjú cstari>~mos cm torn{) das ~no mil tonelada~.
Entilo, estamos fa1endll uma imbgaçUo, neste sentido: N:1 data do rc~Jucri·
mento. quais s:1o a~ reservas n:tcionais, onde estilo l~1c:tlilltdas, inclusive
uma solicit:aç;io de avHiiaçUo de custos de investimentos nu c"ploruç;io d~·~·
s:ts reserva~: o custo do minério, :amcrc:tdo internacional; o custo dn minérill
natural c rninérin ~nm:cntrado, c o custo do udnkl c:nriqucdd\1,
!):ara termos um :a idCht dn que representaria isso, em tcrrtlllS c~onômicol'o,
h:t'ita Uitcr liUe ll nra~il, daqui" i.llguns ;tnos, poderit h:r Clllldit;llcs de se tllr·
nu r uma N;tçi'Hl C\f'Miadnra de ~omhustivcl nuclear.
ls~o vai ~'lltnpnr 11 rww, rclatllrin c, evidentemente, cnntribuir pm:t a' ·
~lllli,'IU~tk'i, porque 11~11 é pn,~ivel ima~inar•'iC llrll C'ifnrço e~;,tranrdin;'ario de
invc,timcntm l\UC a Na~:tn C'ot:·t ra/C!Hin para mnntar tndn um rru~.:c~~tl dll
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ciclo de combustível, se esse combustível poderá ser somente pura o ubastecimcnto Uus necessidades internas, ou poder{l tornnr-se num elemento ponde·
ri1vcl nus exportuçõcs brasileiras, o que rcprcscntu cm tcrmos de valorizar a
posiçi'1o do Brasil no merc:1do energético mundial.

mos nt:ar ói(]Ui, ;)s VClCS, até questionando coisas de que o Relutar já tem a
informaçiln c nno suhemos, n exemplo dessa que V. Ex• lcvunta agora c com
a qu;ll ncmnos preocupados, Quer llizcr, esta era u orientação que cu procurei dar até ugorn, assim com a mnior ...

O SR. JOÃO BOSCO- E 1ório lumbém, como uhcrnu1ivu nucleur brasileira·~

O SR. p,\SSOS PORTO- Sr. JlresiUcnle, o maior ânus é do Relator.
O Relator tem suns inll:1g:lçõcs também.

O SR. RELATOR (Mihon Cabral)- Cluro. ESie é oulro capilulo que
estamos fazendo por escrito,

O SR. PRESIDENTE (ltamnr Franco)- Mus devem ser truzidas à Co·
missi'1o.

O SR. JOÃO BOSCO- Sr. Prosidcnlc, cu pediria ao nobre Rela lar que
vcrilicasse cx:ltnmente as páginas 46 c 48 do depoimento do ex-Ministro Shi·
gc:1ki Ueki, quundo ele estava sendo inquerido por mim. Exatumente na púg.ina 46, fespondcndo especificamente a uma pergunta minha, ele diz O Se·
g.uinte:

O SR. I'ASSOS PORTO- A ele cSiú afeia a resposabilidudc du fcilura
do relatório ...

"Quando nós tomamos uma decisão sobre Angru II, foi feita
alguma sond:tgem no terreno c os nossos técnicos disseram que não
haveriu problema nenhum antes da execução, Agora, houve umu
surpresa na execução da obra, quando surgiram os matacões que
na sondaBcm não :1pareceram."
Ele,

e~tão,

vem e ~:xplica que isso é normal, c adianta:

"L:1mcntamos muito que nessa sondugem preliminar i1ão te·
nha sido passivei constatar."

O SR, PRESIDENTE (lwmar Franco)- ~claro!
O SR. PASSOS PORTO- ... rclulório que vui ser dcbalido por lodos

nós.
O SR. RELATOR (Millon Cabral)- Sr. Prcsidenle, cada documcnlo
quc eu leia ou c:1da indugaçào que eu fuça tenho n~:cessariumcnte de cornuni·
car prr.:vi:lmente que liz tal indag01çiio? Estou ~:studando o assunto, c:m profundid:ldc, e não vejo nenhuma necessidade.
O SR. PRESIDENTE (hamar Franco) -Com rclaçõo à observação do
Ministro, veja V. E.x• que o Ministro confirma a afirmuçào que nz, de que
foi surpreendido com o problema de matacões, c V. Ex• dizqucjá fez uma
consuha à TECNOSOLO.

Aí cu insisti se a sondagcm teria sido feita por empresa brusilcira, Então, ele r~:feriu que quem poderia responder era FURNAS. Eu me referi ~
Neli' Cnrporation. Ncssc instante, V. Ex• lembrou que havia sido a TECNOSOLO.

O SR. RELATOR (Millon Cabral)- Nua, eu não fiz; um momenli·
nho, devugar, devagar, Eu fil um cont>1to, não foi uma consulta.

O SR. RELATOR (Millon Cabrul)- Quero dizer u V. Ex• que cu liz
uma indagaçUo dirctamente à TECNOSOLO sobre isso.

O SR. RELATOR (Millon Cabral) - Eu falei com o Prcsidcnlc da
TECNOSOLO. que, por coincidência, é um especialista em fundações, é
professor du Universidade Federal do Rio de Janeiro c considerado uma
das gr:mi.les autoridades do Brasil, em fundações, Então, foi um:J. conversa
de quase uma hora, por telefone.

O SR. JOÃO BOSCO- Mas veja bem nodcpoimcnlo do MiniSiro Shi·
geaki Ucki. Aí cu insisti. Depois de tudo o que ele disse, voltei a insistir: "O
que significa que V, Ex•, como Ministro. foi surpreendido depois com essas
informações de não necessitar de um número maior de estacas". Resposta
enfática do Ministro: "Não somente o Ministro, mas todos os técnicos foram surpreendidos pela existência de matacõcs,"
Apenas para evitar que depois, quando V. Ex• tiver já escrito o seu reJa.
tório, seja obrigado a discutir novamente isto aqui, e naturalmente para lhe
dar subsídios maiores.
O SR. RELATOR (Millon Cabral)- Eslamos alenlos a esse delalhe.
O SR. PRESIDENTE (llamar Franco)- V. Ex•, enluo, como Relalar, Senador Millon Cabral, pode dar a dirclriz que julgar melhor à Comissão.
O SR. RELATOR (Mihon Cabral)- A direlriz é a seguin1c: nós va·
mos solicitar informações complementures, c faço um apelo aos membros da
Comissão, ao seu Presidente, que é um dos estudiosos do assunto, que qualquer tipo de indagação que julguem indispensável, ele como Presidente pode
endereçar diretamentc ou pode tumbém sugerir, e eu o furei também, Toda c
qualquer colaboraçi'io nesse sentido ser(, acolhida.
O SR. JOÃO BOSCO -Significa que podemos encaminhar sem reunii\o: podemos cnc;.1minhar sugestões, através da Presidência.
O SR. RELATOR (Millon Cabral)- Lógico.
O SR. PRESIDENTE (h amar Franco)- Senador João Basco, pode, e
nós falamos muito respeitosamente :1o Senador Milton Cabral, S. Ex• disse
mesmo que teve cantata dircto, nào sei como, com a TECNOSOLO. V, Ex•
não sabia, a Presidénciu não sabin, o Senador Passos Põrto talvez nilo soubesse. Evidcntemcnte foi isso que eu sempre evitei na Comissilo, que nilo me
vai cubcr muis dirigir.
O SR. RELATOR (Mihon Cabral)- Lamcnluvclmenle.
O SR. PRESIDENTE (llllmar Franco)-~ porque acho que lodos os
assuntos devem ser trutudos de público nesse uspccto. Quulquer Senador, e
honra scju feitu uo Senador Dirceu Curdoso, todus ns solicitações eram fc:itus
de pí1hlico ... "Sr. Presidente, desejo pergunt:Jr isso, isso c isso", A Presidêncin unotnvu c pellia •I sua Secretáriu que nlessc o pedido, c os outros Senadores du Comis.~~o tomavum conh~:cimento dos ofícios dirigidos. S~: o Sr. Re·
lutor, ugora isoladmnenlt:, começa u pcdir umu série de informnções, scm
(]llc n Presidente suibn, sem que os mt:mbros da Comissão snihnm, então vn-

O SR. PRESIDENTE (hamar Franco)- Conlalo ...

O SR. PRESIDENTE (humar Franco)- Imagine! Quase uma hora!
O SR. RELATOR (Millon Cabral)- E isso serviu de subsidio para que
eu pudesse, na minha consulta, ui sim, na consulta que estou preparando às
autoridades do setor, indagar sobre, digamos, os pareceres emitidos com relação à escolha do local. Inclusive, estou pedindo a relação completa de todas as empresas que participaram desses estudos, nome de cada uma, as
construtor:ls nacionuis e cstcangciras, porque queremos saber até que ponto
esse assunto foi exaustivumcnte estudado.
O SR. JOÃO BOSCO- Eu upcnas lcvanlci a queSiilo, porque hã dúvi·
das que fon1m deix:ldas ainda pelo antigo Relator, e exatamente com rehlçào
à 01djudicaçUo.
O SR. PRESIDENTE (llamar Franco)- Senador Joilo Basco, V, Ex•
me permitu, m01s além dessa dúvida, que o Ministro deixou no seu espírito,
deixou-me ele outra, quando cu estuva haseado no depoimento do Dr. Arnaldo Barba\ho, e S. Ex• disse o seguinte a uma indagação do Senador Dirceu C;.1rdoso:

''Quanto à indagação de V, Ex•., se foi a ComissUo de Energia
Nuclear, se o sitio é adequado ou não para a instalação de uma
Central Nuclear, satisfcitas aquelus condições que são objcto de um
diploma de 1969, c que se pode cogitur da instalação naquele lo·
cal".
Agora, veja V, Ex•.:
"M:~s u decisão final é fcilu u n!vcl de Minislêrio, ELETROBR,\S c Furnas. Furn:~s informa, ELETROBRÁS analisa c
informu tumbém. O Ministro de Estudo se reúne com o• seu pcs·
soai, verifica us condições levuntudas c se pronuncia favoruv~:lmen·
te ou nào",

Antes de cu ler isto, V, Ex• se recordu de que o Ministro disse não; 6 o
Ministro quem decide, No cnl<lnto, vem nqui o Dr. Arnuldo Oarbulho, nu Í:·
poc;1 Presidcnte, edil que o Ministro é qucm decide em úhimu insliinciu,
Estou chumundo u atençilo de V, Ex•s parn este uspecto, ~:m respeito uo
nohre companheiro e altamente cupacitudo companheiro, Senador Milton
Cabral - de qu<: essas cnisas pcrsistem.
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- - - - - - - - - - - - - - - - --······O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nua! V. Ex• está raciocinando
como se o rc:latório estivesse escrito.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Estou preocupado.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Vamos começar a redigir o rela·
tório, como anunciei hoje, que está sendo instalado um Grupo de Trabalho
que sei vai armar de toda a metodologia que adotamos, para exatamentc fa·
zcr uma indexação de todas as questões levantadas c críticas, E, evidentemente, à medida que concluirmos a indexação de todas essas questões, teremos possibilidade de fazer novas indagações, novas solicitações. O trabalho
realmente é penoso, volumoso. Estou notando, agora, que o Presidente gos·
taria que cu jâ fizesse algumas declarações conclusivas. Eu não posso.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nilo, em absoluto!
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu não estou em condições de
emitir nenhum parecer no momento.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nem eu quero.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E eu disse o seguinte: de que só
após a conclusão desse trabalho ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• disse que encerrou
uma fase,
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Nilo! Encerramos uma fase em
torno de programa da Comiss~o. cm relaçfto a depoimentos, c que cu propo·
ria à Comissão que, de agora por diante, com relação a essa primeira etapa,
farfamos indagações, por escrito, às autoridades, enfim a todas a entidades
envolvidas no assunto, sobre aqueles pontos duvidosos que ainda persistem.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Poderia V. Ex• .• por favor,
dar o roteiro dos trabalhos?
O SR. RELATOR (Milton Cabrai)-Qual é o roteiro que V. Ex• supõe
que seja? Primeiro, dei o roteiro do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Denominar os depoentes do
futuro.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Essa é a segunda parte.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu discordo de V. Ex•, por que as
convocações uqui foram rcitas, à maioria, por membros da Comissão, e nào
pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• não está entendendo.
O Relator sugeria c a Comissão aprovava.
O SR. JOÃO BOSCO - O Senador Dirceu Cardoso convocou.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Claro.
O SR. JOÃO BOSCO- Ea então pediria ao Senador Franco Montoro,
que é o representante, conforme tem dito várias vezes, da comunidade cientí·
lica paulista, que ele indicasse um nome. V. Ex• falou no nome do Presidente
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O Professor José Goldemberg,
citado aqui vârias vezes: o Professor Israel Vargas. Ai jâ silo trCs. Agora, o
Presidente está com a preocupação, não sei, está querendo colocar-me, assim, numa posição de dificuldade. Mas V. Ex• não vai conseguir, não, viu,
Presidente? ~ sobre isso que cu queria advertir V. Ex•
O SR. JOÃO BOSCO - Nós poderiam os clccidir logo sobre a próxima
convocação. Quem ouviríamos logo? O Professor Hcrvásio Guimarães de
Carvalho?
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Ele estará na Europa, do dia
5 ao dia 15.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sugiro que o Professor Hervãsio
Guimarães de Carvalho seja o último a falar, dos cientistas.
O SR. PASSOS PORTO- Sugiro que o primeiro seja o Professor José
Goldcmbcrg .. :
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Pode ser.
O SR. PASSOS PORTO- ... que fez um artigo amplo no O Esrado de
S. Paulo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Ele está debatendo todo dia esse
assunto pela imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vai V. Ex• chamar alguém
para depor depois da reunião de hoje?

O SR. PASSOS PORTO - Aquele de Minas Gerais, aonde o nosso
Presidente vai, o Professor Shilcmbcrg.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Ex• recebeu, em reuniões ante·
riores, sugestões de membros da Comissão, de convocação, c citam alguns
nomes. Eu me lembro de que foi solicitada aqui a presença do Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Professor Hervásio Guimarães de
Carvalho, foi lembrada a convocação do Professor Jos~ Goldemberg, foi
lembrada a convocação do Professor Israel Vargas. Estes três siio presentes.
E cu, nesse passo, sugiro à Comissão, jã que se fala cm comunidade
cicntHica, que convidemos também um ou dois cientistas ligados ao Progra·
ma Nuclear do Governo, porque, no Governo, também há cientistas. Então,
vamos ter opiniões de cientistas ligados ao Programa Nuclear do Governo e
cientistas que estão fora do Programa Nuclear do Governo, para cotejarmos
as opiniões.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Entuo, a Comissão convoca
também para depor o Dr. José Goldemberg.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senndor Milton Cabral, nor·
malmcnte, cabe ao Relator dar uma diretriz à Comissilo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A dirctriz é essa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (ltnmar Frnnco) - Nilo, a dirctriz de convo·
caçào dos depoentes. Qual o primeiro depoente que V. Ex• pretende ouvir, se
é q:uc pretende?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Ex• quer que eu trngn aqui n
relação dos nomes? Esta sugestão cabe aos membros du Comissão, c não ao
Relator.

O SR. JOÃO BOSCO - Nomes que seriam sugeridos pelo Relator.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Já citei o nome do Professor Her·
vâsio Guimarães de Carvalho, e o segundo nome cu o farei, oportunamente.
O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, pediria n V. Ex• que solici·
tassc ao Senador Franco Montara a indicação de um representante da comunidade cientifica paulista.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Certo. Farei a solicitnçào de
V. Ex•
A Comissão convoca para depor cm que dia o Dr. José Goldemberg?
Tenho sempre consultado a Comissão, deixo a seu critério.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Estã sujeito à confirmação do
convidado, tnmbém.
O SR. JOÃO BOSCO- Sr. Presidente, queria informar n V. Ex• que
no próximo dia 30 ou no dia 4, a seguir, estarei ausente de Brasllia. O Ministro do Interior vai ao Amazonas, c tenho grande empenho em acompanhar
S. Ex• porque me interessam as medidas que estão sendo tomadas naquela
úrea.

O SR. PASSOS PORTO- Inclusive eles também, mas V. Ex• poderia,
hoje ...

O SR, RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, na próxima sema·
ma há um feriado no meio. Na outra semana, então, podcrinmos, cm três
dius, n:cchc:r três depoentes.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Só um momento, Senador
Passos Porto, Em todas us reuniões, evidentemente como o Relutar se apro·
fundu nos estudos, por exemplo, no caso do Senador Jurbus Pnssurinho,
quando tt:rminllvumos u reunião, S. Ex• ccrtoamentc cm runçüo daquilo que
ifl inmginuvu dentro do seu racioclnio, já dizia: Preciso ouvir mnunhà o Dr.
Fcrnundo Antônio Cundcius, preciso ouvir amunhà o Dr. Licínio Murcc:lo
Scabru. Então, se ...

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Assim, na terça-feira, B, con·
vid:aremos o Professor JoséGoldembcrg,c:, no dia 9, na quarta-feira, o Profc)lsor lsruel Vargus.
Consulto se híi mais ussunto u tmtur. (Pausa.)
Dccl;!ro encerrados os trabalhos.
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eontaminar o meio amhkntt:, nú~ ntls ~o:unct:ntramo.~. por uma situação muito fnrtuitu, cm {treas hr:~sileirns que possuem elevadn radioutividndc natural.
frlndn pelu Resoltu;~n n1' M/7R, p11rn Investigar dcnúnchl'l (or·
O Bmslt,junwmcntc com :~lndia, s~o os dois pafscs do mundo onde C)(istem
mulndns pl'hl RL·~·isfu '' 01•r Spit•~:rf'', da Alcmnnhn, sohrc n cxccuçiio
:írcas naturulmcnte radit1ativas c hahitadas por populações hú vflrias ge·
dn Acurdo Nucll'llr Drnlifi .. Ah.•munhn,
raçlics.
J4! REUNIÃO, REALIZADA EM ~5 DE MAIO DE 1979
De maneira ~1uc quando a Humanidade passou a preocupar-se pela
}..~dez horus do dia vinte c cinco de maio de mil novecentos c sc:tcnltl c cnntaminaçUo do meio umbicnte com subst:incias radioativas, particular·
nove, na Sala "Rui Barbos;.!": presentes os S~!.. Senadores Itamar Franco mente ;~pôs o inicio das explosões nucleares na atmosferu de bombas atôrni·
(Presidente), Milton C:1hral (Relator), Dirceu Cardoso, Passos Porto, Lcnoir cas, bombas de hidrogênio, re:~Jizadas pelas grandes potências após u 11
Vargm, Alberto Silv<l, Jutahy Mt1galhàcs, Franco Montara, Almir Pinto e G ucrru Mundial. Tfnhamos cJ~.cepcional oportunidade de investigar habitunCunha Lima, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito crindo pclu Re- tes e populações que viviam em áreas onde a rudioutividadc i: acima do normal, jí1 que todos nós vivemos num ambiente de rudiaçüo. Todos nós, nesta
soluçüo n9 69, de 197H.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Roberto sala, cswmos expostos ao que se chama de rudiaçilo natural, que provém do
solo, dos materinis de construçi'io, dos n1ios cósmicos, e também de substânSaturnino,
É dispensada a leitura da Atu da reunião anterior que, logo após, é dada cias mdioutivas que existem, naturulmcntc, no nosso organismo, já que vivemos num ambiente radioativo nntuml.
como :1provada.
Essas regiões, pela presença particularmente de minério de tório nu su·
Huvendo número regimental, o Sr. Presidente dcclnra abertos os traba·
lhos. Em seguida uo juramento de praxe rrestndo relo Professor Eduardo pcrficie, ureia monazíticu, por exemplo no litoral do Rio de Janeiro, do
Penna Franca, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Sr. Presidente Espírito Santo, do Sul da Bahiu, süo populações que hubitum áreas cm que a
radiomividade, como em Guarapari, é 6 vezes maior do que a que existe nesconcede :.1 p:1lavra ao Depoente que procede a leitura de sua exposição,
Nu fase interpelatóriu, usam da pulavra, pela ordem de inscrição, os Srs. ta sala. Assim, ofereceu-se uma oportunidade excepcional ao Brasil de dar
Senadores Passos Porto, Alberto Silva, Franco Montara, Almir Pinto, Cu· uma contribuição de interesse universal para a distribuição desses materiais
nha Lima, Jutahy Mugalhàes c, tinalmente, o Sr. Relator, Senador Milton radioutivos no ambiente, c os efeitos que isso poderia trazer para o homem.
Esse trabulho de pesquisa foi apoiado pela Comissão Nacional de Encr·
Cubra\. ·
Finalizando. o Sr, Presidente, Senador Itamar Frnnco, agradece o de· p.ia Nucle:1r c, também, por organismos internacionais. Fizemos várias
poimento do Professor Eduardo Pcnna Franca, determinando, cm seguida, publicações a esse respeito, trabalho esse que teve uma eJI.tensüo de 15 unos c
que as notas wquigráficas c revisadas pelo Depoente, sejam publicadas, cm que levou a uma série de conclusões sobre as quais poderemos, depois,
anexo, [I presente Ata. O Sr. Presidente convoca reunião da Comissão para o estender-nos um pouco.
Quando o Bmsil se iniciou no seu Programa de Energia Nuclear, c fodia 30 deste. quando será ouvido o Professor Hcrvásio Guimarães de Carvartim programadas :.1s primeiras usinas nucleares, era natural que o nosso grulho, Presidente da Comissüo Nacional de Energia Nuclear.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Clcidc po de pesquisa se voltasse para esse assunto, já que agora iriam ser criadas,
Maria Barbosu Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, no Brasil, fontes artinciais produzidas pelo homem, c com possível lançamento de substâncias radioativas no meio ambiente. Havia um interesse
lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
muito grande p~1ra a seguranç<~ das populações que habitam as vizinhanças
ANEXO ;1 ATA DA 14• REUNIÃO, DA COMISSÃO PAR- dcss:1s instalações e que riscos a existência de uma usina nuclear poderia rc·
LAMENTAR DE INQUERITO CRIADO PELA RESOLUÇÃO presentar raru essas populações.
N• 69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O PROFESSOR
De modo que, há 6 anos, o nosso grupo de pesquisa da Universidade
EDUARDO PENNA FRANCA, DA UNIVERSIDADE FEDE- Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de biofísica, vem realizando trabaRAL DO RIO DE JANEIRO, QUE SE PUBLICA COM A DEVI- lhos preliminares e trabalhos básicos necessários para o licenciamento da
DA A UTORIZACÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angrll dos Reis. Temos, entrio, realizado uma série de trabalhos, alguns de interesse puramente cientffi·
Presidente: Senador Itamar Franco
co, outros de interesse prático, jú que se destinam a fornecer subsídios para
Rc\utor: Senador Milton Cabral
que a companhia operadora - FURNAS -c a Comissão Nacional de
Energia Nuclear, que ó quem julga os relatórios de FURNAS, possam avalnlcgra do Apanhamenlo Taqulgrinco da Reunlio,
li:~r o ambiente local, o trânsito c distribuição de substâncias radioativas que
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro aberta a reunião. possam ser lançadas naquele ambiente, a concentração desses materiais cm
Solicito ao Professor Eduardo Pcnna Franca que preste o juramento de alimentos que possam ser consumidos pela população, de maneira que se
praxe.
possa, inclusive, estimar que dose de irradiação essas populações poderão reO SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Juro, como dever de cons- ceber da operaÇ"J.o dessas usinas nucleares, c estimar, então, que riscos repreciência, dizer toda a verdade- nada omitindo do que seja do meu conheci- sentam cm termos de saúde. Assim é sobre c:ssa área que gostaria, hoje, de fa·
mento- sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo des- zcr minha exposição, já que é a área em que tenho grande experiência.
Por outro lado, tive oportunidade de, u nfvel internacional, debater esse
ta Comissão parlamentar de inquérito, quer quanto às supostas irregularidades tornadas públicas pela Imprensa Nacional ou estrangeiros, quer quanto assunto, há vários anos, no único Comitê Cientifico que as Nações Unidas
à concepção c implantação do programa nuclear sob exame.
jamais cri:1ram, juswmcntc com u preocupação da Humanidade pelos detribos das explosões nucleares que foram lançados na atmosfera, pelas exploO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Professor
sões de urtefatos nucleares pelas grandes potências. Houve uma preocupação
Eduardo Penna Franca.
da Humanidade, umu grila dos pulses membros das Nações Unidas cm 1958,
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Em primeiro lugar, gostaria c, ncstu t:pocu, as Nações Unidas criaram um Comitê Cicntlnco pura estudar
de agradecer à Presidência da Mesa, aos Exmos. Srs. Senadores componen- os efeitos das rudiaçõcs atômicus, constituído inicialmente de 15 pulses, c o
tes dcsw Comissão Parlamentar de Inquérito pela honra que me foi conferi· Brusil dele fuziu pnrte desde o seu início. Depois este número foi aumentado
da de vir depor, aqui, pcruntc esta Comissão, sinto-me bastante honrado c pmu 20.
coloco-me à disposição da Comissilo para quaisquer esclarecimentos que se
Tive ocasii\o, de 1958 pur11 cú, de participar de inúmeras dcs.'ias reuniões
lizcrcm necessários.
rculizudus n cadu ano, ou cudu dois unos. E, desde 1978, fui designado, pclu
Gostaria de, inicinlmentc, purn situur n minha 6rca de atuuçilo, mcncio- Presidênciu du República, paru 'ier o Delegado do Brusil nesse .Comitê
nur o meu cnmpo de ntividudc, untes de entrar propriamente no assunto de Cientifico dus Nuçíics Unidas. E 1~. justumente, u prcocupuçi\o prcdominundc interesse dcstn reunião. Como Professor Universidade Federal do Rio de te é coletur todus us informações disponíveis- seria uma CPI em nível intcrJunciro. tenho, hil muitos unos, me dedicado e me interessado, como ponto nucional dus Nact1es Unidus- todus as contribuições cientificas que todos
de utuuçilo muis prcdominuntc, pela rudiotavidudc no meio umbientc, e pc· os pulses jí1 flzerum purn csclnrcccr como é que u radiuçi\o uge sobre os seres
los efeitos que us rudiuçõcs podem provocur sobre o homem. Situaria minhu vivos, como é que elu age sobre o homem, como é que ns suhsttincins rudiou·
Meu de cnnhccinlcnto nu Rudiobiologiu, c nu protcção rudialógicu du popu- tivus se cnmpnrtum no mcin umbientc, seja nu atmosfcru, scju nnterru, scju
hu;ào, Como t:tl, nosso grupo vem dedicando-se hí1 20 unos u esse tipo de es- IHI Íl!UHI: cnlctar tndns us informaçt1es c upresentur rclutórios regulmcs com
tudo. Enquanto nu Brasil nilo C)(ÍStiam instuluções nucleare-s que pudessem as sm1s interprctw;ôes, ns suas conclust'ics sobre o que se conhece, inclusive
DE
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------------------------procura mio c!'ltimular pesquisa n:H.JUt:lc!-1 pontm onde nrw hú consenso, na·

quclcs pontos onde a Ciência ai nUa não conseguiu cscl:m:ccr devidamente os
efeito~ das radii1çôcs.
De modo que isso é um foro intcrn:1cional extremamente útil, de alto
nível, c :1cho que :1 particip:.1ci\o do Brasil tem sido muito útil, nilo s6 para os
pc.~quisadorcs que fm•cm rmrtc da Dch:g:1cào, como também para os conhe·
dmentm que \C adquire c tr:msmite nu vida universitária.
Assim. i: sohre cssu pmte que gostaria de falar. Inicialmente, queria
colocar-me numa posição definida em rclacão ao problema, porque com
toda essa minha experiênci:1, c também ultimamente no Brasil, temos tido
muitas mesas-redondas, muitos debates, seja entre cientistas, seja entre cien·
tist:ls c a imprensa, c o gmndc público, no âmbito de várias reuniões cientifi·
cas, c mesmo púhlir.::as, como as que se realizaram há pouco no Rio de Janci·
ro, logo apôs o ucidente cm Harrisburg, houve um debate na Academia Bra·
silcira de Ciéncias, promovido pela SBPC - Sociedade Brasileiru para o
Progresso da Ciência - em que estavam cientistas, rcsprescntante!i da
CNEN, uu NUCLEBRÃS e de vários órgãos de FURNAS, u Imprenso, o
grande público. De modo que esses debates têm sido extremamente úteis, e a
minha prcocupacão principal como homem, como cientista, é conhecer cada
vez mais, poder fornecer subsídios, para se estim<tr que risco um determina·
do nível dc mdiaciio, que risco um determinado tipo de inswlacào representa
pura o homem, para a populacào, A minha preocupação principal, e é claro
que tenho preocupação com o ambiente, mas, no ambiente, tenho a prcocu·
p:.u;ilo principal com o homem, com a populacão.
Ent~o. a participação nesses debates ti:m·mc levado sempre à conclusão
de que é muito difici1 discutir o problema da energia nuclc:u. em termos pu·
ramentc r:1don;ds. Geralmente, t: tratado em termos passionais, é alguma
cois:1 que mohilila muitus pessoas e, :is vezes, torna difícil mesmo entre cien·
tistas f;tLcr uma discussão nu base da argumemacão, na base de fatos cicntífi·
cos, que~ como n cientista pode dialogar. Ele não tem o direito de dar palpi·
tcs, de fazer suposições arbitrárias; ele tem de dialogar na base de fatos co·
nhecidos, ou simplesmente reconhecer que não existe, ainda, conhecimento
cientifico, par:t se tirar uma conclusão. Ele tem de humildemente, reconhe·
ccr, :is vezes, que o nosso conhecimento é insuficiente, os dados disponíveis
são insuficientes p<tTll uma conclusão, Pode-se fazer hipóteses.
Ent~o. esta dificuldade de tratar o assunto energia nuclear puramente
cm termos racionais, sem muita paixão, tem - na minha opinião- várias
razões históricas que a justificam muito bem. Poderia citar, certamente, 4 ou
5 razões, e acredito que a maior parte dos Senhores concordariam comigo,
Jc que maneira cm primeiro lugar, como é que o grande público c mesmo a
grande muiorin dos cientistas tomaram conhecimento da descoberta de uma
nova formn de energia extremamente poderosa.
Todos nós tomamos conhecimento, por uma notícia do jornal cm 1945,
de que explodia uma bomba atômica lançada pelos americanos sobre a Ci·
da de de Hiroshima, no Japão, e dias depois uma segunÜA ;)obr" a Cidade de
Nag;tsaki.
E a conseqüência imediata foram 250 mil mortos. Era o primeiro impac·
to n:t opinião pública.
Em seguida, 'todo esse desenvolvimento da energia nuclear, da forma a
<lprovcitar u matéria do nosso Universo, t> massa do nosso Universo como
forma de energia, foi feita sob segredo dur. :ne a II Guerra Mundial, numa
tramu de espionagem, de raptos de cienli:.t~s- o Fermi foi raptado nu ltáliu
c levado para os Est:tdos Unidos da América- sabotagens c coisas desse ti·
po, que cr:.t natuml numa guerra cm que dois grandes grupos beligerantes es·
tavum disputando a primazia de realmente realizar um artefato nuclcur que
resolvesse a guerm.
E um grupo levou vantagem sobre o outro c assim conseguiu terminar a
guerra.
Em continuidade ii guerra, o mesmo ambiente de segredo c espionagem
persistiu no Jcsenvolvimento de novos e mais poderosos urtefutos bélicos e
todo o grunde desenvolvimento da energia nuclear inicial foi para produzir
explosivos, artcfatos, cttdu vez mais poderosos.
Eesses urtef:.1tos erum testados, eram experimentados fazendo exp\osàc:~
drumúticus c cxihicUu de poderio, explosões na atmosfera com cspnlhnrnento
Uc rcsilluns ntUio;ttivos rrodulidos nessas explosõe.~ nu utmosfcru que drcu·
~o1m illl redor Uo Globo c pruvocunun umu contaminação mensur:\vcl Jc
suhstúncias raUioativas não mais nu ilreu em que houve u explosão, míls em
cscula univcrsul.
Em I %2, tive ocasiilo de fa:ter medidas, no Brusi\, de prcscnç;1 de suhs·
túncias radioutivus provenientes dcs~as c:\plosões cm ossos de ~rianca~ n;~ti·
murta . . , que eram mensurúvcis, tarnb~m nessa ~poca, n;1 t\mérh.:a dn Sul.
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Quando m franceses rcalizt.IT<Im testes cm Muruaro:t, nas ilhas do
\tlántico Sul, nú!l, uma semana depois, medíamos radioatividade provenien·
te dcs~:~!-1 explosôcs em leite c tiróide de vaca. Não chegamos a fazer cm ti rói·
de de crianças pela lllnculdt.~de cm se obter este material.
De m:1ncira que uma cxplo~iio nuclear lança todos os seus resíduos ra·
dioativos de uma só vcl na atmosfera, na alta atmosfera, o que provoca uma
circulação cm torno do Gloho. Portanto, o efeito não t: apenas no local da
explosão, mas se espalha por todo o Universo.
Foi a primcim vez, ent:lo, que o homem provocou uma modilicacão no
meio ambiente queM: espalhou por todo o Universo, e ela cxisie até hoje,
persiste, c pode medir-se ;t pre~cnça desses detritos, desses resíduos radioati·
vos cm alimentos, no meio ambiente c ati: no próprio homem, que já incor·
porou c~se~ rc~iduos.
Todos nós, portanto, carregamos uma pequena quantidade de radioati·
vidade que vem das explosões americanas, russas, inglesas ou francesas, sem
distincào da su;l origem.
O segundo ft.~tor ~ que: torna o as~unlo apaixonante para todos nós.
Em tcrcdro lugar c niio menos importante, acho que a energia nuclear
tem um e!'ltigmu -contra o qual todos nós nos posicionamos- de que a
energia nuc\e:1r foi de~cnvolvida pma fazer explosivos e materiais de dcs·
truiç:1o, par;1 criar ;lftcfato\ nucleares de dcstruicão. Acho que a posição a
c:-.scs artefatos ~ universal.
E, conseqllcntemcnte, desenvolveu-se um receio, um pavor. um medo
d:t Humanidade a tudo o que é radiucào.
Esses dois f;ttos, na minha opinião, tém o seu lado positivo.
Qu:1ndo essas cxplosúes nucleares na atmosfera espalharam detritos por
todo o Mundo, foi possível cientistas medirem a prescnca desses detritos.
Então, ganhtJU·Sc umo1 massa de informacõcs muito grande. Quer dizer, nin·
guém suhia que uma bomba ;~tômica exploJida no Atol Bikini, no Arquip~lago das Ilhas :0.1arshal\, iria permitir estudar o movimento de massas de ar
na íllt:t atmosfera. Isso não era conhecido antigamente. E provar que havia
correntes ai:rc.:as 4ue se deslocavam para tal ou tal distância.
Ninguém conhecia que, lanç:mdo-sc certas substâncias no mar ou nos
corpos d"água. isso iria pas:iar atr01vi:s do que nós chamamos ''cadeia alimen·
ta r", iri;t passar da água para pequenos organismos, que seriam comidos por
peixes menores, e que ~:stes scrium comidos por peixes maiores c atingiriam o
homem.
Ninguém conhecia como é: que se comportava o organismo humano,
quando ingeria na alimentação certas substâncias cm microquantidadcs não
existentes naturalmente na alimentacào,
De modo que se ganhou uma informação preciosa. Quer dizcr,.a origem
foi maléfica, mas, pelo menos, dela tiraram-se informuçõc:.s que permitem um
conhecimento muito grande de como se deslocam no meio ambiente substâncias mdio;uivas lançadus nesse ambiente,
1

E, por analogia, outras substâncias, outros poluerltCs que possam ser
lançados e que não são radioativos. Quer dizer, o conhecimento que se tem
da Ecologia c do comportamento de substâncias no meio ambiente é:: imensamente grande, porque foi passivei medir, em escala universal. a presença do
que ch:tm:tmos um tr<lçador, quer dizer, um indicador que podemos acom·
panhar uté onde ele vai, porque u medida é: muito sensível.
Finalmente, gostariu de apresentar outro aspecto, e este acho que, tal·
vel, seja menos :.tcentuado, as pessoas nào se dilo conta disso.
É natural no espírito humano comparar o que é natural versus o que
nilo é natural, o que i: artificial. Nós ;.tccitamos muitas vezes, tranqUil:lmcnte,
uqui\o que é natural c temos receio do ni\o natural.
Enti\o, observu-sc seguinte: existem. como citei, no Brasil, áreas na tu·
rulmcntc radioativas, c o exemplo mais conhecido é Guarapari, no Espírito
Santo, e t\raxá, em Minas Gerais. Existem outras regiões que ti:m âguus ra·
dioativas, como Badgustein, na ,\ustria, t: Vichy, nu Franca.

l,

Tod:.ts ~:ssas regiões, há mais de 50 unos, algumas há centenas de anos,
sàu consider:.1d:.ts centros de saúde. As p:ssoas procuram-nus para melhorar
de ccrt:ts doenç:ts crónicas, e sào considcrudas regiões benéficas, no sentido
de que se enterrando nus meias rudiontivas de Guurapuri muitas pessons se
!óentcm melhor, curam reumatismos, artrite c coisas deste tipo.
Outnts f:tlem estações de ttgu•t em Aruxú c bebem uma ligou fortemente
rmlioativ:t, c h:."i, inclusive, recomcndaçUo médica pura isso,
(::uma úrca qu~· :.1 Cil:nciu nào sabe explh;:tr. A Ciência até hoje nào con·
'\CglliU dcnwnstr:tr, com fah,s cientílicos, um !!feito bcn~lico de radiacào.
O SR.
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MONTORO- Nilo cstariu a difcrcnca nu intensida·
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O SR. EDUARDO PENNt\ FRANCA- Noo, nobrcSenudor Frunco
Mt'llltllrn, rwr cnqu:tnto nJo e.~tou f:tl:111do dos níveis, mus di riu, por cxcm·
pio, (jLIC Gu:tr:tpuri ê um:t ítrca lJUe tem 6 vezes mais radioatividadc do que
aqtti.
Se ftlsscmm arlicur os critl!rios usados parn popuhtções que vivem nas
,,i,inhum;Ull de um reato r nuclear. Guarapari tcriu de ser fechada, teria de ser
isul:~d:t c ninguí:m lú penetruria.
N11 entanto. hít v:'trias gerações, populações hnbitam Guarapari e existe
um !:'!randc nlunero de mi:dicos que rt:comendarn !ts pessoas passarem tempo·
r:td:.as cm Guar:tpari c grande rutrlc do turismo iniciul, o atrativo turístico
dcss:t rcgi:"lo fni h:tsc:tdo nisso.
Os ni,cis de mdio:uividadc na Ú):U:t de Araxá nilo são mais accitúvds,
dentro d:ts normas :ttuuis pari! um:a instalação nuclear, sào proibitivas.
Nu ent:mto, recomend:~-sc que se beba essa úgua por temporadas. De
m:mcim 4uc são coisns que devem ser cunsidcr;~das, Voltarei a falur sobre a
qucsti'tn Jus nivcis,
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De modo que essa rcl:açào entre n:atural c :trtilical cstit muito na :ttitude
que se toma cm rcl:aç1io u esses quesitos.
Firmlmente, nessu tomadu de posiçUo, gostaria ~ó de acentuar u\guns ra.
tos, que me parecem, também, interessantes c que não deveriam levar a c:ssu
:atitude ó!pilixonudu. Desde que apareceu na Terra, o homem aprendeu u usur
vflrias formus de energia, c todas estas formas de energia que ele usou até
agur:a são provenientes, ou conscqOencias, de energia solar
l-laje cm dia, falamos muito .:m usar a energia solar, no cntunto, dL-sdc
yue o homem apareceu na Terra, ele usa a energia solar; c, numu certa época,
us:tv:t exclusivamente energia de origem solar, ou seja, se ele queimu lcnlta, 11
:'arvore que produziu ot lenha só põdc crescer e se desenvolver, porque aproveitou :t cnergiu sol:tr pura criar mati:ria orgânica, paru criar bionwssil.
():a mcsmll maneira, no mar, o inrcio da cadeia alimentar, o início du
rroduçtto de mutéria orgânica do ser vivo é pela presença da lul solar c o
plltncto 01bsorvc essa energia solar e cria grandes massus que, depois, são
consumidas por outros organismos maiores.
Os combustíveis fósseis resultaram da mineralização de grandes noresO SR. ALMIR PINTO- Permite V, S• uma interrupção~
tOLs nu passado ou de depósitos de matérias orgânicas. ou de peixes c organisO SR. I'DLIARDO PENNA FRANCA- Pois não, Senador,
mos m:trinhos morto~ no fundo do mar que produziram curvilo c petróleo,
que
tCm sido o combustível da nossa época.
O SR. ,\LMIR PI!':TO- Quer dizer que a mulher em estado de ges·
Identicamente, a evaporação da água dos oceanos e dos rios, formando
tac;:'u.1 ni'tn fllldcria tonmr essa ;"agua, pois rodcria provocar um gigantismo feas nuvens, chuv:ts que caem sobre as montanhas, criam ao longo dos rios
t~tl'.'
desníveis que podem ser aproveitados para gerar energia mecânica ou clétriO SR. EDUARDO PENNA FRANCA - Nobre Senador, por en· ca nas cachoeira:; e nas usinas hidrelêtricas.
lJUanto, nno estou :~firmando que esh:s níveis que existem naturalmente nesOutra forma de energia usada pelo homem tem sido o vento, que é
:o.:ts rcgil\cs sejam perigosos ou sejam malélicos.
provocada por :aquecimento solur de massas de ar .:m condições diferentes,
Apcn:.ts estou monstrando yue, se usomnos os critérios extremamente gcrundo, então, um dcsloc:amento de ar, que pode ser uproveitudo p:tr:t ger:tr
l.'mllclnsos que stto rccomcndadof-1 pma a:. in:Híllaçõc~ nucll!arcs, nilo se tolc- energia el!!trica.
r:trha que um:t inst:t\;açào, como :.t existente em Angra, lançasse no meio am·
M:tis recentemente, a energia solar tem sido desenvolvida num aproveibicntc a mc:sma r:tdioativid:tde que existe nu águu de Araxá, seria proibido. tamento dircto, ou seja, hoje cm dia, nós temos aqu.:cedores solares, yue
.~las ni'to 4ucr di:ter que nem umu nem outru tenham riscos imediatos, c vou
produzem calor c temos pilhas solares que produzem eletricidade, com pc·
dtc,!!:ar ;, r:arte de risco.
queno rendimento. De longe, o maior rendimento, o maior aproveitamento
Estuu :arcn:ts mostrando que o que é natural tem sido nuturalmentc da encrgi:~ sol<tr, sem sombra de dúvida, tel!nicamentc provado, numerica:u.:eitu c, nestes c:~sos, são considerados até benélicos. E o que á artificial é mente prov:ado é u crescimento de vegetuis é a fotossíntese, o rendimento de
otlmdu cnm outros olhos, de mandru que, par.a efeitos no homem, o que in- uutros processos é extremamente pequeno cm relação à fotossíntese.
tcr~:ss;l· é :t r:tdiaçào que a subst:incia radiotiva emite: se a substünciu radioaE. sob esse aspecto, o nosso Pais é afortunado, porque existem difetiv:~ se acumul:~ nos ossos, como. por e:<emplo, o rádio o faz irradia esS'!S os·
renças de rendimento entre diversas plantas, e o Professor Mclvin Calvin,
11us c puJe. dcrcndendo da intcnsidade, como falou muito bem o Sr. Senndor 4ue já veio ao Bra~il duas vezes, tem dois PrCmios Nobel, é um dos poucos
Franco Monturo, dcpendc:ndo d:t intcnsidade, provocar uma lesão, e algu- homens que ganharam dois Prêmios Nobel, demonstrou que a planta mais
nws são conhecidas.
elicientc em aproveitar energia solar para gerar matéria orgânica, a biomas·
Agor:t. a radiçãll é a mesmu. seja produzidu por umu substün:iu natural, sa, C a cana-de-açúcur: dentre todas as plantas conhecidas, é a que tem o
..:nmo :t c.,istent.: cm Guara pari. Araxú, ou em Badgastein, na Austriu, ou maior rendimento. Logo, o Programa do Álcool do Brasil se baseia, fortuna·
[lrtJduzid:t urtilici:tlmente por reatar, porque o que interessa não é quem em i· mente, num vegetal que tem o mais alto rendimento de aproveitamento de
tiu. nno Í:il elemento químico que emitiu, o que interessa é o tipo de radiação energia solar.
que foi 1!111Íiid:t.
Enti'to, pode chegar-se a aproveitar essa energia solar c:ficientemente,
De m:tneim lJUC c~iste, da parte do ser humano, uma aceitu~WàO das cai- crescendo plantus que gerem um combustfvel útil como, por exemplo, o me:o.a:o. lt:ttur:ais c uma rejeição das coisa artificiais.
tanol. o etanol e outros. De modo que esse é o melhor aproveitamento da
Ora, ll combustível usado numa central nuclear não é pc:rfeitumente na· enc:rgia solar.
turod . .:: urúnio, mas ur(tnio enriquecido, cm primeiro lugar, ou então, o plu·
Foi somente cm 1939, portanto, 1.939 anos após Cristo, que o homem,
túntn.ljuc I! um subproduto de outros rc:utorcs. E os produtos de quebra dcs· pl'la primcir:t vez conseguiu cientilicumcnte desenvolver a potencialidade de
:o.~•., itt\•lnu~. os produtos de tissilo, os rejeitas radioativos, são, na sua grande
aproveiuar uma energia que não dependia do Sol, que é a massa, a massa
m:Liuria. ;trtiliciais, quer Ui:tcr, eles não cxistcm nutumlmcnte, em noss:a N:a· existente na Tcrr:a, e ele só conseguiu fazer isso com um determinado tipo de
ture~:t.
massu, que é a do urlinio 235. Então, quando ele quebra esse átomo, desuput\ssim. o próprio combustível ou seus rejcitos de uma instalação nuclcur rccc umu fra~;iio da mussa do útomo, c essa massa que desapareceu se trans·
si'w mtiliciais. O rlutônio é um elemento que nào cdste na Nuturezn, ele é só furm;a cm energia.
prudu1.ido pelo homem: 11 d:~io r~tdioativo, o cstrôncio radioativo gl!rados
Ora, u imut:tbilidudo du mutériu, u imutubilidudc du mussu, cru um futo
..:omo re:-.iduo nUo cxistum nu Naturc:ta, ele.~ são urtlôciais, c, por isso mcs- consagrudo pela Ciéncia, até que surgiu a genialidude de Einstein, para dettlll, c\e., viio autoconsumindo-.~e. vão decrescendo na sua atividade, até desa·
monstrar 4uc a m:assa não era constante, que ela poderia trunsformur·se em
parecer, quer di1.cr, tt Naturela tcm suas defesas. Tudo que Cestranho ã Ntt· cncrgi:a, mus u demonstruçüo prática disso só foi feita cm 1939.
ture1;.a se autoúcstrói, clu elimina o que é :~rlificiul.
Uma vc::t descoberto o fcnõmeno científico, 11 Tecnologiu cu Cii:nci:t,
M:t:o. :ts própriils suhsttincius radioutivus da Nature:tu, que estão, tam· numa érocu de gucrru, rupidamcnte conseguiram desenvolver umu forma
h~m. lles;tp:trecendo com vt:locil.lude muito menor, emitem os mesmos tipos
pr{l\icu de uprovc:itur isso. Quer dizer, cm 1942, construiu-se a rrimcint pilha
de raUiuçi'to.
atõrnicu assim chamadu, em Chicago, por Fermi, c, já cm 1945,
Ent:ln, essa qu~:st;io de atitude entre o que é nuturul e o que é urtilici:tl cxrcrimentou-se uma bomba no Deserto de Alumogurdo. c, três meses de·
lcltlmuillllJUC vcr com amancir:t np:lixanada com que as pcssuu~ se opõem pois, cssc tipo de: bomba foi lançada sobre Hiroshimu.
;1 qu:tll]Ucr tipo de raUiuçiio. No entanto, essas mesmus pcSSl)US, trunqllit~t·
E mesmo dcrois da gucrm, durunte pelo mcnm uns 15 unos. o gr:amle
mente, et'cttl:Lill v:'trias rudiografias, muitas vezes por rut.ões mi:dicus, o lJLII!.:: desenvolvimento dessu forma novn de energia foi puru produzir explosivos,
muit~• impurtuntc,.:: um recurso yue u Medicinu tem cxtrcnwmcntc impor·
que foram IICU!11Ulitdos em qu:trllidudes VUS!(ssimus nos diversos !"U(Ses, dos
tantl', l]Ue noio Uevc ser ub:tndonadu. Mas, sem somhru de d(avidu, é a doi:-. lados, j;'rantagônicos, numu quuntidudc tal l]Ue !(}da uquclu regiiio do
lllilltlr ftJntc de irntdhu;fm du populuçi'to, jú que uma frm;ito considcritvcl du llcmhfério Norte, praticamente o llemisfério Nortc pode, no momento, ser
!'llt'LILI~·iú• ,,c ~uhmctc a cxamcs radiológico~. pcriodicamc:nte, lJU:tlttlo h:'1 nc·
llo..::-.truíJo, cnt poucas horus, de utilillaci'tu de:-..,c arsenal, c com con:-.eqiJCnciu:-.
çL:,,idadc.
irnpn.:visiveis pura o rc,to du 1-lumunidudc.
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A orientação da Ciência e da Tecnolosiu, nessa fase, foi exclusivumcntc
pmo1 produzir urtefatos bélicos, e isso desenvolvido sem considc:r:1ções de
preço, jú que quando, nus grundes potêncius, se quer desenvolver c~pacidudc
bélica, preço ni1o interessa. E logo começaram a surgir vúrios subprodutos,
lJentre outros alguns muito úteis, que siio us substúncias radioativns artifici:.lis, os ch:.1mudos rudioisótopos, que encontr:tm uma grundc aplicação n~1
Medicina c sfto extrcmumcnte úteis na Agricultura. Enfim u utilizuçtto de
suhhstí1ncio1s mdioutivus :1rtificinis permitiu um desenvolvimento muito
gr;mlJe du Ciência.
Em seguida, vieram os reatares nucleares de pesquisa, não destinados a
rrodu:r.ir poti:ncias, mas simplesmente n serem fontes de radiação, onde a
Física encontrou um instrumental para um desenvolvimento fantástico,
Toda :1 F!sica moderna foi baseada na existência dessas fontes intensns deradi:u;ào, 4ue eram os reatares nucleures.
Posteriormente, começaram 11 desenvolver reatares para produção de
elctricidadc, que são as centrais nucleoclétricas, das quais já existem uma
centena e mci:1 em opemção comercial.
Mas, sempre, durante todo esse período, tudo mantido sob um segredo.
~ um:~ das poucas áreas da Ciência que conheço, cm que as descobertas, os
uvunços não são public41dos imedi:~tamente na imprensa universal especializada.
ASsim, a Ciência c a Tecnologia necessárias à construção desses reatares
continuuvam :1 ser privilégio dos países do chamado Clube Atõmico, que,
por sua vez, punham os maiores empecilhos à admissão de novos membros.
Era um clube fechado.
Está claro que os cientistas do resto do Mundo não estavnm parndos e
conscguimm abrir v[trios segredos, d~envolver vllrios processos c entender vúrios
mecanismos que permitiram uma maior abertura c um conhecimento dos detalhes cientificas nccessftrios ao aproveitamento prático dcssu cnergiu nuclear.
Mus a parte tccnológicu continuava sendo privilégio de uns poucos, E
somente ngora, em anos muito recentes, a competição entre esses grandes
raíses é que permitiu o início de alguns Acordos para ceder a países em desenvolvimento certos tipos de tecnologia que, até então, cru reservada, sob a
argumentação de que era necessário evitar :1 proliferação dos explosivos nucleares. Ou seja, os detentores dos explosivos nucleares não queriam que outros ch.:gasscm perto c, conseqUentemente, mesmo a parte de reatares nucleares, que poderia, eventualmente, conduzir a conhecimentos que, casualmente, lcv:1ssem â possibilidade de fazer os explosivos, era restrita, era segur:.l, era controlada. De maneira que, quando países industrializados começamm a fazer Acordos com ruíses menos desenvolvidos que permitissem transferir ou instalar no território desses países a chamada tecnologia sensível.
como o proccssnmcnto c o enriquecimento, começou a abalar-se essa estrutura do Clube Atômico e o seu fechumcnto.
Assim, o Acordo do Bmsil com a Alemanha é uma tentativa de urn pais
industrializado de se associar com um pais cm desenvolvimento, para tentar
desenvolver tecnologia ou aplicar, não di ri" s.:. Ül.!scnvolvcr, mas aplicar tecnologia sensível fora do Clube Atômico,
Dentro dessa tomada de posição, devemos considerar que esse fato todo
foi acomp:.1nhado, n:1 década de 60, com a conscicntizaçào da humanidade
para os problemas ecológicos, para os problemas do meio ambiente. Realmente, a grande preocupação com o meio ambiente surgiu com os movimentos iniciuis dos países do Hemisfério Norte, n preocupação com a polui~ào
do meio :~mbiente, com qualidade da vida c com outras coisas desse tipo, e
lev:~ram grupos e geralmente grupos de jovens, cientistas, Idealistas, a uma
tentativa de conscicnti7.ação p:m1 esse problema e, felizmente esse movimento c!itâ estendendo-se c é altamente benéfico. E já com o aumento da populaçiio do Universo, os problemas do meio ambiente estão tornando-se críticos. Esse movimento levou tambêm como conseqUência, dirfamos, u uma
prcocup:1çãn constante com as centrais nucleares que estavam sendo construidus cm vários países cm rcluçào uo meio ambiente, à segurança das poruluções, no risco que rcrrescntuva para as populações.
E niio hú con~cnso, muitas vezes, na argumentuçUo aprescntuda, mesmo
entre os cientistas. O movimento de contcstução contru o desenvolvimento
da energia nuc\e:~r niio estí1 restrito 11 nenhuma clussc da população, ele permeia todus us clusses, todus us matizes pol!ticus: é um movimento re:tl e geralmente idcalist:1, hcm intcndonudo, sem segundas intenções, upesur de
que, politicamente - cu prefiro nno fatur cm ra1.õcs politicas numu cusa
como c~tu, rcruntc os Srs. Senudorcs- em pulses diferentes, u oposiçiio ê:
feita com matizes diferentes. Niio 'iC:Í c~plit:ur e nem sei quais silo us Tlll.Õcs.
Mus niin hú consenso, c existem disputas acirrudas, entre ~rupos de cientistas, na intcrprctu~·;'\n dos f;ltns cicnt!licos, nas estimativas de risco. Nilo existt: cnnscnso, mesmo t:ntrc O'i dcntist01s.

Agom, cu diria que 01 utiliz;~çào da c:ncrgi<~ nuclear envolve riscos atC c:ntüo n:io c:nfrent<1dos pelo homem. Eu diri<l que um01 central nucle<~r potencialmente é algo que tem maior risco, maior perigo de que qualquer outro
tipo de instu\uçào jamais cn frentada pelo homem. E. por isso mesmo, para se
inst01lar uma central nuclei!r, são tomados cuidados, realizados estudos e in·
ve.~tigações jamais exigidas por qualquer outro tipo de instalação. Como
conseqUência disso, n indústria nuclcnr tem os maiores recordes de seguranç:~ do Mundo inteiro, dentre qualquer tipo de outra indústria. Até hoje,
não foi relatado- e isto é válido mesmo após o acidente de Harrisburgnenhuma morte que pudesse se atribuir dirctamente à operação de centrais
nucleares comerciais, cu não falo das militares porque não temos dados
sobre essas, que são secretas uinda e não falo sobre algumas experimentais,
que tiveram acidentes gmvcs no início. Até hoje, n.ão se pode atribuir, provadamente, nenhuma morte resultante das operações de todas as instalações
nucleares do Mundo, c, também, elas não provocaram, até: hoje, contaminações arreci!1veis no meio :1mbientc, irrndiaçào apreciável nas populações
dus vizinhanças. Isto cu digo, é válido mesmo após o acidente de Harrisburg.
De maneira que, quando se entra nessas discussões com os grupos que
se opõem, grupos de opinião pública ou mesmo grupos de cientistas, o que se
vê'! Contesta-se a scgumnça das operações das atuais usinas c tumbém se
constelam as cstim<~tivóir. de riscos, scj<~ pma pequenos óicidcntcs, scj01 para
acidentes catustrólicos que podem ocorrer teoricamente,
De certu mi!ndra, grande parte du imprensa cultiva o pünico, em relação aos danos ecológicos e irrudiuçào da população resultante da operação
dess:.1s instal:1ções. Negam a comparar esses riscos com os riscos de outms
atividades da vida humana em outros processos da produçilo de energiu. Todos oro proccsr.os de produçt10 de energia envolvem riscos para o homem e
riscos ecológicos. E, sobretudo, alguma coisa que: causa bastemc tristez01 ê
4ue duvida-se d:.1 capacidade da Ciência c da Tecnologiu de produzirem inst;lluções cad:~ vez mais seguras, cada vez m:~is clicientes e processos cuda vez
nwis eficazes par:a o uprovcitamento das reservas de urânio e tório que existem no Universo.
Finalmente, outro :1spccto que estú. muito cm cvidênci:l agora: Nega-se:,
a priori, a cap<~cidade de que o homem sej:1 capaz de desenvolver processos
tecnológicos para reter c segregar os rejeitas de alto nível que serão produzidos ness:1s usinas, por rcríodos de milhares de anos. É algo que o homem
nunca fez, m:.1s que eu acho que ele tem capacidade para renlizar,
E, muitas vezes, essas questões são m:1is politicas do que técnicas. São
decisões politicas, são mais atitudes politicas que:: técnicas.
Eu, ressoalmcnte, acredito na ingcniosidade dos cientistas e dos tecnólogos para resolver esses problemas. Eu õ~Cho que o homem não pode abrir
mão da maior conquista científica que fez atê hoje, que foi a de descobrir
uma form01 de energia nova, que não depende do Sol, mas exclusivamente da
massa.
.
Acredito que a Tecnologia seja capaz de desc::nvo\ver processos eficientes e seguros, e, se acidentes ocorrem ou ocorrerão, no futuro, eles darão
mais experiência, mais conhecimento, mais informação, pà!la que se possa ai·
tcrar c melhorar. os processos de: segurança.
PM outro ludo, acredito que, com o esgotamento das reservas dos combustíveis fósseis. a energia nuclear na base da fissão do urânio, QUe é essa que
vimos agora. que são as atunis centrais nucleares que funcionam, que
quebram os í1tomos de urânio, elas vão ser a principal alternativa para os
p:1íscs que não dispõem de outras formas de energia utilizável nas próximas
décad:1s. Considerando que nesses próximos 40 ou 50 anos é muito provável,
pmtic:.1mcntc certo, que cssu Tecnologia v;ti desen~olvcr os reatares de fusão
que usum hidrogi:nio como fonte. Estamos muito longe: de desenvolver is~o.
mesmo em cscal:1 de l:.rhoratório, mas, certamente, r! o caminho a seguir. E,
se daqui a40 ou SU anos, esses rcutorcs forem construidos, eles tumbém terão
um risco muito grande, tulvcz um risco potcnciul maior do que o dns atuais
usinas, nws c\cs não geram resíduos radioativos c: usnm combustível que i:
inesgntC1vcl no nosSll Universo, que i: a í1gu:1, que é o hidrogénio existente na
ÍI}:!.Uól.

Quando isso :~contcccr. ironic:.mtentc. teremos voltudo ao Sol, porque
uté ugom sô podfamos :~provciwr encrgi:1 de origem gcmdu pela energia solur. Nt'Js teremos consc~uido chcg:1r a produLir um dispositivo que us:~ o
mesmo mcc:mismo pelo lJU:II o Sol gcr:.1 H sua energiu, j:i que o Sol é uma
hnmha de hidrogénio perrnanc:ntc, ele consome n seu hidrogênio.
Firwlmcnte, quando se fala cm cnmidcrnr o homem inc:~pa;r. de oper:tr
uma U'iina nuclc:tr do tipn atual. que é peri!!nsa th.-rnai" para que ii Tccnnln·
!!ia flUS!-.:1 vcn~·cr os sem desatios, cu gostaria dc fa1cr outra oh~crv:rçi'io,
par;1 tcrmin:rr com este assunto. Como cicntbta, nilo conheçn nenhuma de~
Ctlhcrtacicntilica que niin tenha sido dest:nvolvida, mais ccdn ou mai'i tarde,
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por receio de segur:mça, Todas as grandes descobertas cientílicus rorum desenvolvidas.
Nu úrea biológicu, por exemplo, existe uma polêmica agora, que l: achamudtl Engenhmia Genética. na qual o homem pode alterar a disposição genéticu dos cromossomas, de maneira que se gerem novos seres dircrcntes dos
seus ;mteccssores: essa Engenharia Genética representa riscos imensos, mas
está sendo desenvolvi Ju e num sentido muito útil, no sentido de gerar plantus muis produtivas, no sentido de criar vegetais que produzam substüncius
necessárias para o homem; substâncias estas que, normalmente, o homem
não produz, como, por exemplo, novas rentes de insulina para os diubé:ti·
cos, novas rentes de medicament.>s, que são raros, hormõnios c substâncias
geradas por seres vivos e que, mOdificando o gene de uma planta ou de uma
bactéria, n!Jis poderemos ter cultivo de bactérias que gerem insulinas, ou cultivo de b:1ctérias que gerem hormõnios, de crescimento, E, mesmo assim, ;;abendo dos grandes riscos que isso representa, o homem vai cm rrente. E esse
seta r da' Ciência está sendo desenvolvido.
Sr. Presidente, passando a uma parte mais técnica, cu pediria que se
projetasse a primeira transparência, c eu procuraria dar a minha opinião,
sem tomar muito tempo dos Srs. Senadores, sobre onde se situam os problemas ainda não perfeitamente resolvidos em relação às centrais nucleares.

PROJEÇÃO N• I

e. grande a discussão entre os cientistas e entre pessoas interessadas no
assunto, engenheiros, por exemplo, sobre os riscos das instalações nucleares.
Alguns acham que o risco é extremamente grande; outros, pequeno; outros
comparam com outros riscos. Eu diria que a própria existência dessa discussão demonstra que não há consenso, ou não há conhecimentos suficientes
para se poder ter uma conclusão que seja aceita por todos. No momento cm
que há muita discussão sobre um assunto é porque não existe uma opinião
que, pelo menos, convença os outros. Então, eu diria que os problemas estão
situados nos quatro itens que apresento:
I) Quais são os ercitos da radiação sobre o homem? Ou seja, qual o risco que nós serremos, quando nos expomos a certo nível de radiação?
II) Como é que se calcula a probabilidade de acidentes graves e suas
conseqUências pura a população?
Os Srs. Senadores já devem ter ouvido, nesta CPI, por vários outros depoentes que me antecederam, que ••istcm vários métodos de calcular a pro·
habilidade desse ou daquele acidente, c esses métodos nem sempre são coincidentes, pois existe uma grande divergência de como calculá-lu. porque o
primeiro acidente mais grave que ocorreu, cm vinte c tantos anos da utilização dos reatares nucleares, roi há um mês, cm Tree Mi/e Jsland, na Pensilvãnia.
III) Questão da manipulação e de scgumnça dos rejeitas radioativos.
Será que a Tecnologia e a Ciência são capazes de produzir processos que
permitam realmente a manipulação e a segregação permanente desses rejeitas radioativos, com segurança para o homem?
IV) O controle de operação das centrais nucleares e da contaminação
do ambiente.
Quer dizer, é possfvel operar ccnt.rais nucleares, cm condições de operações normais e regulares, de maneira que elas não provoquem uma conta·
minuçào apreciável do meio ambiente?
Sr, Presidente, Srs. Senadores, acho que os grandes problemas se situam ui. A discussão geralmente gira cm torno desses problemas. Tenho bastantes dados sobre isso, mas não gostaria de prolongar demasiado a exposição, com números e valores, porque sei que cansaria V. Ex•s- e poderei
apresentar, depois, na discussão. Procurarei situar esses assuntos da maneira
seguinte:
Sabemos que as radiações podem provocar danos muito grondes no homem, podendo até matá-lo, dependendo da intensidade, como mencionou o
nobre Senudor Franco Montara. E a experiência que nós temos vem dos primórdios do uso du radiuçilo, do final do século passado pura o início deste
século; sobretudo os radiologistas, os médicos radiologistas que iniciaram o
uso dos Raios X pura os tratamentos médicos foram us primeiros v{timas da
c:xcessivu rudiuçào,
Existe umu pirümidc, numu cidade da Alemanha, de que niio me lembro
o nome, ande estilo escritos os nomes dos chamados múrtires da Rudiologiu,
médicos que morreram por rudiaçilo excessivu. A coluna roi completada c
nccess:'uio roi construir umu segunda colunu. Isso aconteceu em 1900, 1910,
1920, O homem começou u aprender logo que quundo se expunhu t1 ru·
d iaçiio, c, se o fizesse cm dcmusiudo, pode riu morrer; teriu vúrios tipos de Ic·
silo, de C<lnccriluçiio, e ussim por diunte.

Com essa cx[leriênciu, roi que limitundo à exposição do homem, diique·
les yue por motivos profissionais usavam 11 radiação, sobretudo tomundo os
maiores cuidados na utilização nos pacientes, que recebiam radiaçüo [lor mzões mi:dicus. Mas a História da Medicina também estú cheia de exemplos de
mdiaçõcs excessivas em pacientes que por receberem doses muito grandes,
numu époc11 cm que a Ciência Médica ainda não tinha conhecimento disso,
vi.:mm :1 sorrer outras lesões c alguns morreram. De modo que nós sabemos
quul é :1 dose de radiação que provoca ereito a curto prazo e até a morte. Nós
temos números pum isso.
No entanto, roi somente depois que o homem começou a utilizar us
subsuincias radioativas geradas nesses reatares de pesquisa, reatares experi·
mentais, que a Medicina passou a usar cada vez mais substâncias radioativus
pum fazer provas de diagnósticos, para fazer terapia. E o homem passou a
conhecer melhor os efeitos da radiação. Basta dizer que, quando se iniciou,
nos Estados Unidos da América, aquele programa intenso para obter a pri·
meira bomba atõmica, havia essa preocupação com o creito sobre o homem.
Eles procururam alguêm que conhecesse a chamada Radiobiologia, os erei·
tos biológicos da radiação. E encontraram apenas um cientista, nos Estados
Unidos da América, que iniciou, então, a Radiobiologia. Quando os fisicos
já cstavum desenvolvendo os primeiros reatares, havia apenas um cientista,
nos Estados Unidos da América, que se intitulava rudiobiologistu c conhecia
os creitos da radiação. Hoje em dia, existem milhares.
Quundo passou-se a utilizar substâncias radioativas, para realizar experiências, usando em níveis menores, é que houve uma preocupação maior
com os operadores, us pessoas que iriam manipular essas substâncias radioativas. E começou-se a estudar os efeitos da radiação a níveis cada vez mais
baixos, porque os primeiros radiologistas que vieram a morrer com a radiação excessiva rapidamente percebiam que algo de anormal estava aconte·
cendo. Eles sorriam queimaduras características, eritcmas devido à radiação,
des modificavam o seu quadro hematológico, passavam a ter leucemia, ane·
mia; dc:senvolviam uma série de sintomas paru radiação em altas dL .~.:i, Sa·
bem os que a radiação em altas doses provoca creitos imediatos; vários tipos
de cúncer ê uma conseqUência da radiação em altas doses. Existem quadros
dram:lticos. Por exemplo, os primeiros mineiros de urânio, na Alemunha c
na Tcheco-Eslov:lquia, tinham uma incidência de câncer no pulmão dez vezes maior do que a das suas mulheres e do restante da população, dos ho·
mens, que não eram mineiros.
Por qui? - Porque elos inalavam gases radioativos dentro das minas.
Então, tomaram cuidados. Hoje, as minas são controladas para que essa ina·
luçiio seja de nível muito baixo.
Esses relógios fluorescentes que todos nÓs usamos são reitos com uma
tinta que é uma mistura de rádio e uma substância fluorescente. Nus primei·
rus fábricas, na Suíça, nu Europa, os pintores, eram sobretudo mulheres, c
pintuvum esses numerozinhos e os ponteiros com essa tinta fluorescente que
tem rádio, que: é altamente p·erigoso, é natural mas é altamente perigoso. A
indústria, n<~quela ocasião, era muito incipiente, e várias dezenas dessas mu·
lheres vieram a morrer de câncer nos ossos c a biópsia, as análises posterio·
res, demonstraram que elas acumularam grandes quantidades de rádio nos
seus esqueletos, e roi o rádio irradiando permanentemente que provocou esse
câncer ósseo.
Conhecemos vários exemplos, c a experiência animal demonstra que a radiação, dependendo da dose, pode matar, pode provocar cüncer, provoca cat:lratu, existe uma correlação entre radiação c catarata, e provoca em ani·
mais irradiados, mesmo cm doses menores, um chamado encurtamento da
vida. Quando eu tenho duas populações de ratos, uma irradiada, e a outra
não, aqueles irradiados, mesmo que não desenvolvam nenhuma dcssus doen·
ças mais graves, morrem por causas naturais, mas morrem mais cedo. Entilo,
pode fazer-se uma correlação entre dose de radiação c encurtamento da vida.
Essa experiência toda levou ao estabelecimento de limites.
O SR. FRANCO MONTORO- Por outro ludo, niio é certo tumbém
que certas aplicações de radioisótopos em relação à agricultura revelam uma
fecundidude muiot! Funcionam até como adubo. Não hú certa contradiçi1o
entre esses dois ereitos?

O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Nilo. Eu gosturiu de explicar
Ex•
Du mesmu muneira que r:1lumos desses ereitos mulí:licos, u mclhoriu de
sementes, a mulhoriu de [llantas pura a ugricultura é rcitu irrudiundo dclibc·
rudmncnte sementes com ultus doses de rudiuçilo. Pura sementes e puru mi·
croorgunismos podemos dur-nos uo luxo de que, entre milhures de efeitos
nwlélicos, possn ocorrer um benellcio. Serium os efeitos genéticos, EntiHl,
V. b.• selc~.:ionu dcpuis, dentre us sementes irrudiudus, umu ou duus, ([liC,

u V,
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por acaso, irradiadas, sofn:mm uma modincuçào no seu proccs:to genético,
que envolve umo1 melhoria paru, nós, homens, não sei se melhoria pt1ru a
pluntíl, mas puru nós é. A planta lica mais produtiva, lica maior, fica muis resistente 11 fungos e parasitus, c assim por diante. Enti'io, esse efeito benéfico
na ugricultum é devido a uma lesão biológica, mas uma lesüo fuvorávcl. Niio
podemos pensar isso, porém, cm termos de animais superiores, muito menos
ll homem, flOTqUC para Uffi:t Jcsilo benélicu Cli.ÍStcm milhões de ICSÔCS para

rior, m;1lélicas. Entiio, não podemos dar-nos a esse luxo. Para que se pudc~
sc, assim. conhecendo que as rudiaçõcs produ;dam efeitos maléficos, que
produzinm efeitos gruves no homem, para que se pudesse trabulh<~r cm energia nuclear- c isso cu falo sobretudo na época iniciul- foi nccessMio estimar.
Será que existe uma dose segura abaixo da qual poderemos trabulh:1r
sem sofrer as conseqUências?
Então, diversos organismos nacionuis c internacionais de proteçiio radiológica, baseados nos acidentes, nos casos que já ocorreram e na cxperimenwçiio unimal, foram gerando números, considerados, àquela época, doses míodmas permissíveis, ou seja, doses ubaixo das quuis us pessoas poderiam expor-se sem vir u sofrer conseqUência.
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pcrimcntaçào unimal, aquela que se pode medir a curto pr:11o, nós prcciestudar umu populução de dulentas mil pessoas, durante vinte:
anos, com arquivos médicos, com a autópsia de todas <.~S mortes, p<.~ra poder
pcn~:tr estatisticamente, ver se havia ou niio umu pequena diferenç:1 entre :1
popui<u;ão de Guurapari c a população de uma região controle scmclhunte,
~cm mdi:u;ão.
Vcj:1m, V. Ex's a dificuldade prútica de se responder a essa pergunta.
Qut:r ditcr, cssu dose seis vezes muior do que o normul já provoca efeitos maléficos'!
Essa respostu não se tem.
~arianws

Efeito

Biológico

E todo o dc,cnvolvimcnto da energia nuclear, c todo o 1rubulho de léC·
nicos- como cu, por exemplo, que trabalho em laboratório com substâncias
rudioativas- foram possíveis, porque nós nos convencemos de que, trabalhando abaixo daqueles níveis, cu não teria uma probabilidude muito maior
do que a de V. Ex•s de vir a sofrer processo de canccrizuçào, cu niio tcriu um
;
encurtamento de vida que cu não considerasse uceitável. Esses números fo/
nlm sendo consideravelmente diminuídos, e os números que temos hoje em
/
;
dia são muito menores do que os de há dez anos atrás, c extremamente menores do que aqueles que fomm aplicados aos radiologistas depois que ocor/
Incidência Normal
reram os primeiros acidentes. Entüo, são as chamadas doses ubaixo das
·~-quuis a probabilidude de sofrer um pequeno efeito biológico i: considerado
pequc.mo.
.
.
Isso tem sido motivo de estudos permanentes c pesquisas intens1vus,
Dose de
mas nós temos um problema prático para determinar qual é esse número. E a
Radiação
ras
1a
do Mar
o,600
razão é fácil de crrten4;r c cu acho que poderia explicar a V. Ex•
0•105
0,1110
Todos os efeitos da radiação no homem, não são específicos. Quando o
homem sofre uma irradiação muito grande, por exemplo, e morre de câncer
ósseo, ou morre de leucemia, jamais posso garantir que ele não morreria de
Pelo gráfico acima. vemos que, na medida em que a dose de radiação vai
leucemia se ele não tivesse sido irradiado, porque a leucemia ocorre com aumentando nesse sentido, o efeito biológico, vamos dizer, a cancerizaçüo de
uma freqUência conhecida, no seio da população. Mas sabemos que a ra- uma maneira geral no homem, ou cm um rato, ou cm outro animal experidiuçiio aumenta a incidência de leucemia.
mental.
Os cientistas interpretaram assim: a população japonesa tem certa inciQuando dou uma dose muito grande, o efeito é muito grande. É fácil
Jência de leucemia: são cem casos por milhão de pessoas, por ano.Os sobre- medir isso c ii estatística o comprova. Uma dose um pouco menor, o efeito é
viventes de Hiroshima apresentaram um incremento, um pequeno acréscimo menor. Vou colocar um tracinho aqui, representando a incerteza ou .o erro
acima desses cem. Era lógico, era racional, atribuir-se esse incremento, esse da medida.
pequeno aumento, acima da base, acima daquilo que é normal ma população
1) Á medida que a dose vai diminuindo, niio só o efeito· vai diminuindo,
japonesa, pelo fato de eles terem sido irradiados brutalmente na época do como o período de latência vai aumentando, c a dificuldade de mcdidu vai
lançamento da bomba, Não existem, todavia, efeitos específicos, mas a medi- aumentando: c começa-se a ter erros maiores aqui. Chega-s~ a certo ponto
lia que nós vamos diminuindo a dose de radiação, a probabilidade de que em que não dá mais para medir. Então, diríamos: esta zona aqui é uma interapareça uma doença provocada pela radiação vai diminuindo cada vez mais, rogação.
não só a probabilidade de aparecer, como o perfodo de latência, o período
2) Baixas doses de radiaçiio têm ou não têm efeito?
entre a radiação c a manifestação da doença, periodo este que pode ser tiio
Na impossibilidade, e no estágio atual da Ciência, qual foi a atitude
longo que vai até além da vida esperada de um indivíduo. Então. não temos precavida dos órgãos de segurança?
um processo que marque, ou seja, o individuo morreu de leucemia. Como
Vamos extrapolar essa linha aqui -3- até bater aqui, sendo isto aqui
posso unrmar que aquilo foi devido à radiação ou devido a causas naturais a incidência normal daquela doença na população. Então, isto significaria o
r:m que, infelizmente, pessoas morrem de leucemia ou de câncer no pulmão, seguinte: que extrapolariamos linearmente c não consideraríamos que existe
desses tipos de canccrização. Então, não é fácil. Mesmo com animal cu posso uma dose segura. qualquer dose poderia ter potencialmente um efeito. E
gerur, cu posso produzir esses efeitos, quando dou uma dose maciço ou uma para esta região aqui, que é interrogatória, roi tomada a hipótese menos fadose muito alta, ni\o tão grande, mas por períodos longos. Á mcdidu, porém, vorável, porque a hipótese mais favorável seria esta: abaixo de certa dose,
cm que vumos baixando u dose, até àqueles valores a que nós nos cxposmos abaixo desta dose não haveria efeito nenhum, que é o critério usado para a
qu:mdo tmbalhamos, a incidência vai ficando cada vez menor, ou seja, não grande maioria das substãncias tóxicas, os agentes poluentes, os agentes quíupurccc mais diferença fácil de se medir entre uma população de ratos irra- micos, e assim por diante. O critério que se usa na higiene do trabalho, para
diudu c uma populaçiio de ratos não irradiada. Não temos, pois, mais meios a legislação trabalhista: abaixo deste nível estA bom, a fábrica pode poluir:
de medir isso, c fazemos cálculos que dão figuras antagônicas.
acima deste nfvel, não, Mas nüo existe, nem de longe, investigação que scju,
Por exemplo, quando estudamos a população de Guarapari, consegui· 1% do que se faz com radiuçiio pura outros tóxicos, para outros poluentes. O
mos determinar que a populaçiio de Guarapari recebiu uma dose de radiação que se conhece sobre outros poluentes de baixas doses c efeitos prolongados
seis veles maior do que a média do resto do Pufs.
a longo pralo, quer dizer, o operário que sai de uma indústria qufmica e vai
Eru lógico que surgisse a pergunta: serA que essa população está sofren· Ira bulhar em outro lugar, o que acontecerá com ele daqui a 15,20 anos? Não
do efeitos maléficos? Hú muior número de câncer, maior número de abortos existe esse acompanhcmento. Pura outros poluentes, pura outros tóxicos, u
c mí1 formuçi\o de fetos c coisas desse tipo! A pergunta é lógica.
investignção é extremnmente menor do que aquela que se conhece para ruCom u cstutfsticu conhecida dos efeitos biológicos, pensávamos- é cx- úiuçUo.
Om, se udoturmos essa atitude precavida como limite superior do risco
tremumente impurtunte 11 obtenção dessu resposta. Entüo, fizemos. um cillculo. Como pnderfumos obter cssu respostu? No nfvcl de dose, que é nlto, por- - jí1 que o efeito é comparí1velu risco- diríamos que não existe umu dose
t.le mdiw;ào que seja :1bsolutumente seguru. Enti\o, qualquer umu dclm re·
tjuc: i: seis veles muior do que o normal, mus é muito buixo em rcluçiio à ex-
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O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Exm• Sr. Senudor Possas
Porto, a pergunta de V. Ex• parece-me extremamente pertinente, c hú, realmente, necessidade de urna lcgisluçào apropriada, espccHicoJ, para as instaluçõcs nucleares.
Existe um:1 outra lei- não sei se lei ou decreto- chama-se Normas

Básicm. pura lnst:1l:u;õcs Nucleares, que foi proposta pclu CNEN, sendo de
ulguns unos atrús, c que na minha opinião está ultrapassada. Quer dizer, ela
accili1 valores permissíveis, ou valores de doses, que jft estão ultrapussados,
cm vi'irios puíscs.
A pergunta de V, Ex• veio coincidir com o fato de, no momento, cu ter
sido chamado pela Presidência da Comissão Nacional de Energia Nuclear
pura formar um Grupo de Trabalho, junto com outros elementos du própria
CNEN, c mais dois pesquisadores alemães, convidados por aquele órgão, u
lim de apresentar um esboço de uma nova legislação, relativa à proteção ru·
diológica das populações da vizinhança de instalações de usinas nucleares.
Porque o Brasil ainda aceita os fndicc:s antigos, de que a população pode rc:cc:bcr uma dose de até: 170 unidades. Ou seja, seria mais do que u própria ra·
diaçào natural. Isso jil está ultrapussado, porque u maior parte dos órgãos
intcrnncionais rccomendu que u dose na populuçii.o seju a menor passivei,
tomundo-se cm considcruçào fatos económicos c sociais.
Om, é possível reduzir, cudu vez mais, a dose na população, da mc:sma
maneira que é possível reduzir acidentes dc trabalho, com vários tipos de medidas. Essas medidas podem ter um preço. E cabc a cada pais determinar ati:
onde é socialmente aceit:'tvel, economicamente accit:1vcl, despender muis dinheiro para reduzir, cuda vez mais, o risco hipotético, já que não temos da·
dos numéricos.
Além disso, a Tecnologia está muito desenvolvida, c os reatares, como
t:lis, j:'t drto uma dose muito pequena à popubJção, c não é razoável deixar o
limite hrasilc:iro li1 cm cima, quando, na vcrdadc, o limite prático que se <~tin
ge é extremamente mais abaixo.
Os outros pníses, cm vez de udotarem esse limite de 170 unidades, não o
f11zem: os Estados Unidos, ugora, adotam 10, a Alemanha, 30, Israel adota
50, porque eles têm feito cstudos e adotam, então, valores bem inferiores fi
legislação hrasileiru,
Acho ~xtremamente necessário c atual que se inicie a eluboraçüo de
nova legislação, c tc:rc:i muito prazer cm contribuir, tecnicamente, para isso.
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súvcis pela supervisão e controle das anltlises c medidas de dose de
radiação c níveis de radioutividade realizadas pelas empresas opcrador<.~s das instalações nucleares."
E, mais ahaixo, diz o seguinte:
•'Finulmentc como todos estes controles, envolvem como ante·
riormc:nte acentuado, interesses connitantcs, existem comitês interministcriais de alto nível, para a supervisão superior e tomada ·de
decisões,"
Daí por que cu chegaria também, ainda num desdobrumento desse meu
redido: a uma indagução: se não seria interc:ssuntc que se criasse um órgão
de alto nível, que não ficusse subordinudo 110 Ministêrio da Saúde c do ln te:·
rior, mas um órgão de alto nfvel que ficasse com a rcsponsabilidudc da supervisão c controle de toda esta uvaliaçii.o da radioatividadc como agente poluente c: agente: de destruição?

O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- V. Ex• me deu a grata oportunidade de tratar desse ussunto, que cu tinha certamente intenção de lcvan·
tar, c que é um dos assuntos que me são mais caro, é uma d<.~s grandes demandas de anseios da Comunidade Cientflica.
Tenho insistido aqui que se os reatares nuclc:urcs funcionurem em condições normuis, eles representam um risco insignificante, desprezível. para a
população c, certamente, muito menor do que outras instulaçõc:s industriais,
onde niio há o necessário controle da poluição ambiental. Nelas não existem
c:.,igi:ncias para estudos prévios dc grande intensidade c profundidade como
siio exigidos para reatares nuclc:uc:s e devem continuar a serex.igidos na pró·
priu legislação.
Agora. a situ01ção brasileira nos preocupa, porque, até bem pouco tempo, considerilvamos que tínhamos um opcrudorconstruindo um reatar e responsável por milis dois: Furnas Centrais Elétricas S.A., subsidiária da ELETROBRAS c subordinadu uo Ministério das Minas c Energia: um órgii.o fisc>~lilador, responsável, para supervisão, c que us condições sejam mantidas
(.;Omo exigidas no Jiccnciumento da central nucleur, Comissão Nacional de
Energia Nuclear, também subordinuda ao mesmo Ministério.
Até há alguns meses, a Comissão Nacional de Energia Nucleur não dispunha de um luboratório especializado para realizar medidas, análises c,
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Muito boo idéio. Parabéns.
realmente, eficazmente, a fiscalização, O seu laboratório, chumudo de Dosi·
mctria
c Radioprotcção (IRD), tinha sido transferido à NUCLEBRÁS c, há
O SR. PASSOS PORTO- Eu não havio pcnsodo nisso. Vejam como
são us coisas. Eu cstavn lendo a legislação para a proteção à baleia, no Brasil. um uno c meio, houve uma decisão governamental para que ele voltasse a ser
E fui obrigado a ler essa legislação, c observei que: ela cru omissa nesta área subordinado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Não tenho conheci·
menta completo do problema, mas estou informado de que ainda existem diyue estumos examinando, ou seja, os efeitos danosos da radioatividade.
ficuldades prátic:ts paru essa transferência completa do Laboratório de Dos i·
O SR. PRESIDENTE (Itamar Fronco)- Com a polavra o Senodor AI· metria c Radioproteção.
herto Silva,
Nesse processo de ida e vinda, esse laboratório, que i: bastu"nte bem
O SR. ALBERTOSILV A- Sr. Presidente, se não me falho o memória, equip:tdo c tem um pessoul muito antigo e capacitado, perdeu vários dos
já vi uma proposição, cujo autor está angariando assinaturas, no sentido de seus elementos, que tiveram de fazer uma opçii.o entre a NUCLEBRÃS e a
que a autorização paru a construção de centrais nucleares no Pais esteja su· Comissão Nacionul de Energiu Nuclear: havia diferenças salariais apreciá·
veis, e vários membros desse Laboratório deixaram o Labôratório e ficaram
jcita a uma aprovação final pelo Congresso Nucional.
Acho que isso vem estar de acordo com u proposição do nobre Senador com a NUCLEBRAS, transferindo·se pura Belo Horizonte. Assim, até bem
P:tssos Porto, que pede ao nosso eminente conferencista se ele pode ujudar· pouco tc:mpo, a Comissão Nncional de Energia Nuclear estava desurmuda
nos, preparando uma ordem de fatos, que nos levassem a uma legislação per· para ela própria fazer essas medidas. E, na realidade, ela deve fazer medidas
muis precisas e melhor, com maior sensibilidade do que o próprio operador,
tinente à matéria.
Acredito que foi bastante oportuna a intervenção do Senador Passo~ já ela tem uma responsabilidade maior. Parece que os empecilhos foram re·
Porto, com a sua proposição, porque, realmente, o Congresso Nacional rc· movidos, c deve concretizar-se essu transferência, tanto que esse Grupo de
presentu, digamos assim, a opinião do Pais todo, do povo. E i: o órgão máxi- Tmbulho que mencionei a V. Ex•, do qual faço parte, conta com os di retores
e os chefes de serviço do Laboratório de Dosimetria e Radioproteção da Como que legisla sobre a vida da sociedade brasileira.
Acho bast:tnte interessante se V. S• pudc:sse ajudar-nos nesse purticulur. missão Nacional de Energia Nuclear.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando cu fulo cm interesscs connitan0 SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Com pruzcr.
tes, eu uso dcliberudumente cssu palavra, porque da mesma maneira que um
O SR. PASSOS PORTO- Essu emendu constitucionul propostu, real- reatar nuclcur, para funcionar cm condições de segurança, deve ter controles
mente, não é sobre isso que estou falando. Estou me referindo it legislação redundantes, ou scju, pura se parar um reato r nuclear, não se pode ter só um
ordináriu. Elu atribui :to Congresso Nacional u concessão de instulução de instrumento, tem de ter cinco, paralelos c independentes; se um não funcioreutores.
na, tem outro, se este outro não funciona, tem outro, e assim por diante. Todos os componentes são em duplicata ou cm triplicata, porque há controles
O SR. FRANCO MONTORO - Isso c emendu constitucionul.
redunduntcs dc:Jibcradamente, para aumentar n segurança,
O SR. PASSOS PORTO- Exutamcnte. O nobre Deputado consideru
Quando cu f:1lo nu parte governamental, nu parte de fiscalização, inte·
de alta rcsponsubilidudc u concessilo. E ela não ficaria delegada no Minis·
tério dm Minus c Energia. Seria um ato politico da Nuçüo, através do Con- rcsses connituntes é no sentido seguinte: O operador da usina tem interesse
cm produzir energia c:Jétricu, quanto mais melhor, vender energia clí:tricu.
gresso Nucionul. u concessão de novas unidades de reutores no País,
Agoru, se :t suu instuluçiio deve ser controlada pura que se possa manter u se·
flrofessor Pennu Francu, V. S• diz, uqui, no seu trabalho:
gurunçu na populuçiio, quem é responsável pela saúde, pelo bcm-estur da po"Entidudcs govcrnumentuis, com grunde uutoridude gcrul· puluçào brusileiru'?
mente Ji~:,dus uos Ministérins dil Suúdc ou do Interior si\o rcspon·
Purccc·me que é o Ministério <.lu Suúdc.
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Uüo. Nó~ todm ~omos inllucnciudos pelas circunstácias. 1':: conhecidil u fruse
de Ortcg;a Y G;~sset: Eu sou cu c a minha circunstíinciil.
bt<>U propondo aquilo que já existe em outros países, ou seja, um Con·
~e lho N:~ciom11, integrado por reprcs~:ntnntes dos órgãos governamentais, rcci<t niio destruiu, Ela cst:'t dcsvcndundo alguns do!<! mistérios. E o grundc scn· prcscntuntcs da Comunidade Científica, entidade não oficiais. não govcrn.a·
tido du Ecologia é o respeito à Nuturela, que tcm scgn:dos que a ra:t.ào hu- mcnwis. O Governo não é tudo. Não estou defendendo uma tese du Oposição, nu1s procur:mdo falar cm nomt: da Nação. Da Comunid:tde Cientilica,
mana não atinge.
Em principio, cu queria congrutular-mc com a Comissão e o Senador wlvet. <tté representantes do Congresso Nacional, c um:t idéi<~ Jiguda a isso c
Milton Cabrul, o nosso Relutar, pela lembrança desse depoimento do Pro- cstú sendO· adowda cm vários países, que corresponde a uma id~i;a que estú
l'cssor Eduardo Pcnna Frunca, que foi uma cxposiçiio magnílica. Eu estl.lva g:mhundo terreno no campo do Direito é: a de que a decisão linal;como ela
a fel:! a população c é: a população que vai correr esses riscos, se há benefícios
lcmunt;mdo que todo o Senado ni'io estivesse aqui ...
c se h:'t riscos, quem deve tomar decisão delinitivn?
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Muito obrigado.
Ü !~dOr governamental, que pode estar cnnuenciado pelOS intercssudos
O SR. FRANCO MONTORO- ... pura ouvir esta exposição too viva, cm vender reatores, por exemplo, OIJ a população que receberá os beneficias
t:io brilhuntc, tão independente, de S. S' que nos trouxe, realmente, escla- c os milleficio.~'!
recimentos importantes para o problema. TranqUilidade para uns, tranqüiliA idéia que predomina hoje, em muitos selares do Direito, é a de que se
t!udc talvel não tanto para outros. t. relativo,
deva dar à população o direito de uma decisão definitiva, através de um pleMas em rd<~çüo ~~ exposição, cu formularia três perguntas, como com- biscito, de um refuefldum. Isto já está sendo aplicado cm alguns países, c a
plementação a cssu série de ensinamentos e dados que o Professor Eduurdo últimn resposta d01da na ,\ustria n uma consulta, a um referendum dessa ordem, revelou-nos um dado muito equilibrado: por pequena maioria, decidiuPennn Franca nos trouxe.
se
pela não aplicaçilo. O que mostra que a manifestação da população é equiPrimeiro. Em relação ao tema já nbordado pelo Senador Passos Porto,
hi1 umu rrcocupuçào de se lixar limites legais para a instalução de rc<~torcs, c librada, tanto que houve um equilíbrio na própria resposta: a divisão entre
jú foi aprcscnt:u.Jo nos últimos dias pelo Presidente desta Comissão, Senador os cientisws tilmb~m revelou-se entre a populuçào, c, realmente, como ela é
lt;mwr Fn1nco, c cu tive a honr<~ de subscrever esse projeto, uma proposição intcressi.id:t, isso corresponde rat~ u um princípio de Filosolia, isto é, de que o
quc dbpõc sobre: a localilação de usinas que operem com rei!torcs nucleares. próprio intcrcs.-mdo ~ quem deve dar a última palavra sobre um assunto
Goswria de ouvir o pensamento de V. S', agora ou posteriormente, sobre como este que interessa ~~ populnção.
A segundu perguntu seria sobre o Conselho Nacional de Energia, c:, lic:isa propost:1 4ue dil que a localilação deva observar às seguintes cuutelas:
Primeiro, fix;u;ào de árc<~s de exclusão, assim considerada a que circunscreva nalmentc, ii tcrceiri.l, que i: m<~is amplu, atinge o Progruma Nuclei.lr Brasilcio rc:.1tor nucle01r com o mio de no minimo 500 metros c reservad<~ a pt:rmu- ro.
n~ncia de pessoas envolvidas com a sua operação. Esta~ a primeira mc:didu,
Os dados que V. 5' no!i deu mostram a cxisti:ncia de riscos c a confiança
;a d:a li:o;;aç:io da chnm:ada área de exclus:io.
de que i.l Ci~nciu vai reduzir esses riscos de umi.l forma cada vel mi.lior. E V.
Segundo. Demarcação de úrea de buixa populaçiio, considerada como S• alirma que a energia ilh.imicot, a cnerf!ia nuclear pilra lin11 de produção de
tal ;a que circunscreve a usina nuclear com raio de40 quilõmctros, onde a po- cnergiu el~trica etc .• constitui uma ;alternativa de certa forma necessári>~.
pul.ação tot:ll nUa seja superior ii 25 mil habitantes.
Ai, cu formulari.a duas perguntas. A primeira, é: a de se há países que
E. Jinalmente, terceiro. O estabelecimento de ~rcus de ilfast<lmento de nr1o t~m outri.ls fontes de energia c pari.! os quais a alternativa não pode: ser
centros populacionais a ser considerada a que circunscreva Area de baixu po- diferente. O Bmsil não dispõe de outras alternativas ligad<~s à biomassa? V.
pulilçiio, com o prolongamento de seu raio, e que mantenha o reatar nuclc<tr S' lembrou mesmo ii crana-dc-:tçúcar, o Programa do Álcool. c outras altcr:tfastotdo pelo menos 50 quilõmetros de qualquer centro populacionu.l com n:llivns de que o Bmsil dispõe, inclusive hidrclê:tricas.
m;ais de 25 mil habitantes.
Já tive a oportunid<~de de formular, aqui ao antigo Ministro, uma perSiio três :'trt:as: úrea de exclusão, área de btaixu populaçi1o, e área de uf:ts- gunta sobre um i.l!i!iUnto, que foi confirmada por ele, o de que estavam proibindo u instalação de hidrc:li:tricas. Em São Paulo, o Presidente da CESP
tamcnto dos centros populacionais.
Gostaria de conhecer o pensamento de V, S• sobre o assunto e como queixou-se de que três hidn:li:tric:as qut" o Estildo de São P<~ulo prc'tendia
isso se ligu ~ sugestão do Senador Passos Porto, e V. S• mostrou-se bem in- construir e que foi proibido. Proíbe-se a hidrelétrica e dinamila-se a termoformado quanto às mormas estabelecidas sobre a matéria cm outras legis- nuclear. Esta, a primeira objeçào.
l;açõcs, quem sube se V. S•, agora ou futuramente, com as ~ugestões que nos
A segunda, vê-se que estamos num processo de descoberJas de pesquisas
disse cstavu disposto a mandar a esta Comissilo, nos informusse sobre a le· e de resulwdos que cstiio i.ilterados. V, S• nos deu várias indicações de altcgislilçiio comparada u esse respeito. O que outros países estabelecem como rnçõcs ii respeito.
norma ;a esse respeito.
Nrto parece, portanto, que o mais prudente para o Pais seria caminhar
A nossu legislação é:, por enquanto, muito dcliciente. Ela se limitou ;a esta mi.lté:ria de umu forma cautelosa: c em lugar de se decidir pda cons·
r.riar u CN EN c os outros orgunismos, c estes é: que estão sendo os órgãos truç-Jo de oito reatares c construir uma NUCLEP destinada à fabricação dt:
normutivos. Esta seria a primeira pergunta.
um a três rei.ltorcs e ni\o upenas o reatar, mas todo o conjunto industrial?
Por brevidade, vou fazer as demuis, porque, assim, facilitará t:alvcz u
A NUCLEP. sabemos, se destina a produzir, no mínimo, um, c: prevê
resposta de V. S• a todas, e ganharemos tempo.
utê: três rei.! tores por uno. três conjuntos do qual o reatar seria a peça central.
A segunda, jú um pouco liguda à primciru questão, é: relutivu Unecessi- Ni\o lhe pilrecc que :1 prudéncii.l aconselhnrii.l que fôSsemos mais lentamente
dude de um órgão. Eu já tenho, em nome da Comunidude Cientilic:a, feito •1 este respeito, pan1 jú aproveitarmos os resultados da pesquisa e nào sermos
pn:scnte no Senado, a sugestão de que é: necessáriu u criuçào de um orgunis- cobaius nessas expcriéncius 4ue estão sendo feitas, aplicando quantias de
mo, um Conselho Nacionul de Energia c, particularmente, par;a o caso de vulto extr:1ordinúrio, que oscilu. pelo que se tem dito aqui ni.l Comissão, enenergia nuclt:ar, mas pmJiu ser um Conselho Nacional de Energiu composto tre 20 :1 25 bilhões de dólures os cálculos do custo, i.ilgo que se aproxima da
não apenas dos representantes dos vários setores da Administração Fcdcrul. dividu cxternu do Rmsil, para um resultado positivamente limiwdo a uma
m:~s t:~mb~m intcgrudo por representantes da Comunidude Cientflicu, porperccntugem pcquem1 do rotencial hidrelétrico do Pais. Sào estas i.IS três perque o Brusil não i: o Governo. O Estudo é: um dos sctores da vida social. guntas que f;aço em reluçào ao projeto, ao Conselho e ao Programa Nucleur
A confusiio entre Estado e Nuçào é: uma tese fuscistu, de Mussolini: Brusileiro.
Nuda foru do Estudo, mu.Ju sem o E:;tudo, nuda contru o Estiado.
O SR. EDUARDO PENNA FR,\NCA-Agrudcçou V, Ex• a oportu·
Os dcmocmtus, os humunistus, os cristl'los, defendem outru tese, yuc i: u
de lJliC u Eswdo i: umu das sucicdudes c a Nuçl'lo ~ umu comunidudc de: cu· nidadc de c'press;ar sohrc esses •~~~untos.
Em rc:laçiio à sua primeir:a perguntu, aqui é que julgo importuntc, igual·
rnunidadcs. Entrw, u Cumunidude Cientílicu eu Comunidude Nncionult~m
mente, ussc:ssoriu cientilicu uos lcgishtdores.
n direito de particip;ar t:unbém de um orgunismo como esse.
Quundo V. E'' menchmou, nu suu !icgundu pergunl:l, a cooperaçiio d;a
Gostaria lh: ouvir alguma coisn de V, S' sobre este Cun!ielhu que deve
ser, a nmso ver, realmente um órg:iu que puss;a, com totul indcpcnd~nciu. Comunid:u.Jc Cientilica ;ao Pn1gramu de Energia Nuclear, wmbí:m entendo
urirwr .~ohrl' e~s:a matéria, Se colocarmos rcprcsent:~ntcs dos v(1rim Minb- que C!ISil cnopcrat,•iio ~ import;llltC n:t hora de legislar. Porque todos t1S reato·
térlm vanw~ colocar pc~soas nomc;adas c admissíveis m/mlt/1111 pclu Presi- rc~ nuclcare~ jú si\o pl:tncjadn~ c o local de SIHI inswlaç:lo ~ baseado numa
dente da RcpúhliL'il, que tcrãn 11 rna prcdi~pn.~içiio nnrmal, com ah~oluta rct i- úrcil de c\clu~;'h1, nunw úrca de hai\a pnpulilç:ln c nn distúnciil da~ ~randc~
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, ucho que as rcspo~ta~
a csM:s l:Usm podem ser encontradas cm Camões; "E depois dcscuhnt a criutura que scgrct.los s;io esses da nutur<~".
Si1o segredos da Nuturt:lu, realmente, que se uprescntam, c que u Ciên-
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uma ropuh1çào local ou para um Municfpio. etc. E também essa anúlisc de
risco x bcncrício é usada no pluncjumcnto da construção de reatares nuclcun.\, Existe um aspecto que é importante. O bcncrício seria ter mais energia
clt'\rica, c, portanto, permitir u construçl'lo de fábricas. O risco, porém, é desigual. O risco para a população brasileira como um todo é um, c o risco
pum a população que vive nas vizinhanças cm relação aos beneficias é outro.
Todos querem energia clétrica, mas o risco maior é para as populações nas
vi1.inhançus da usinu.
E muito imrortantc que haja organismos que consultem também essas
popul;u;õcs c esclareçam a essas mesmas populações, porque uma consulta,
pura c simplt:s, pode levar a resultudos não representativos.
Por exemplo, considero uma ralha- e tenho tido ocasião de falar isso,
pcruntc a Dirctoria de Furnas, numa Conferência que fiz- acho que não
tem havido esclarecimento de opinião pública em relação à energia nuclear.
Quer dizcr, o assunto é deixado ao sabor das circunstãncias: a cobertura da
imprensa- devo confessar - cm geral, é muitl> mais ampla, abrangendo
mnis aspectos negativos do que aspectos positivos, Acho que caberia às cm~
prt:sas governamentais, :.1os órgãos normativos, c assim por diante, apresentar
os fatos l1 população- não digo nem a favor nem contra- apresentar os
futos i1 opinião pública para que ela pudesse tomar suas decisões.
O SR. FRANCO MONTORO - Proressor Eduordo Ponna Franca,
uma observação.

;~pcnas

O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Pois não.
O SR. FRANCO MONTO RO- Quando se rala no plebiscito, signilic:.l que ele i; precedido necessariamente de um debate, E exatamcnte esse oh·
jctivo :1 que V. S• se refere seria atingido através do debate, cm que os cientis~
li.ls, os órgfios govcrnamcntuis c todos os outros interessados no programu
:1prcscnturiam as suas razões, porque, ufinul, a população é que toma a deci·
~ào, Portanto, o plebiscito não seria uma consulta sem debate, mas, nccess<l·
ri:1mente, com o debate prévio.
O SR. EDUARDO PENN,\ FRANCA- Exato. Agora. cm relação à
terccir:1 pergunta de V, E:\• .. entra·sc numa área em que nào tenho, vamos
dizer :1ssim, competênci>l técnic;:l, mas eu posso opinar como um individuo
c:omum, como um cidadão comum, sobre as alternativas de energia. Quanto
:1 se estú adequado ou nU o .ao programa na velocidade em que eh: foi planeja~
do, localizaçJo e assim por diante, já escapa it minha cupacidade técnica.
Agora, cu gostaria de mencionar que considero que os reatares, as usi·
nas nucleares, :lluais, não constituem uma experiência: elas têm por trás de si
uma experiência de 25 anos, cerca de 160, 170 usinas nucleares cm operação
em todo o Mundo e muitas outras planej;1das. Em termos de segurança,
como existe até hoje, e isso pode demonstrar que todas as cm runcionamen·
to, algumas h[t 20 unos, não provocaram uma morte ou exposição exagerada
das porulações, mesmo no caso recente de Harrisburg.
O SR. FRANCO MONTORO- Mas com sua licença, n~o houve, na
semana passada, uma condenação do Tribunal americano, condenando uma
das empresas produtoras ou fabricantes de reatares a uma multa, a uma indcnizuçào de 10 milhões de dólares à familia da morta? Ai há uma morte!
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Eu conheço esse caso; mas
isso nil.o foi numa usina nuclear: isso roi numa empresa particular americana
que razia fabricução de elementos combustíveis, numa et11pa que é de menor
risco, E a cxperiênci<~ americana em du01s empresas particulares - dessa c
de uma outru que rez reprocessamento de elementos combust{veis- ê u pior
possível. O sistema americano de entregar a empresas privadas que visam ex·
clusiv<~mcnte uo lucro operuções extremamente complexas, como essas liga·
das uo elementos combustíveis, na minha opiniüo, tem sido desastroso. Por
isso mcsmo, os Estados Unidos da Amêric:1 estilo numa r:tse de reaviliaçào
de todo o seu progruma nuclear que era baseado quesc: que exclusivamente
cm cmpres<~s privad01s.
Paru esse caso mencion:1do, inclusive houve crime. O fato de a funcionflriu que se teria contaminudo com o plutônio ter sido assassinada, para nào
depor contra n emprcsu, i: uma história muito complicuda, e não se referiu a
uma usin:1 nucleoelétrica, tipic:tmente americanu.
O SR. FRANCO MONTOI\0- Mus roi umu umericunu purticulur
que construiu Angra I.
O SR. EDUARDO I' EN NA FRANCA- Certo. Mus sobre esse asrecto, cspcrn, Senador, que os nosso órgnos mmnutivos tenham cscrutinudo
esse reatar no rnuis Intimo das SlJ:IS entr:mhas. E tenham sido ~1companha·
dm, pelo prncessn de licenciamento c de aprovação dus vdrias etapas de
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construção, de estudos muito sérios e muito intensos por parte de vários ór·
gilos com uma asscssoriu cicntínca de várias pessoas. Com relação a esse
problema, cu certamente concordo com V. Ex', de que o nosso Pais é: privilegiado pela sua extensão territorial, pela insolação- nós temos tri:s possibilidades de utilização de energia solar- pela existência de um potencial hidrelétrico imenso.
Certamente, a energia hidrelétrica é e será sempre a grande rontc de
energia condensad:1 rara o Puis- c quando digo energia condensada, signi·
lica a energia que possa ser produzida cm grande escala e distribuída. O Pro·
grama do Álcool provavelmente resolve o problema da energia portâtildaquela que nós carregamos no tanque do automóvel e que, amanhã, em fu·
toro remoto, t:.~lvez seja amônia.
O SR. ALBERTO SILVA- E hidrogênio.
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- E hidrogênio, claro.
Agora. a biom01ssu, nesse aspecto, para um País como o Brasil, certa·
mente é uma fonte alternativa de energia muito importante.
Agora. afirm:1m os técnicos c os cientistas ligados à produção de energia
clétrica que o mínimo sc):.":uro pari! um sistema de distribuição de energia elêtric:l, de energia de outru ronte que não a hidrelétrica é de 20%: devido aos
períodos de seca, ou, pelo menos, de seca e de chuva que ocorrem no P:.~is,
quer di1er, o Pais não teria segurança na sua capacidade industrial, se tivesse
apenas energia de uma só fonte que depende de chuva, que depende deva·
riações s<.~zonais conhecidas: dc seca e cheia.
Então, cu faria a pergunt;:~: Que tipo de outra produção de en~:rgia elê·
tricu: combustível fóssil nu nuclear?
Sobre c:-.sc asrccto .cu gostaria também de falar um pouco, como cien·
tist;:L Entendo que o Bwsil tem muito que explorar ainda da queima do car·
vão de baixa qu:did:1de, que é mais indicado para a combustão do que para a
siderurgia ou petroquimica carvi:lo do Sul. carvão que possn ser encontrado
no Amazonas c assim por diante.
No ent:mto, estou convencido de que:. com o desenvolvimento do Pais,
tanto as rontcs hidrelétric;:~s como as reservas de carvão esgotar·Se·ilo c:m fu·
turo próximo ou mais ou menos remoto.
Acho que o Pais v;:~i ter de lançar mào, também, alternativamente, da
energia nuclear. Quanto à i:poca mais apropriada, se a velocidade de insta·
laçào dessas usinas i: adequada, não me sinto competente para opinar. ma:-.
acredito que, depois de haver capacitaçào técnica e cientifica, o fato de já
existir uma usina prestes a ser inaugurada e o fato de o Acordo com a Ale·
manha possibilitar que cientistas e tecnólogos brasileiros acompanhem ou
põ~rticipcm de todo o ciclo de combustível nuclear, inclusive a parte sensível
de enriquecimento c reprocessamento, i: extremamente benéfico para a Comunid:.tde Cientilic:.1 e para o desenvolvimento do País como um todo, já que
a Tecnologia nil.o é estanque: n Tecnologia se de!icnvolve, c n indústria de
automóvel tem sido útil para outro tipo de indústria. qs controles de quali·
da de que são requeridos para equipamentos de qualidade nuclear vão ccrt<~·
mente melhorar o controle de qualidade de outras indústrias do País. E nós,
os pesquisadores, estamos tendo um beneficio imensamente grande. Posso
dar meu testemunho pessoal: eu trab:dhei 15 anos em radioatividude natu·
ral, participei de muitos congressos internacionais, e evolui cientificamente.
Quando comecei a trabotlhar no Programa Nuclear Brasileiro, para o Pro·
grama Nuclear Brasileiro relativo ao reatar nuclear, tive que reestudar todo
o problema, cu tive que evoluir tecnicamente, cientificamente, com uma ve·
locidadc maior do que no passado. para me adaptar às novas circunstâncias.
Eu me sinto mais capucitado, hoje, como cientista, no meu sctor, do que era
nntes de trubalhar n;,ts Universidades para o Programu Nuclear.
Agora, cc,ortamcnte a velocidade. u forma como foi rcito o Acordo, o di·
mcnsionamento da NUCLEP e outr..:s fatos que V. Ex• levantou, certamen·
te devem ser discutidos, Sob esse aspecto, acho que esta CPI está prestando
um serviço inestimável .Ul'l Pais,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Almir Pinto, V. Ex•
com a p:llavru.
O SR. ALMIR I'INTO- Sr. Presidente, inicialmente devo dim 4uc
nào sou du Comissão, mas foi com muita alegria que recebi o convite do meu
nobre colega Milton Co~br:~l puru comparecer a esta CPI, porque, segundo
ele, cstari;.1 presente uma dus maiores üutoridudcs no ~~ssunto, cspc:cia\mcntc
na p:~rte de Medicina. E eu na condiç;.1o de mi:dico vim c, de fato, liquci cn·
cantudo com o que ouvi e aprendi.
Dr. Eduardo Pcnm1 Francu, quero dizer a V. S• que tjUunUo o 1ntcr·
rompi na quest<io de riscos, foi por {jUe, Uc momento, veio,\ nu:ntc uma pa:-.·
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A ~olw.:ü\l ü vi~ta, tecnoll1gka, que cstú scnJo invcstigadii cm c~~.:ala·
rilnto cm v:'trios palscs i: ~olidilicar esse materiul na forma vítrea. que por~~
sll jú rc!<.Í!<.Iiria por milênilh, c a colm.:{J-Io!<. no fundo de minas de sal-gcnw.
.'\ vitrilicaçàn scri:1 justamente rnistumr com silica c fazer o tratumcnto,
com o ~1ual se fahrica o vidro. O material radioativu seria :1 imrurcJ.a desse
\'ÍJro. bscs blocos Je vidros seriam colocildus nessas minas profund~.ts ou,
c1Him, cm massas graníticas. Isso tudo envolve um preço para se gastar. ror·
que param detritos que cont~m rlutõnio o período de permanência é de mi·
lharc.; de anos. A Humanidade nunca teve expcrii:nciu d..! alguma atuaçào
sua no arnhicntc que devesse persistir por milhões de unos. Nunca tivcmm i~·
~o. F:11cr uma cois:.1 para 30, 40, 50 unos, jã é ruro. O nos!'oo trutumcnto do
:tmhicntc até :1gom nunca levou a isso, já deveríamos ter segregado ccrw~
imrurct.a!'o por muitos anos, mas, no caso desses n:jcitos. devem ser :-.cgrcga·
Jo~. cu diria, eternamente, cm conJições de tempo compatível com :1 vida da
terra. E essa tccnologin está cm desenvolvimento.
O SR. CUNHA LIMA- Plenamente satisfeito c ;1gradccido u V. S•
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Scn:tdor Jutuhy ~fil·
!!alhücs, perguntaria a V. Ex• se Jcscj;~ria fazer algumu pergunta, senão passarei a fHI[:~vra an Relator.

O SR. JUTAHY MAGALH,\ES- Sr. Presidente, lamento não ter
tido a oportunidade de assistir ao depoimento do Professor Eduurdo Penna
Frunco.1, por estar com audiência marcada no Ministério da Previdi:nciil c As·
sistênci:~ Social com outros Senadores. Mas, pelo que pude ler, S. S• afirm:t
uquilo que muitas vezes temos dito aqui. Estamos diante do dcsconhecimen·
to, c, por este motivo, há esse medo a respeito da energia nuclear.
V. S•. Professor Eduardo Penna Franca, vai mais adiante, dizendo du
não accituçào do niio natural. Ê verdade absoluta, porque é um desconheci·
do que estamos a cu da diu vendo no noticiário, é a preocupação do Mundo,
não só do Brasil. pela segurança em relação às usinas nucleares. Pelo que
pude ler, V. S• levanta u hipótese, na resposta que deu agora, quanto aos re·
jeitos da fase de reprocessamento, que é a fase mais difícil, é aquela que mais
preocura aqueles que estudam essa matéria de energia nuclear.
Um:J ind<~gaçào, porém, que me vem assim a respeito do problema sa·
bcndo que V. S• fal parte di! Universidade Federal do Rio de Janeiro, e
como é um assunto muitas vezes ilhordado aqui, qual seja o da p<~rticípação
Ju Comunidade Científica, gostaria de saber se a Universidade Federal do
Rio de Janeiro, e V. S• pessoalmente, já teve alguma participação cm discu:-.·
são a respeito do problema nuclear, que hoje preocupa todos nós que i: esse
Acordo Nuclear entre o Brasil-Alemanha?
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA - Realmente. tive ocasiüo.
nobre Senador, de, no início de minha apresentação, justamente falar da mi·
nlm cxrc:riênci:t no assunto. Eu, como pesquisador, trabalhando há 25 ano~
na úr~1 de radioatividadc ambiental c proteç;.'\o radiológica, inicialmente, trn·
halhei durante 15 anos nas áreas de r<~dioutividadc natural, que: en1 o que
C)(isti<~ no Brasil antes, isto é, o Brasil niio tinha fontes radioativa~ intensas.
O Brasil só irú ter agom os seus rc<~tores, mas existem áreas brasileír:ls natu·
ralmcnte radio<~tivas que permitem o mesmo estudo um bicntal de comporta·
menta de substüncius mdioativas no umbiente, d:1 passo.1gem até uo homem
:Jtmvés dos alimentos c da Ítgua. De modo qui! nosso grupo ganhou cxpc·
riêneia nl!ssu íarea, c esses tmbulhos fomm apoiados pcl:.t ComissttO Nar.:ionul
Je Energia Nuclc:ar.
Er:1 natuml qUI!, quando se iniciou o Programa Nuclci.lr Brasileiro, um
grupo como o nosso, Je pesquisu na Universidade, se intcressusse por issu,
de maneira que, desde 1965, tenho coluborudo com a CNEN, c, desJc 1971,
com Furnas, rculilundo projetas de pesquisu~ e ;.1ssessoria paru essas organi·
zaçõcsjust:lmentc nu úrea de meio umbicntc, de rrotcçào do homem. A Uni·
versid:1dc, re:~lmente, está engajadu, nào i: só o meu Instituto, meu grupo,
que tro.lbi.ilh:t nisso, mi.ls tumbi:m na áreu du Engenharia Nuclear, nu área de
COOPE, que é a Coordenaç;1o de Pos·Gruduaçào cm Engenharia, C)l;istem
vários grupos de profl!ssores c pesquisadores da Universidade col<~horando
com os órgãos intcrc!-tsudos por esse uspecto.

f,.,

O SR. JUT.-\IIY MAG,\1.11,\ES- Vejo que V. S•
rartc da Comu·
niJmic Cicntílico.1 c tnmhé:m dos estudos c r:articipa Ja discus~ào do problc·
111:1, bem assim ajudn o Governo nessa muti:ria do Acordo Nuclci.IT.
Na leituru do dcroimcnto de v' s•' vcrilico que temos nqui muitas VC/CS
ouviJt.l dccluraçõcs contrúrias i1 instuluçào de usin:ts nuclc:~res no Bra:-.il,
purquc temos fontes incsgiltÍIVCiS rmtkumcnte de ~00 mil megawntts, H ro·
tcn~.:ialidadc da cncrgin hidrl1ulicu. A meu ver, niw c~t:unos querendo compc·
ti r com a encrgi:1 hidríullica, porque sabemos l[UC a energia hidríaulica é m;li.;
harat:t, mcnns poluente, possivelmente, ;tssim acredito, c ~I'IC a energia nu·

L"lcar i: complementar it energia hiJrúulka. Ma:-. quanto ao rruhlcrna dn mt:tll
amhicntc. do prohlcma ecológico, temos que ver a~ outras :tltcrnati\a' dt·
fontes, que poderiam ser a energiil nuckar, c<.~rvão, etanol. mct:tnol, ct~·.
Ma~. no Sul do Pais, ror exemplo, scriit o carv:io .
Par:~ u meio amhicntc, o que seria mais prejudiciul: a u~ina nudc;tr ou 11
u.,ina a curv;io'!
O SR. EDUARDO I)ENNA FRANCA- Sr. Prc~idcntc. agr11de1,'o :1
orortunidadc de fula r nesse assunto. A minh:.t cxrmiç~o foi tud:.t ccntr:.tda
no fulo de que se as usinus nuclc;trcs funcionam de acorJo com ;1:-. c~pccifi·
caçõc~. not~ suas condições normais, a poluição r:tdioati\'a que clu~ pro\'ocotm
no itmhientc é insignili~..:ante.
Certamente, um:1 usin:1 nuclcm tem um risco potcm:i;~l Jc ;.tcJdcntc
maior do que qualquer outro tipo de instalação que o homem j:tm:ti.., lct.
mus, ror isso mesmo, elu também tem m;tis controle c mais maneira" de ore·
r:1r por v{trios processos múltiplo~ c paralelos, par;a evitar ;u.:idcntc~. dni.JUI!
qu;dqucr outro tipo de instal<.~çüo, bem como toJo u sc:u contrnlc do amhicn·
te é muito mai~ ri~orosn Jn que quillqucr tiro Jc in~tulaçitn.
Ora, c:<istcm Jivcrgênci;ts de cientistus sobre a av:.ili;II,'~O dll:-o ri:-.cn:-.. ~ta'
se\'. Ex• apanhar os três trabulhos que já foram feito~: o Rci;Hório R:l~m~l~
scn, o Rcl:ttório da Amcrican Physical Society c o mais recente que 'iaiu aptl·
ra, nil Review of Modcrn Physical, o risco. a probabilidade de aciJcntc~ cal·
culudos por qualquer um deles ê vúrias ordens de grandcla menor do que: o
risco. por cxcmrlo, de uma represa explodir. arrebentar, do qut: o risco de
um<~ fábrica rrovocar um acidente gr:~ve com dezenus de mortes, do que o
risco de acidentes n<~turais, tais como, tl!rremotos, inundii<;Õcs, raios, rclâm·
pagos, etc. Mesmo quando se estima o número dl! mortes de acidentes nas diversas inslal;tções, uma termelétricil ii carvão ni'io só polui muito mais o ambiente, como tem o risco de letalidade superior, em termos de proh:thilidaJc,
ê chtro, do que qualquer usinil nuclear.
Não quis entrar muito nesse assunto, porque foge um pouco da minha
árt:a c é um di!queles campos cm que nUa há muito consenso entre os cienti~
tas. A m:tncira de calculare de estimar as probabilidades de risco:-. vari:a mutto de um grupo pam outro, mas !!les nUa divergem no fato de que. em ore·
r:açào normal. por exemplo, uma termcl~tricil a carvão provoca maior número de lesões nos oper:tdores e na população, polui mais o ambiente do que
um;t usin:t nuch::ar. E existe um exemplo que é muito sintom:'ttico. N:.1 proximidaJl! da Cidade de Nova Iorque. há uma usina muito conhecida. que ê du·
pia. Sendo já h1.1stantc antiga, ela faz o primeiro aquecimento do v:~por, Cllm
fontc nuclear c fa1. um põs aquecimento J~Oi combust~o de c;trvào. O carvàn
ê urna suhstânci:t consideradu norm:al, segura, naturul, mas clc tl!m uma rc·
qucn:a r:~Jioatividade n:ltur<~l. A chaminé da combustito Ja purtc di.! u~in;t
que queima carv~ao lança mais r:adioativid:tdc no amhientc dn quc:.u ch:tminé
d;t usina nuclear p;mtlcl:1; porque, numa, os resíduo:-. :-.Uo contidos, sàlltrata·
do~ c estão sendo lanJ;o.tdos cm bahu nível; a outra s~ limit:1 à l'umm,·:t Ja
queima do carv:io.
Em termos de mineração, o problema ecolõgico dc,e.\traç~to de c;~r\'o'tu
mincr:LI cm l:arga csco.1la é tão complexo que impediu, até agor:t, os Est01Jlh
Unidos d:1 Améric:.t Jc desl!nvolver um pl<~no gigantesco que tem, de ~nili·
J:tl,';io maior do c:~rvào, pllrquc o problema de rcsíJuos que Sllhram d;a mineração í: muihl granJc.
O SR. JUTAIIY ~1AGALI-I,\ES- A fonte carbonifera dos Estados
Unidm do.a Améric:t é inc:-.gotávcl pwticaml!ntc.

O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Mas a cxrloração foi rctar·
duJa porquc, :Hé o.1gora. eles não sahcm como resolver os prohlc:ma~ c~.:ol(lgi·
cos. De muJo que eu alirmari;t a \'. Ex• que, comp:~rando t.."Tn condiçõc:s nor·
mai~. todas as flmtes de energia é cl:trn que a hidrclêtrica é a preferida, ê <.1
nito poluente, nms tem efc:itns ecológicos sohrc a flora e fmm:a, sohre a rctem,·:io dos sedimentos, pllrtanto d:a fertilid:tde do solo na rcgiito. r.: conheci·
do o cfc:itn, a c;tt;htrofe ecológica que foi rara o Meditcrrúnco a constru~·;hl
'Ja Rcrrt:ssa de :\ssuà, no 1\ilo, no Eg.ito, cuja ft:rtilidudc dcsdt: :1 époc;a du CÍ·
vílizaçào egípcia no ral\sado era em função dos sedimento!\ que u Nilo tratia
c lhe fcrtilinva as margens, que fertilizava, com nutrientes. o Mcditcrrúncll c
a prtlJuçiio de pei:o;es. Depois d:t construção dt: Assuà, c~.;cs sedimento~ l'n·
ram contidllS rela r~prcsa c, hoje cm Jia, a fcrtilidadl! do B:IÍ\n Nilo dc~;~ra·
rcccu, cu Mcditcrr:inco está tornando-se um dcscrtn em termos de \'iJ;~ ani·
mui; c a rcsca nn McJiterrf1ncn c:du drastic:~mc:ntc, ju~tamcnte ponJuc :-.c
construiu uma represa, um muro, onde hllU\'C uma rctençiin dm ~edimcntu..,
c dn:-. mnrintcs.
0:-. prnhlcn\it'o c~.·nlú!!ico' C\ i\tem cm quallJlll!'r :nuaç:)n do homem na
~:llurcJa, cmmainr m1 mcrwr escala. E nt'ls temos, então, dc u,;tr de um cri·
tériu d~.: ri~~·11, pnr rncthlr que ,cj;~: cm rdal,';.ln ;'1' vant;1~cn' que tfllli\C par:1
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nas do ciclo de combustíveis e dos reatares no interior das instalações, nus
imediações c nos casos previslvc::is de acidentes. Teria V, S• condições de nos
fornecer d:1dos mais detalhados do que os que V. St nos forneceu aqui nessa
página cm que comenta doses de radiação? Teria V. S• elementos para dcta·
lhar mais, conforme estou aqui abordando?
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Certamente teria. Inclusive
tinha planejado apresentar uma série de ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não é agora não.
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Certamente teria, porque
existe uma imensa literatura a esse respeito c, particularmente, tenho acesso
e tenho toda a documentação desse Comitê Cientifico das Nações Unidas,
do qual faço parte, que tem uma massa imensa de formulários ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Dados, números demonstrativos
e comparativos.
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- ... dos quais poderia fazer
um condensado para enviar a V. Ex•
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te. E o que existe dejú definido c de recomendações dessas instituições aqui

mencion:1das ir:l fornecer-nos um acervo de grande valia para o Relatório
dest<J Comissão.
Finalmente, queria lembrar a V, S• as sugestões pedidas aqui pelo nobr.c
Senador Passos Porto, para a legislação específica para a protcçào físicu. Es·
te, a pedido linal.
Quero parabenizar V, St pela sua eKcclentc palestra, que foi realmente
uma aula para nós, que somos leigos no assunto, mas que vem provar o acerto do convite endereçado ao Dr. Eduardo Penna Franca que foi lembrado a
nós pela repercussão dos seus estudos c dos seus trabalhos nessa área, da
qual ele é um especialista. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO PENNA FRANCA - Agradeço a V. Ex• c me
comprometo a enviar os dados que me foram solicitados.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franca)- Consultaria V. S• se gastaria
de aduzir alguma coisa à sua palestra, antes de encerrar a reunião.

O SR. EDUARDO PENNA FRANCA- Sr. Presidente, agradeço a
atenção de todos c, particularmente, as perguntas que me foram formuladas
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Exatamente.
pelos ilustres membros desta CPI e que deram oportunidade de debatermos
Outro pedido de colaboração: Certamente, V. S• conhece c creio que ·o problema e esclarecermos vários pontos que teriam ficado omissos na midispõe de informações na área específica de riscos da Agência Internacional nha apresentação inicial. Mais uma vez, vou dizer que me senti muito honrade Energia Atómica, da Organização Internacional do Trabalha- OIT, da do cm poder comparecer a esta Comissão.
Comitê Cientifico das Nações Unidas para estudo c efeitos das radiações ioO SR. PRESIDENTE (Itamar Franca) - Agradecemos ao Prar.
nizantes, da FAO, da Organização Internacional de Normalização, que tem Eduardo Penna Franca a gentileza com que ele atendeu ao convite da nossa
um Comitê de normas c regras para emprego de avaliação de contaminação Comissão c a excelente contribuição que trouxe aos nossos trabalhos no Seda úguu e do solo, como também V. S• deve ter dados de Congressos Interna· nado Federal. Muito obrigado a V. S•
cionais de Radiologia, como também deve conhecer com relação talvez ao
E.o;tào encerrados os trabalhos. A Comissão fica convocada para quarta·
direito nuclear, a definição de responsabilidades civis. Poderia V. S• ajudar·
feira
próKima, com o depoimento do Prof. Hcrvásio Guimarães de Carvanos com dados c opinjões sobre as recomendações desses órgãos. Isso seria
extremamente importante, porque no roteiro do nosso Relatório temos um lho.
capitulo sobre riscos c benefícios c também abordagens sobre meio ambicn·
(Levanta-se a reunião Ô.f /3 hora.f e 18 minulos.}
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