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SUMÁRIO
--Projeto de Lei do Senado nº 237/80, de autoria da Sr• Senadora
Eunice Michiles, que revoga o§ 1~', do art. 178 e o item IV do artigo 219 do
Código Civil- Lei nl' 3.071, de l~' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei nº
1.2- EXPEDIENTE
3.725, de 15 de janeiro de 1919.
1.2.1- .!VIcnsagem do Senhor Presidente da República
- Projeto de Lei do- Senado n• 238/80, de autoria do Sr. Senador
Substituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Orestes Qü.ércia,-que altera a redação do item I do artigo 7~' da Lei n9
-No 205/80-(ii•-368/80, na origem)~~ referente ao Projeto de Lei da 4.266, de 3 de outubro de !963.
Câmara no 105/79 (n' 3.935/77, na Casa de origem), que dâ nova redação
1.2.5- Ofício
ao art. 923 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973- Código de Processo
--Do
Presidente da Associação Interparlamentar de Turismo, comuCivil. {Projeto que se transformou na Lei n9 6.820, de 16-9-80).
nicando a constituição do Grupo Brasileiro à Conferênâa Mundial de Tu1.2.2 - Pareceres
rismo, a realizar-se em Manila, Filipinas, no período que menciona.
Referentes às seguintes matérias:
1.2.6- Comunicação
-Projeto de Lei do Senado n' 37 (80-Complementar, que dá nova re- Do Sr. Saldanha Derzi, que se ausentará do País.
dação ao disposifivo da Lei Complementar -n9 25~ de 2-de julho de 1975,
1.2.7 - Comunicações das Lideranças do PP e do PDS
que estabelece critérios e limites para a fixaçào da remuneração de vereadores. (Redação final.)
- De substituição de membro em comissão permanente e em comis-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 23, de 1979 (n9 sões mistas~
1.849(76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documen1.2.8- Fala da Presidência
tação exigida aos candidatos, em concursos públicos. (Redação final).
- Designação de Srs. Senadores para integ-iir a Comissão Parlamen-Projeto de Lei do Senado n9 49/80, que revoga a letra .. e", do prâgrafo único do art. 16, da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação tar de Inquérito destinada a investigar o funcionamento do mercado financeiro do País.
final).
-Projeto de Lei da Câmara n' 24/80 (n' 2.591-C/76, na Casa de ori1. 3 _ ORDEM DO DIA
gem), que modifica o artigo 649 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973,
acrescentando dispositivo que torna impenhorável-o imóvel rural até um
-Projeto -de Lei do Senado n9 57/71, de autoria do Sr. Senador Semódulo.
nedito Ferreira, que regula a propaganda comercial dos produtos indus1.2.3 _ Discursos do Expediente
trializados do fumo. (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do
Senado n' 59 e 78(71, 24/75 e 4/76. Retirada a urgência, nos termos do
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Montante dos investimentos
Requerimento nC? 387/80, voltando a matéria à tramitação normal, após
externos no Brasil.
usarem da palavra os Srs. Leite Chaves e Aloysio Chaves.
SENADOR LEITE CHAVES -Arbitrariedade policial praticada
-Projeto de Lei do Senado n'i' 59/71, de autoria do Sr. Senador José
contra jornalista em cinema desta Capital:
Lindoso, que disciplina a venda de cigarros a menores, limita a publicida~
SENADOR LÂZARO BARBOZA, como Líder- Providêncías vi- de sobre fumo, torna obrigatório, nos invólucros dos produtos de fumo, o
sando coibir a criminalidade no Distrito Federal.
dístico: Cuidado! Prejudicial à saúde!, e dâ outras providências. (TramiSENADOR JARBAS PASSARINHO- Artigo publicado no jornal tando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 57 e 78, de 197!,
O Liberal, de autoria do Dr. Octãvio Meira, focalizando o ressentimento 24/75 e 4/76). Retirada a urgência, nos te.rmos do Requerimento n'i'
paraense em relação ao tratamento dado pela União àquela região.
387/80, voltando a matéria à sua tramitação normal.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO _ Telex do Presidente da
-Projeto de Lei do Senado n• 78/71, de autoria do Sr. Senador OsiCoordenação Nacional dos Geólogos-CONAGE, com vista a manu- res Teixeira:, que dispõe sobre Propaganda de fumo e de bebidas alcoólitenção do vestibular para 0 curso de Geologia da UERJ.
cas, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com os Projetes
de Lei do Senado n•s 57 e 59, de 1971, 24/75 e 4(76). Retirada a urgência,
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Solenidade de lançamento da nos termos do Requerimento n• 387{80, voltando a matéria à sua tramicorveta União.
tação normal.
1.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n<J 24/75, de autoria do Sr. Senador Vas-Projeto de Lei do Senado n<J 236/80, de autoria do Sr. Senador concelos Torres, que determina que os maços de cigarro tragam impressos
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 37, da Lei n9 3.807, de 26 de na parte e}!eJna, sua fórmula de composição. (Tramitando em conjunto
agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social.
com os Projetas de Lei do Senado n•s 57,59 e 78, de 1971, e4(76). Retiral-ATA DA 135• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1980
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da a urgência, nos termos do Requerimento n' 387/80, voltando a matéria ros como áreas de interesse da segurança nacional. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade). Discussão sobrestada por falta de quorum para voà sua tramitação normal.
- Projeto--de Lei do_ Senado n9 4/76, de autoria do Sr. Senador Ores- tação do Requerimento nY 385/80, de adiamento da discussão para reexates Quê reia, que torna o_brigatória a inscrição do dístico que especifica nas me da Comissão de Constituição e Justiça.
embalagens de cigarros e demais derivados do fumo, e dá outras providên1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
cias. (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n'i's S7,
SENADOR LEITE CHAVES- Propugnando medidas de apoio à
59 e 78, de 1971, e 24/75). Retirada a urgência, nos termos do Requericafeicultura nacional.
mento n'i' 387/80, voltando a matéria à sua tramitação normal.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Protesto contra a exibiÇão de
- Projeto de Resolução n9 73/80, que autOriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta películas cinematográficas que atentam contra a moral e o bom costume
e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. da família brasileira.
Apreciação sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento
SENADOR NELSON CARNEIRO- Observações contra os sucesn~' 388/80~-de adiamento da votação para reexame da Comissão de Econo- sivos aumentos nos preços dos transportes de passageiros na cidade do
mia, tendo usado da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Aloysio Chaves. Rio de Janeiro.
-Projeto de Resolução n9 74/80, que autoriza o Governo do Estado
SENADOR ORESTES QUERCIA -Defesa da restauração da esde São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
trada denominada "Cestão do Despraiado'\ sitUado no município de
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) destinado à Companhia do
Iguape-SP.
Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
SENADOR ITAMAR FRANCO-Considerações sobre o movimen-Projeto de Resolução n~' 75/80, que autoriza o ijo~pital Municipal
to grevi~ta encetad9 pelos universitários -de Alfenas e Passos-MG.
Henrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contratar uma operação de crédiSENADOR ALBERTO LA VI NAS- Serviços prestados à comunito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeidade da cidade do Rio de Janeiro, pelo Hospital do INAMPS de Ipanema:
ros). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 76/80, que autoriza o Governo do Estado
SENADOR FRANCO MONTORO- IV Centenário do Carmelo no
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões Brasil. I Centenário de fundação do Instituto dos Missionários do Sagrade cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por do Coração de Jesus. 1541' aniversário de emancipação política do municífalta de quorum.
pio de Limeira-SP.
-Projeto de Resolução nl' 77/80, que autoriza a Prefeitura Munici1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXlMA SESpal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e SÃO. ENCERRAMENTO
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida con2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
solidada. Votação adiada por falta de quorum.
Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 12-9-80.
- Projeto de Resolução nl' 81/80, que autoriza a Prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro a realizar emprésfirf{õ eXlerno deUS$ 20,000,00.00 (vin3- RETIFICAÇÃO
te milhões de dólares americanos) destinado a a porte de capital do municíAta da 111• Sessão, realizada em 13-8-80
pio à Companhia do MetropOlitano do Rio- de Janeiro-R]. Votação adiada
4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
por falta de quorum.
N• 49, de 1980
-Projeto de Lei do Senado n' 339/78, de autoria do Sr. Senador •
Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
5-ATAS DE COMISSÃO
e particulares, e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de
6- MESA DIRETORA
quorum para votação do Requerimento n' 384/80, de adiamento da dis7- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTAcussão.
-Projeto de Lei do Senado n• 20/80, de autoria do Sr. Senador RES
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
Orestes Q~ércia, revogando a legislação que declarou municípios brasilei-

ATA DA 135~ SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES, PASSOS PORTO E JOIHa: K.\Ll!~IE

ÀS 14 HORAS E 30
SENADORES:

MINUTOS,~ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS.

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Jarbas Passarinho- José Sarney ~Alberto Silva- Bernardino Viana
- Helvídio Nunes- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto LucenaMilton Cabral--Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz Cavalcante- eassos Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Alberto
Lavinas- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco--:- Murilo Badaró- Orestes Quércia- Lãzaro Barboza- José Richa- Leite
Chaves- Evelásio Vieira.

"t lido o seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESI_DENTE DA REPÚBLICA
Spbstituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9 205/80, (nll 368/80, na origerri), de 16 do corrente, referente ao Proje~
to de Lei da Câmara n~' 105, de 1979 (n~' 3.935/77, na casa de origem), que dã
nova redação ao art. 923 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código
de Processo Civil. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.820, de 16 de seternbro de 1980.)
PARECERES
PARECER N' 701, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
( Da Comissão de Redação)
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Redação final do Projeto de Lei do Senado n<? 37, de 1980aberta a sessão.
Complementar
Relator: Senador Dirceu Cardoso
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Comiss_ão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 37,
O Sr. 1~'-Secretãrío procederâ à leitura do Expediente.
de 1980- Complementar, que dá nova redação ao dispositivo da Lei Com-
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plementar n9 25,de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a
fixação da remuneração de Vereadores.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1980 - Adalberto Sena, Presi~
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Ci!nale.ANEXO AO PARECER N• 701, DE 1980
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 37, de 1980 Complementar, que dá nova redacão ao art. 79 da Lei Complementar
n'~ 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração de Vereadores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 7• da Lei Complementar n• 25, de2 de julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte- rCdação:
"'Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá, em cada Município, ultrapassar, anualmente, 5% (cinco por
cento) da receita efetivamente realizada no exercício ime~iatamente
anterior."
Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N9 702, DE !980
(Da Comissão de Redaçào)

Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n'.' 23, de 1979 (n'~ 1.849/76, na Casa de origem).
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 23, de 1979 (n9 1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos
públicos.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1980- Adalberto Sena, Presidente- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N• 701, DE 1980
Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n'-' 23, de 1979 (n\' 1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, cm concursos
públicos.
Emenda n'.> I
(Corresponde à Emenda n9 1-CCJ)
Ao item IV do art. 29
Dê-se a seguinte redaçàCf:
"Art. 29
..................• -· .•...•.................
IV - prova de escolaridade efou habilitação profissional específica, quando exigida para o cargo ou emprego."
PARECER N• 703, DE 1980
(Da Comissão de Redaçào)
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n'? 49, de 1980.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Seriado n9 49,
de 1980, que revoga a letra e do parágrafo único -do art. 16 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1980 - Adalberto Sena, -Presidente - Dirceu Cardoso, Relato~:" - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N9 703, DE 1980
Rcdaçào final do Projeto de Lei do Senado n"' 49, de 1980, querevoga a alínea 1 'e" do parágrafo único do ai't. 16 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso N-ac!Onal decreta
Art. }'? Ê revogada a alínea e do parágrafo único do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de
maio de I943, passando a ser e a atual alínea f .
Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário

PARECERES N9S 704 E 705, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 24, de 1980 (n9 2.591-C, de
1976, na Casa de origem), que umodifica o art. 649 da Lei nl' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que torna impenhorável o imóvel rural até um módulo".
PARECER N9 704, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Medida de alto alcance social consubstancia o Projeto de Lei da Câmara
n9 24, de 1980, que acrescenta parágrafo ao art. 649 do Código de Processo
Civil, para incluir, entre os bens impenhorãveis, "o imóvel rural até um módulo, desde que este seja o único de que disponha o devedor".
Todos reconhecemos a gravidade do problema fundiário em nosso País e
as conseqüências do êxodo rural, em que incluem muitos modestos proprietários, despojados de seus bens por dívidas contraídas, inclusive com o fisco.
No Começo de minha carreira parlamentar, apresentei à Câmara dos Deputados, embora sem êxito, projeto que visava igualmente a proteger a pequena
propriedade, quando nela trabalhasse uma só família.
A iniciativa do nobre Deputado Raul Bernardo, aprovada pela outra
Casa do Congresso, vem, assim, ainda que em outros termos, acudir a uma situação que jâ me preocupava hâ mais de trinta anos.
O projeto é constitucional e jurídico e, no mérito, merece aprovação.
Sala das_ Comissões, 18 de junho de 1980- Henrique de La Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Cunha Lima - Franco Montoro Murilo Badaró - Almir Pinto - Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Ber_nardino Viana, vencido, quanto .ao mérito- Aderbal Jurema- Hugo Ramos
- Lenoir Vargas, vencido, quanto ao mérito - AloySio Chaves. ·
PARECER N9 705, DE 1980
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador José Richa
O presente projeto de lei é de autoria do Deputado Raul Bernardo, da
então ARENA, de Minas Gerais. Pretende acrescentar incisO ao art. 649 do
Código de Processo Civil, com o objeti_vo de tornar absolutamente impenhorável, nos processos de execução por quantia certa contra devedor solvente, o
imóvel rural, até um módulo, desde que este seja o único de que disponha o
devedor.
Na justificação, o autor afirma que "a atual política fundiária encontrase empenhada em oferecer condições para que o pequeno proprietário (geralmente possuidor de apenas um módulo) possa obter o máximo de produtividade, com isso ajudando o desenvolvimento nacional".
A matéria foi aprovada pelas Comissões Técnicas e pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Nesta Casa, mereceu o apoio da Comissão de Constituição e Justiça, vindo, agora, a este órgão técnico.
Efetivamente, a proposição traz a debate um_ assunto da maior importância. O pequeno proprietário rural que dispõe de apenas um módulo para
morar e trabalhar, com a família, pode ser despojado de seus parcos bens,
caso não disponha de recursos, à época de saldar os compromissos assumidos
perante as instituições de crédito.
Não raro, as dificuldades oriundas de fatores adversos, inclusive os de
ordem climática, têm causado prejuízos incalculáveis à humilde gente do
campo. É reconhecida a seriedade com que o trabalhador rural encara as suas
obrigações. Procura pagar, religioSamente, as dívidas assumidas, principalmente aquelas que lhe permitem o trabalho e a expansão da sua produção.
Entretanto, mesmo reconhecendo a pontualidade habitual do pequeno
proprietário rural, os Bancos são obrigados à cobrança, até judicial, dos créditos fornecidos. Com isso, o homein do campo é forçado a entregar seus
bens, em execuções resultantes do inadimplemento em que incorreu, quase
sempre por fatos íiJ.coritrOiáveis.Ora, o módulo rural é o .elemento principal de fixação do homem rural
ao seu habitat. Nele, o proprietário ·rural ou ãrren-datário, ou simplesmente o
posseiro, exerce a su:i atividade -produtiva. Perdendo~o. desaparecem-lhe as
condições de trabalhos e de sustento seu e da família.
A lei processual civil brasileira, ao tratar da penhora, avaliação e arrematação, nos processos de execução, estabelece a impenhorabilidade absolu~
ta de determinados bens. Em nove incisos, aponta quais os bens impeilhoráveis, incluindo, entre eles, as provisões de alimento e de combustível necessários à manutenção do devedor e de sua família; os vencimentos do funcionário, o sol dó do militar o salário do trabalhador; os livros, as má<iuinas, os
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utensílios e os instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, etc.
Ora, o módulo rural imprescindíverpara que o produtor rural exerça sua
atividade produtiva, a profissão da qual obtém o alimento necessário à sua
manutenção, não pode ficar esquecido, conforme demonstra a justificação do
projeto.
Por outro lado, a impenhorabilidade poderá trazer, ao pequeno proprietário rural, dificuldades de crédito. Ora, se o módulo é a garantia que ele pode
oferecer ao credor, pelo empréstimo pleiteado, parece necessária a cautela no
sentido de que uma proposição, traçada dentro do mais elevado princípio de
estímulo ao pequeno produtor, venha a surtir efeito ou reação adversa.
Entretanto, o GoVerno- teril anunciado, por todos os meios de comunicação de massa, o seu interesse em prOinover a expansão da agricultura e,
conseqüentemente, da produção agrícola. Acreditamos, por isso, que as instituições bancárias, e a própria autoridade monetária· do País encontrará forma
pela qual o pequeno proprietário rural possa oferecer garantia pignoratícia.
Na Câmara, houve quem apresentasse emenda (que foi acusada de "elemento de banqueiro"), no sentido de que o imóvel rural, até um módulo, viesse a ser absolutamente impenhorável, salvo para garantia de financiamento
em estabelecimento oficial de crédito, destinado a implantar instalações de
carâter permanente.
As dificuldades argUidas podem ser superadas mediante o seguro agrícola do PROAGRO, até agora inquinado de inutilidade, pelos produtores agropecuáriOs.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei, que oferece
segurança ao pequeno proprietário rural.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980- Evelásio Vieira, Presidente- José Richa, Relator - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo -José
Lins.

reinvestimentos. Os reinvestimentos do Japão são modestos; apenas 7,5 dos
investim(mtos originais.
Em quinto lugar, a Inglaterra, que tem investidos no Brasil936 milhões
de dólares, correspondentes a 5,9% dos investimentos totais, sendo que 500
milhões são de fato investimentos, e 436 milhões são reinvestimentos de lucros e dividendos, que correspondem a 87% dos investimentos.
Em sexto lugar, a França. com 676 milhões de dólares investidos, correspondentes a 4,2% dos investimentos totais, dos quais 337 milhões de dólares
são de fato investimentos, e 339 são reinvestimentos. Vê-se, assim, cjue a parcela de reinvestimento da França é maior do que os investimentos originais.
Então, ela, certamente, reinveste todos os seus lucros e dividendos.
Em sétimo lugar, o Canadâ, com 625 milhões, que correspondem a 3,9%
dos investimentos totais dos 54 países, mas apenas 403 milhões são de fato investimentos e 222 milhões de dólares são reinvestimentos. Estes 222 correspondem a 55% dos investimentos propriamente ditos.
Em oitavo lugar, o Panamá, com 412 milhões de dólares, ou seja, 2,6%
dos investimentos totais- 197 milhões. são de fato investimentos, e 215 são
reinvestimentos.
Em nono lugar as Antilhas Holandesas. Antilhas Holandesas, sabem os
colegas, é um conjunto de seis ilhas que ficam ao norte da Venezuela, com a
extensão de 960 quilómetros. A -inlnha pequenina A lagoas- fiz a conta hoje
-dá 29 Antilhas Holandesas. As Antilhas Holandesas têm investido no Brasil 380 milhões de dólares, 2,4% dos investimentos totais, sendo que 222 milhões são investimentos, e 158 milhões de dólares são reinvestime:Qtos. ls~o
corresponde a 71% dos investimentos totais.
Em décimo e último lugar- décimo e último dos dez grandes-, a Suécia, com 379 milhões de dólares investidos aqui, correspondentes a 2,4% dos
investime-ntos totais, com 236 milhões de dólares de investimentos verdadeiros, e 143 milhões de reinvestimentos. Os_ reinvestimentos vão a 62% dos investimentos totais.
Deste quadro tiro certas conclusões, que me parecem valiosas.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publiPrimeira conclusão: aos dez grandes correspondem 86% dos investimencação.
tos totais dos 54 países. Aos 44 restantes correspondem apenas 14%.
Há oradores inscritos.
Segunda conclusão: os que mais reinvestem em termos absolutos são,
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
como já vimos: os Estados Unidos, a Alemanha e a Suécia. Estados Unidos
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia o seguinte discur- com I bilhão e 669 milhões de dólares; a Alemanha, 749 milhões; e a Suíça
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· com 742 milhões de dólares.
A quanto rematam os investimentos externos no Brasil?
Terceira conclusão: os que mais reinvestem em termos relativos, quer diEsta era a pergunta que eu me fazia. Pergunta que vem respondida na separata do Boletim do Banco Central, de julho próximo passado. Por essa sepa- zer, em termos percentuais, são a França e o Panamá, que- jâ vimos- os
rata vê-se que o total dos investimentos de 54 países, no Brasil, não é, na ver- dois reinvestiram mais do que os investiritentos propriamente ditos, isto é,
dade, aquela fábula, pelo menos que eu suponha; eles vão, precisamente. a 15 mais de 100%. Depois vem a Inglaterra, que reinvestiu 87% d_os investimenbilhões e 963 milhões de dólares - uma fração bem pequena em relação à tos. Em terceiro lugar, as Antilhas Holandesas, que reinvestiram 71% dos indívida externa. Desses 15 bilhões e 963 niilhões dos investimentos totais, os vestimentos: O país que menos investe, em termos relativos, é o Japão. Para 1
investime-ntõs diretos fOram apenas de 10 bilhões e 595 milhões. A parcela bilhão, 412 milhões de investimentos, o Japão reinvestiu apenas 106 milhões,
que falta para completar os 15 bilhões e tanto, ou seja, 5 bilhões e 368 milhões ou seja, apenas. 7,5% dos investimentos.
corresponde a reinvestimentos. Então, vê-se que os reinvestimentos são senSiO Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -Permite V. Ex• um aparte?
velmente 50% dos investimentos_. Assim, as multinacionais de países estrangeiros têm reinvestido ponderável fração de seus lucros e dividendos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Tenho a honra de conceEsta é a posiÇão relativa a 31 de dezembro do ano passado. o maior in- der o _aparte ao eminente Senador Bernardino Viana.
vestidor no Brasil são os Estados Unidos, com 4 bilhões e 375 milhões de
O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Antes de tudo, congratulo-me
dólares. E o menor investidor é o Paraguai, que tem investido no Brasil apecom V. Ex• por trazer à Casa assunto que desfaz muita desconfiança que exisw
nas 1 milhão de dólares.
Relaciono, a seguir, apenas os I O maiores investidores dentre os 54 paí- te nos meios políticos, nos meios estudantis e no-s meios trabalhistas, no que
se relaciona com o emprego do capital estrangeiro, no País. Vemos a confiases.
Primeiro, como jâ disse, os Estados Unidos, com 4 bilhões e 375 milhões bilidade que o Brasil tem merecido do capital estrangeiro, quando V. Ex• traz
de dólares. Os investimentos pi'bpriamente ditos são apenas de 2 bilhões e 706 para câ a notícia de que 54 países estrangeiros estão investindo no Brasil uma
milhões, e, como reinvestimento, I bilhão e 669 milhões, que completam os 4 soma realmente fabulosa. ou seja, mais de 15 bilhões de dólares, o que corresbilhões. Assim, óS Estados Unidos reinvestiram 62% dos seus investimentos. ponde a um terço, mais ou menos, da nossa dívida externa. Isso demonstra,
Este investimentO dos Estados Unidos. 4 bilhões e 375 milhões de dóla- como V. Ex• tem dito, que cada vez mais devemos prestigiar o capital estrangeiro, contanto que haja fisCalização desse capital, vamos dizer, não só fiscalires, corresponde a 27% dos investimentos dos 54 países.
Em segundo lugar vem a Alemanha Ocidental, que tem investido no Bra- zação-das aplicações como também fiscalização da atuação desse capital essil 2 bilhões e 463 milhões de dólares, o que corresponde a 15,4% dos investi- trangeiro no Território Nacional. Ontem mesmo estávamos discutindo aqui o
mentos totais. Desses 2 bilhões e 463 milhões, os investimentos diretos são caso do Projeto Carajâs, se, nesses grandes empreendimentos, o Brasil não
apenas de I bilhão e 714 milhões, sendo que 749 milhões de dólares são rein- tem recursos suficientes para explorar as suas riquezas, de duas uma, ou recorre a empréstimos ou, então. permite que o capital estrangeiro participe
vestimentos. Os reinvestimentos vão a 44% dos investirrterttos.
Em terceiro, vem a Suíça, com investimento aqui de 1 bilhão e 921 mi- desses investimentos. Se conseguíssemos que o capital estrangeiro viesse
lhões de dólares. Isso-corresponde a 12% dos investimentos totais dos 54 paí- numa situação minoritária, pudéssemos tomar as decisões políticas do emw
ses. Dessa quantia, apenas 1 bilhão e 179 milhões são de fato investimentos; preendimento, não haveria nada de mal. Inclusive V. Ex• tem razão, quando é
os 742 milhões completantes são reinvestimentos. Então, os reinvestimentos a favor da participação do capital estrangeiro na exploração do petróleo.
OSR. LUIZ CAVALCANTE (PDS -AL)- Muito obrigado a V. Ex•,
correspondem a 63% dos investimentos propriamente ditos.
Em quarto lugar, o Japão que investiu, até 31 de dezembro último, 1 bi- eminente Senador.
Na verdade, o capital estrangeiro não ê nenhuma Virgínia W oolf para
lhão e 518 milhões de dólares, ou seja, 9,5% dos investimentos totais. Um bi·
lhão e 412 milhões são investimentos propriamente ditos, e 106 milhões são termos medo dele. Temos aqui exemplos bastantes eloqilerítes e muito recen-
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tes, além dosjâ dados: no balanço de pagamentos do Brasil de 1979- inserido no último Boletim do Banco Central- vemos que os lucros e dividendos
atingiram a 1 bilhão e 761 milhões de dólares, em 1979. Foram remetidos apenas 740 milhões . .Uma parcela de 721 milhões foi reinvestida, ou seja, 41%.
No ano anterior, 1978, os reinvestimentos foi'am mais vultosos_ para
um bilhão 539, que foi o total de lucros e dividendos, foi reinvestido mais da
metade - 975 milhões de dólares, ou seja, 64%.
Vê-se, assirri, que não há esse afã, de modo algum, de os nossos reinvestidores rasparem o fundo da panela de seus créditos e levarem todos os seus
dólares de lucro e dividendos para as suas terras de origem.
O Sr& Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
0 SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS_ AL) _E: uma honra ser apartea-
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O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)-Concedoapalavraao nobre Senador Lázaro Barboza, que falará como Líder.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Como Líder, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadpres:
O Senador Leite Chaves ocupa a tribuna, nesta tarde, para trazer ao ccnhecimento da Casa uma lamentável cCria de violência policial que S. Ex• teve
oportunidade de assistir, ontem, num cinema. E o nosso eminente colega, representante de Pernambuco, nesta Casa, cita aquilo que, na verdade, estâ na
preocupação e na angústia de todos nós, que é o absurdo da violência ron·
dando Brasília.
Quero dizer à Casa que~ certa vez, eu própriO, regressando à minha residência, depois de uma sessão do Congresso Nacional que terminara pelas
duas horas da manhã, mal eu suf?ia ao meu apartamento e ouvia um tiroteio
eriibaixo do edifício oride nós, Senadores, residimos. Diante de um clima de
enorme confusão, desci e deparei-me com um grupo de policiais que desciam
da W-3 para a 309, todos de armas em punho, atirando a torto e a direito, na
perseguição a alguns pivetes, um deles atingido de raspão e presos os três,
logo em seguida, exatamente embaixo do prédio onde residem os Srs. Senadores.
E é lamentável _verificar que, por parte da Polícia do Distrito Federal,
embora notoriamente haja no seu comando e na corporação oficiais e pessoas
do melhor gabarito e com interesse em oferecer à população brasiliense o
grau de segurança pessoal que cada um necessita, esse trabalho não tem logrado êxito e as págiilas dos jornais se enchem de notícias macabras, como as
que acabam de narrar os eminentes Senadores, inclusive atingindo o registro
de 8 assassinatos em um fim de semana, o que estã a evidenciar que hã uma
coisa errada, não apenas no organismo policial, mas, a meu juízo - perdoeme o Senado se a Casa não tiver esta interpretação- a razão fundamental do
grau de violência em Brasília é também e muito decorrente do grau de marginalização de enorme segmento da população brasiliense.
Quando Brasília ~ra ~ma cidade em processo de construção, absorvia
um vasto contingente de mão-de-obra que vinha dos quatro cantos do País,
mas, hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando as obras civis de Brasília fcram dadas, praticamente, por concluídas, estâ-se formando, c:m Brasília, a
maior favela, talvez, do universo, porque pesquisas, que não foram feitas pelo
Presidente da Comissão do Distrito Federal, mas por órgãos ligados ao Go. verno e por entidades dos meios empresariais revelam que temos cerca de 700
mil pessoas vivendo do desemprego e do subemprego. De par esses fatores jâ
enunciados, com uma mã-formação e uma incapacidade dos organismos policiais de exercer, sem extrapolamento da autoridade, o controle e a segurança
da cidade, Brasília poderá, Sr. Presidente, se transformar em pouco tempo
numa das cidades mais violentas da face da Terra:.
As providências que precisam ser tomadas são muitas: a melhor prc:paração dos organismos políciais, educá-los para que se evitem essas cenas de
violência tantas vezes praticadas pela própria polícia. ~preciso também, Sr.
Presidente, encontrar uma maneira de fazer regredir os bolsões de miséria,
que, como um cintuiãot fecham Brasília. Isto não se poderá fazer sem que
haja determinação do Governo de alocar recursos técnicos para a equação do
problema.
Por parte da Comissão do Distrito Federal- que tenho a honra de interinamente presidir, na ausênciajâ longa desta Casa do eminente colega, Sena~
dor Jessê Freire_- todos os S~s, Senadores são t~st~m!mhas de que; na-medida do possível, temos procur~rfo fazer daquela Comissão um organismo mais
vivo e mais atuante no cumprtmento de seus misteres. Embora seja o primeiro
a reconhecer, Sr. Presidente, que o Senado da República, por melhores que:
sejam as intenções dos Srs. Senadores que integram aquela douta Comissão,
não tem condições de ser a Casa Legislativa de Brasília. Nós não temos coodições de saber exatamente como andam o problema do lixo, o problema da
educação, o problema policial, o problema de saúde e de saneamento. Em
certas fases do ano, Sr. Presidente, o lago de Brasília, morto e apodrecido,
exala mau cheiro a quilômetros de distância.
'
Esta cidade precisa ter o seu próprio Poder Legislativo. Agora, enquanto
isto não vem, vamos, efetivamente, Sr. Presidente, acionar os meios de que
dispomos, no sentido de que o Senado da República não fique omisso diante
das dificuldades que surgem, constantemente, na cidade de Brasília.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

do pelo eminente Líder.
0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Muito obrigado. A honra ê minha de fazer parte do discurso de V. Ex'. Hã dias, diScutindo aqui com a OpoSição, demonstrava que uma das reclamações mais efetivas e mais insistentes
deles era exatamente quanto à remessa de lucro, e um Deputado de Oposição,
em entrevista dada à revista Manchete. chegou a dizer que este Governo era
Governo entreguista, que tinha imediatamente, como primeira medida, anulado a restrição -de remessa de lucro para o exterior, que seria a Lei Sérgio
Magalhães, se não estou equivocado, de 1962. Estudei a lei, estudei a reformulação da legislação a esse respeito e o curioso ê qiie se prOva que no período- fiz uma retrospectiva- se n-ão me engano, de 1965 até 1979, a remessa
de lucros para o exterior, por parte do capital registrado no Brasil, tinha sido
inferior a 6%, quando a legislação Sêrgio Magalhães permitia até 10%. Então,
se considerava aquilo uma grande medida nacionalista, até 10%. Deixou-se
que as coisas corressem normalmente e assim ficaram abaixo dos 6%, em todo
o período histórico que estudCi.
·
O SR. LUIZ CA vALC. \ NTE (PDS _ AL) - É pena, eminente Líder
Jarbas Passariilho, que a Oposição -e não vai nenhuma censura nisto- por
algum motivo forte não- esteja presente_ talvez tenha sido também atacada
da gripe epidémica de agora- para ouvir as nossas revelações, a de V. Ex• e
a minha.
Mas, vale a pena termos uma visão também da distribuiçã() dos investi·
mentos externos, por ramos de atividades. Primeiramente, velrú)S que a agri~
cultura nacional é pouquíssimo aquinhoada com os investimentos estrangeiros. Do total dos 15 bilhões, apenas 0,5% ê investido na agricultura. Na pe~
cuária, menos ainda, o estrangeiro não acredita na pecuâria nacional, apesar
de ser um bom negócio - o Senador Saldanha Derzi que o diga -, 3% apenas. A indústria-exti'ativa mineral, apenas 2,3%. As indústrias de transformação- estas sim, são o filé mignon, pelo menos na consideração das multinacionais-- vão a 12 bilhões e 63 milhões de dólares os investimentos. Em
serviços de utilidade pública, eles tambêm pouco colaboram, apenas 0,3%.
Mas já em serviços de comércio imobiliário, bancos comerciais, bancos de investimenta, companhias de seguro, os estrangeiros investiram 18,9% do total.
Embutidos no item Indústria de Transformação, que vai a 12 bilhões e
63 milhões de dólares, figuram as Indústrias de Veículos Automotores e de
Autopeças, as quais, até 31 de dezembro do ano passado, haviam recebido investimentos externos de 1 bilhão e 975 milhões de dólares, talvez o dinheiro
estrangeiro mais fecundo jã entrado neste País. Foi graças a esse dinheiro e a
300 mil obreiros n-acionais, ou niais até, que fabricamos, ano passado, I milhão, 128 mil e 325 veículos em 1979, mal decorridos 20 anos da inauguração
da primeira fábrica.
Graças também às famigeradas -, e eu coloc<?_ aspas nes_se f3!11:ig~r;;tdas
- mUlÜnaCiÕnais d-a indúsiria ãutOmObilística e graças a seus abeilçoados
obreiros, o Brasil exportou, no ano passado, precisamente, cento e cinco mil,
trezentos e trinta e quatro automóveis e caminhões.
Graças ainda às malsinadas multinacionais e aoS mesnlos benditos obreiros, os cofres públicos arrecadarão mais de cem bilhões de cruzeiros de impostos e taxas referentes aos veículos que estamos produzindo em 1980.
Graças novamente às temidas multinacionais e aos seus benfazejos operários, o Brasil auferirâ este ano tão vultosas qUanto opOrturiíssimas divisas
resultantes da exportação segura de mais de cento e vinte mil automóveis e
caminhõeS.
Tudo isto, finalmente, graças também ao implantador do parque automobilístico nacional, o muito saudoso PrésidCnte Juscelino Kubitschek.
Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao Senador
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre SeLeite Chaves, para uma comunicação, na forma do art. 16 do Regimento Innador Jarbas Passarinho, por cessão do nobre Senador José Lins.
terno.
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Eu ocupo deliberadamente a segunda bancada para descaracterizar a minha posição de Líder do Governo e para tratar de um assunto que me parece
da maior importância no momento em que represento o meu Estado.
Há poucos dias, o nobre Senador Paulo Brossard~ vindo de uma viagem
ao Nordeste, referiu-se, muito preocupado, no espírito de irredentista que haveria naquela região um espírito separatiSta: E TSto foi objeto de muitos comentários nos jornais ·e, creio mesmo, até de debates, no Parlamento. Como
velho Oficial do Estado-Maior, que fuf-riOs últimos lO anos, no Comando
Militar da Amazônia, eu percebi, muitas vezes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um laivo de ressentimento do meu poVo; a tal po-nto que um dos conferencistas tnais festejados da terra, quando começava a falar, dizia assim: "O
Brasil, que é o País amigo mais próximo da Amazônia" ... e aí começava a
conferência- dele.
Isto vem se sucedendo na medida em que nós sentimoS providências de
âmbito nacional, que agravam a economia amazónica, particularmente a economia pa-raense. Somos, tradicionalmente, exportadores. Não pesamos na
balança comercial, como nã.o pesamos na balança de pagamentos do Brasil,
porque sempre-exportamos muito mais do que importamos. Depois, somos
urna região Com muito pouCa expressão económica. Se algum dia Deus me
permitir que faça uma nova inCürSão no campo da literatura, pretendo fazêMia
num ensaio. E esse ensaio seria sobre a Amazônia, ao qual eu já teria dedicado um titulo prévio: ,-'Amazônia, Zero Vírgula". Porque ela não representa
mais do que isso em quase tudo que a estatística nacional a ela se refere. Por
exemplo, somos uma imensa região do ponto de vista de superfície, mas somos um deserto do ponto de vista demográfico: não temos dois habitantes
por quilômctro quadrado!
Estas reflexões, que traduzem alguma amargura, aumentaram muito
quando li o jornal da minha terra, O Liberal, de domingo passado, que publicou um artigo de um homem altamente respeitado no Pará, que é o Dr. Octávio Meira. O Dr OCtávio Meira foi um dos mais brilhantes advogados de sua
geração. Foi Presidente do Banco da Bon~a_cha, foi iriterventor do Pará e foi,
para honra minha, durante o meu breve período de Governador do Estado,
Presidente do Banco do Estado do Pará, que tinha sido criado, se não estou
equivocado, na adminíStfàção anterior deposta pela Revolução. Esse artigo
do Dr. Octávlõ-Meira volta a tocar precisamente nesta tecla do ressentimento
paraense -em relação ao tratamento que a União dá à nossa região. Ele começa por uma análise do período do Pará colonial, para mostrar que, já na
colónia, este quadro que estou pintando aqui era verdadeiro.
Estou lendo, agora, parte do trabalho do Dr. Octávio Meira.
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qualquer forma deu-se a autonomia aos Estados, nos quais se transformaram as Províncias, e ensinou-se prática do Governo federal.
Tinham os Estados as terras devolutas, o subsolo pertencia a eles
com todas as riquezas que a integravam.
Por muito tempo se discutiu no Supremo Tribunal Federal
sobre a propriedade das terras devolutas, em que consistiam, e sobre
os terrenos de Marinha, até que a nossa mais alta corte deu sua deci~
são final.
Volta a escrever o Dr. OctáviO Meira:
Mas nessas circunStâncias o Pará tem sofrido mais do que os
outros. Sempre, desde os tempos coloniais, o Pará sempre exportou
mais do que importou, exceto na fase triste da queda da borracha, a
contar dos anos de 1912, até que se pudesse levantar, com outras
culturas, a partir de 1925, no Governo Dionísio Sentes.
Havia os navios da mala real inglesa, da Booth Line, os vapores
alemães, italianos, os navios portugueses, gregos, que enchiam o
nosso porto levando e trazendo mercadorias, mas sempre levando
mais do que trazendo, numa prova de virilidade de nosso comércio.
A minha geração, que é tambêm a do Senador Aloysio Chaves~ testemunhou a antiga Amazon River ter, seguramente, a maior frota fluvial do mundo, em número de embarcações, não em tonelagem. Não precisava preocupação com transporte, porque o transporte era dado na base da oferta e da
procura. através da aplicação de capitais, no transporte fluvial, feito pelos armadores locais. Tivemos grandes estaleiros e continuamos exportando mais
do que importando.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço com prazer o
nobre Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- A exposição que V. Ex' faz em torno das considerações expendidas no artigo do eminente Professor Dr. OCtâvio Meira são inteiramente pertinentes, cOnstituem uma preocupação de V.
Ex' e de todos os paraenses, sobretudo aqueles que estão mais estreitamente
ligados com a coisa pública da nossa região. A referência que V. Ex' faz à antiga Arnazon River'~ é inteirã:fnente procedente, inclusive a estatística aponta que esta era a maior frota-fluvial, talvez, do mundo; fato que eu ressaltei,
nesta Casa, quando teci considerações em torno do relatório do ilustre Presidente da EN ASA, Almirante Frazão; frota, que entrou em declínio, foi diminuindo, se reduzindo, até chegar à situaçã.o inteiramente deficitária, cOmo recentemente. Mas, além desta frota de navegação interior, também ressaltei,
Uma colôriía dadivosa e fêrtil, que sempre exportou mais do nessa oportunidade, com o apoio do relatório de 1907, do Governador Auque importou. Basta ler o trabalho de Manuel Barata, sobre, a im- gusto Montenegro, as linhas que ligavam a nossa região aos Estados Unidos,
portação e a exportação do Pará, nos tempos em que servimos como ao Porto de Buenos Aires, ao de Valparaíso e à Europa. O número de passacolónia. No ano de 1800, a importação do Pará em Portugal foi de geiros transportados entre o Pará e Nova Iorque; entre o Pará e a Europa,
628:494$650 e a exportação de Lisboa para o Pará foi de mostrava que só era suplantado pelos do Rio de Janeiro, Buenos Aires e ou418:3I'lS989, ficando Portugal devedor de 210: 144$66!. Como afir- tras grandes capitaiS do mundo. Atualmente, nobre Senador, o quadro é realmava Manuel Barata ••foi" a maior importação que houve no Pará, mente de causar apreensão, porque dentro de um ou dois anos, no máximo,
desde o ano de 1796. A mesma coisa houve no ano de 1805, quando nós estaremos exportando mais de um bilhão de dólares da Região ArnazôniPortugal ainda ficou a nos dever 21:292$695, em 1810 quando Por- ca - e quase todos do Pará, da região paraense- com os projetas da bauxitugal ficou com o débito de 182:375$280, em 1811, quando ficamos ta, com o Projeto Jari, com o Projeto do Alumínio da ALUNORTE. Não imcom o supr!ravit de 183: 175SI43 e em 1812, quando ficamos credores portamos para o Pará, em particular, e sim para a Zona Franca, mais do que
200 milhões de dólares. Este excesso retorna ao País sob forma de exportação
de 137:793$143, e assim continuou até a Independência.
e é nacionalizado no porto de entrada e o ICM ainda fica para os s·eus EstaTeria o quadro se modificado a partír da Independência? Não.
dos. E na exploração desses recursos minerais, é preciso realmente criar-se
Feita a Independência, às margens do Ipiranga, quando tudo um mecanismo que assegure ao Estado maior participação na exploração
passaria a ser melhor, continuamos dominados, não mais pelo velho dessa riqueza e não apenas 1% do Imposto O nico sobre mineração. De sorte
Portugal ou pela Espanha dos Felipes, mas pelo centro, com a mo- que V. Ex~ aborda um assunto que causa muita apreensão ao Estado do Pará,
narquia unitária que se estabelece, que prendia todas as Províncias à a t_odo_s_ nós e t_em o apoio integral de tod_os os paraenses e de seus colegas nesvontade do Imperador, soberana em todos os sentidos. Somente ta Casa, que fazem das palavras de V. Ex• nossa manifestação também nesta
com o Ato Adicional, de 1835, abriu-se a fechadura que cobria to- tarde.
das as iniciativas, maS durou pouco, porquanto o Ato Interpretativo
O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado, nobre
voltou a colocar as coisas no mesmo sentido antigo.
Senador Aloysio Chaves. Abandono aqui a leitura do artigo d_o Sr. Octávio
Fez-se a campanha da República que girou em torno de uma
Federação, defendida pelos monarquistas liberais e pelos republicanos e de tal forma empolgou o país que Ruy Barbosa afirmou certa
vez na Constituinte: "Já não há senão federalistas. Já os federalistas
antigos se vêem desbancados e corridos pelo fanatismo dos converM
sos. Federação tornou-se moda, entusiasmo, cegueira, palavra mágica, a cuja srrnples invocação tudo há de ceder, ainda que se invoque mal fora de propósito e em prejuízo da Federação mesmo".
Criou-se o Estado federalista, mas com tal exagero que foi necessãiiO reformar a Constituinte, no governo Bernardes. Mas, de

H

Meira, e lembro aos meus colegas, por que razão a Amazônia não é um dos
grandes produtores de açúcar. O que nos impede?
Quando viajei, pela primeira vez para o eXterior, entrei no avião da Pan
American, em Belém do Pará, para Paramaribo, Guiana, e mais tarde chegar
a Nova Iorque. Aquele alumbramento a que se referiu Manoel Bandeira, eu
tive quando olhei as terras da então Guiana Inglesa, cobertas, revestidas de
plantação de cana-de-açúcar e industrializadas. Por que o Pará não fazia o
mesmo se estava ali dentro da hevea amazónica? Suas condições de clima,
condições ecológicas, condições de solo não eram as mesmas? Porque nós fomos proibidos de plantar.
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Neste aparte com que me ilustra o discurso o nobre Senador Aloysio ele me olhava assim com uquele olhar entre censura e elogio, o qual eu não
Ch"aves., ele já salientou a questão global: poderíamos agora chegar a pontos compreendia ...
muito peculiares:- houve, tradicionalmente, uma indústria de cana-de-açúcar
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -~PA)- Censura não, admina região de Abaetetuba no Pará, há a famosa cachaça, Caninha de Abaete- ração pela pertinácia de V. Ex~.
tuba. Proibido, entretanto, ficou o Estado- dá Pará de prosseguir nas planO Sr. Lomanto .Júnior (PDS- BA)- Exatamente; eu queria dizer a V.
tações, exceto se o: Instituto do Açúcar e do Álcool lhe desse autorização. Aí
Ex9 o seguinte: V. Ex9 tem razão, tem razão sobejamente no que tange ao traestá o caso da cana-de-açúcar, que podia ser uma das grandes riquezas da
tament_o discriminatório que sofre o Pará, mas esse problema tem fundamennossa região.
to, tem- raízes muito profundas. Há Um enfraquecimento diârio da Federação
O Sr. Aloysio ('ha,·es (PDS- PA)- Veja V. EX• que os iilgleses e os ho- brasileira.
landeses que se estabeleceram antes dos portugueses no estuário do AffiazoO SR. JARBAS PASSARI'<HO (PDS- PA)- Devo dizer que isso es·
nas não só para o tráfego de especiarias, mas com plantio da cana-de-açúcar.
tá no artigo do Dr. Octávio Meíra. V. Ex~. portanto, concorda com ele.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito bem lembrado.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Inteiramente. E o enfraquecimenInclusive-quando os portugueses chegaram a Belém e a fundaram, em 1616,
to da Federação brasileira que nós não queremos, em hipótese nenhuma,
os holandeses já lá se encontravam - como salienta O Senador Aloysio com feitorías fortificadaS na- rigião -da grande Ilha de Curupá, a uma centena compreender. Esta Nação está se tornando, a cada momento, numa Repúblide quilómetros longe do litoral. Então, essas feitorias fortificadas pretendiam ca unitária. Aquilo que é fundamental- é Federação, é República- nós ester ali a substituição das plantações do Nordeste, de onde eles saíram depois tamos extinguindo.
de guerras cruentas;_saírarn da Região Amazónica através, apenas, qa ação de
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Apenas eu pediria Ji.
um capitão, que não se encontra devidamente honrado na História do Brsil, cença ao meu colega para lembrar que esse tratamento discriminatório não
que é Pedro Teixeira, c que, no meu entender, é o noso Vasco da Gama dos atinge ao Pará, a partir do momento em que, realmente, através da ConstifeitoS fluviais. Subiu o rio Amazonas, saindo do Tocantins; aO arrepio da cor- luição a tua! e a partir de 1967 nós começamos a sentir, nesse sentido de perda
rente, ao contrário do itinerário de Orellana, e só parou em Quito, porqUe ha- da expressão do feder;alismo. Nós já éramos Federaçào_embora o fosse proivia um adelantado espanhol. suspeito em relação ao que poderia fazer aquele bido na era da canawde-açúcar.
português em 1637, três anos antes da reconquista da autonomia de Portugal,
O -Sr. Lomantõ Júnior (PDS- BA)- Eu remoto à época colonial. Ó
lá naquelas alturas: senão, ele teria ido até o Pacífico e hoje, nós teríamos,
possivelmente, um Brasil de costa a costa como os Estados Unidos, do Atlân~ tratamento diScriminatório vem desde as colónias exatamente até chegar à
República Federativa, em que nós tivemos altos e baixos. Sabe V. Ex'- o que é
tico ao Pacífico.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, necessário e urgente- aí é que vem a minha pertinácia, a que V. Ex• aludiu,
vamos dar um pulo para o presente. V. Ex• verifica o problema do café ... com muita honra para mim- o que é preciso é se fazer uma revisão urgente
do Código Tributário Nacional, o qual já está obsoleto e foi feito com o meO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu ia chegar lã tam- lhor dos propósitos do Presidente Castello Branco, mas está ultrapassado.
bém.
Prometo a V. Ex": trarei até à Comissão dçs Municípios o Sr. Octávio GouO Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- A luta para se admitir sequer como veia de Bulhões; convidarei o Sr. Roberto Campos e os homens dentro da
área de pesquisa, o Sul e o Sudeste do Pará! Os obstáculos que são criados ... área económica local, para nós examinarmos esse assunto, porque isso realO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E a borracha? Tratou- mente está provocando uma situação angustiante para o País. Isso aí é uma
se do mesmo modo o Estado do Pará e a Região Amazônica? Não. A borra- causa, ou melhor, é um efeito. E eU agradeço; associo-me a V. Ex'- à sua justa
cha pode ser plantada em qualquer lugar. Estou olhando aqui o meu querido reação à discriminação com que o Pará está sendo tratado. Nós precisamos
colega Senador lomanto Júnior, da Bahia, onde há heveiCultura. Não sei se juntar as nossas inteligências, as nossas pertinácfas, a nossa obstinção para
ela progrediu, me parece até que teve uma estagnação, como em São Paulo. O modificar o sistern_a tributário do País, o qual é iníquo e antifederativo.
que acabou com a· plantação de São Paulo foi exatamente o que outrora se
chamava a Dothitella, ou microcyc/us u/ei- não estâ aqui Presente o senador Evandro Carreira; se estiVesse errado o nom-e científico, S. Ex• me corrigiria, mas me parece, exatamente, que é microcyclus ulei- e em conseqüência
nós podemos plantar, desde que os outros também plantem, mas não pudemos plantar a cana-de-açúcar, porque isso seria -cõ-nsiderado cOntra a economia dirigida do BrasiL

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-~ PA) - V. Ex• acaba de me
dar, nobre Senador Lomanto Júnior, as respostas que eu antecipei como indução da pergunta original: o que seria possível a um Senador do Parâ,
chame-se ele Aloysio Chaves, Gabriel Hei-rnes ou Jarbas Passarinho, tenha
ele ou não mérito, sozinho, resolver, um problema desses, em favor do seu Estado? Não. V. Ex~ acabou de colocar a questão em termos bastante precisos, e
para provar que o Dr. Octavio Meira,lá na nossa província está atento a esse
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Com relação à borracha, Senador, problema, lerei agora o que não ia ler, apenas esta passagem. Diz ele:
fazemos um esforço gigantesco para manter ou recuperar as bases físicas ...
'"Temos hoje uma Repúblfca unitâria, sem autonomia dos EsO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Exatamente. A coisa é
tados, que voltaram ao sistema imperial, presos ao centro, desde as
tão contrastante e dolorosa que o Brasil que era o maior produtor de borraverbas orçamentárias, que são em sua maior parte distribuídas pela
cha do mundo, exclu~ivamente produzida na Região Amazônica, hoje pioduz
União, ã qual com o pires na mão se dirigem as unidades ufederatimenos de meio por cento Ja produção mundial e importa borracha nativa
vas."
como importa borracha sintética.
O Sr. Luiz C'avalc:mte (PDS- AL)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E os clones utilizados fora da ReO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre e querigião Amazônica são retirados de Belterra e Fordlândia.
do colega Luiz Cavalcante.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA)- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- O mais ilustre rebento do mecâniw
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu concedo o aparte, co Ignácio Passarinho do Xapuri,já aludiu ao paradoxo de sermos uma ecomas só tenho receio: o que vão me perguntar no final do meu discurso? o que nomia débil, mas não termos pesado à Nação em termos de balança comereu vou fazer, corno Líder do Governo, o Senador Aloysio Chaves, como cial. E há, também, outro paradoxo: é que também não somos pesados à
Vice-Líder brilhante desse Governo, nós contando as nossas mãgoas em re- Nação, ao GovernO~ rri.as ao cOntrário~- sOmOs nós, nordestinos e nortistas que
lação ao tratamento que a União dá à Região Amazônica e, particulaimente, asseguramos a vitória da Governo, do qual V. Ex' é eminente Líder. Muito
ao Estado do Pará? Mas ouço o meu querido colega da Bahia.
obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Essa observação do
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Eu não queria-, nem de leve, permeu querido colega, esse lúcido Luiz Cavalcante, cujos mêritos são imensos,
turbar essa tertúlia paraense.
mas que eu pediria permissão a-s. Ex'- para salientar dentre todos, um: a que
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, Senador: não
fez com que as disputas eleitorais em Alagoas não fossem mais ligadas aos
há tertúlia sem baiano no .meio.
homiCídios; este exemplo que S_. Ex• trouxe- recolho a frase'- era parte,
O Sr. Lomanto Jli"riiOr (PDS- BA)- Acho até que é um envolvimento também, daquilo que eu pretendia utilizar no final deste discurso. Vê-se, desindevido. Entretanto, eu queria dizer ao Senador Jaf-óas Passarinho que ou- de logo, pela lucidez dos meus colegas, vou antecipando aquilo que deveria
tro dia contemplava, e eu fiquei até um tanto contrafeito na tribuna, qüando dizer ao final. Por que estou a falar nisso? E que poderíamos fazer nós?
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Dizia, ãfri"Oahá pouco o nobre Senador Mendes Canale, nosso antigo colega de bancada - e corno me dói dizer apenas que é um antigo colega de
bancada e não mais hoje, mas que usou do seu direito respeitável de mudar de
partido quando o partido se extinguiU c, portanto, tem de nossa parte o maior
respeito- que estávamos, praticamente, numa conversa apenas de bancada.
Não. Estou colhido por uma grata surpre.o;;a da atenção dos meus colegas para
um assunto paraense, mas na verdade já se vê que ele não é tão paraense assim, ele não é amazônico, ele é brasileiro. E ainda há momentos, quando procurei me dirigir à Bancada da Oposição, percebi que por dois Senadores que
começaram a prestar utençào ao que cu-dizia, que havía um desinteresse imediato deles u partir do momento que viram- que se tratava de um assunto local
da economia umazônica, razão pela qual me voltei para a ârea dos apartes
que recebi. Mas esta posição de estar de costas para a bancada oriental, como
diz bem o Sr~Senador Luiz Cavalcante, nào significa desapreço, ao contrário,
é por:que recebi os apartes partidos exatamente da minha própria bancada.
O Sr. !\-·ft•nd('s Canal c (PP -
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Permite V. Ex• um aparte? .

que precisavam violentamente disso, um preço bem superior àquele que no
mercado interno se pagava pela borracha natural obtida na Amazônia. Então, de acordo com o famoso acordo do Sr. Valentim Bouças, tínhamos que,
primeiro, suprir a economia nacional, e está certo dó-ponto de vista brasileiro, para depois, entãO, eXportarmos o excedente por preços muito superiores
e mais vantajosos para os Estados Unidos da América. Quer dizer, nós sempre pagamos no pior lado, ou porque a nossa economia foi contingenciada
para servir à economia nacional, ou porque fomos obrigados a, por exemplo,
ni:ío concorrer com o cacau da Bahia, com o café de São Paulo, com o açúcar
da região de Pernambuco e das regiões de São Paulo e do Estado do Rio de
Janeiro. Com o cacau se deu a mesma coisa- e aqui chegamos outra vez à
nossa Bahia- o cacau é nativo da Amazônia. Lâ eu vi, ainda quando menino, em férias no Tocantins, na cidade de Cametá, florestas de cacaueiro nativo ...
O Sr. Aloysio Chaves (PDS -

PA) -

E no baixo Amazonas.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... que depois foi perdi-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador do.
Mendes Canalc.
O Sr. LomantoJúnior (PDS- BA)- V. Ex• vai ter a satisfação de veriO Sr. 1\lend('s Canale (PP- MS)- Se V. Ex• me permite, ilustre Líder ficar no que isso vai se· ttánsformar. Rondônia é um exemplo.
Jarbas Passarinho, nós, aqui, embora na bancada oriental, como diz V. Ex•,
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Com dificuldades. porque hã um
estávamos acompanhando a discussão que a -bancada do ocidente promove, projeto de lei, que inclusive está tramitando na Câmara dos Deputados, disembora se tratando de assunto relacionado com o seu Estado, cujo pronun- criminando contra o Pará na aplicação de recursos na região.
ciamento de V. Ex~ alcancei agora, apenas nesta fase, porque acabo de cheO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Muito bem. Senador
gar, mas que nos prendeu a atenção e atenção esta porque víamos que V. Ex•,
com a sua posição de Líder, reclama melh.or tratamento do Governo. Então, Aloysio Chaves. Partido do próprio Congresso, outra discriminação.
Agora, chegamos ao ponto mais interessante para mim. Há dias, e agora
imagine nós da Oposição, o que pedimos falar quando aqui reclamamos os
falo realmente rejubilado, como homem da Amazônia vejo que os brasileiros
benefícios? ...
nos redescobriram, os brasileiros, vejam a forma pela qual eu já sou levado a
O SR. JARDAS PASSARI:"HO (PDS- PA)- Meu querido colega. falar. Quem se importou com a exportação da borracha natural, nós que érafalam com mais liberdade do que eu. Eu preciso romper as estruturas gover- mos os únicos detentores daquela riqueza? O Governo Central? Não. Só se
namentais que estão dentro de mim, para poder fazer um grito dessa nature- preocupou em obter a taxação, os impOstos. Preocupou-se em resguardar o
za. V. Ex•s falam com mais liberdade, talvez consigam menos.
mercado internacional de erros que seriam praticados, como foram praticados, por comerciantes inescrupulosos da região? Não. Alguma coisa que nos
O Sr. Mondes Canale (PP- MS)- Como?
favorecesse, na medida em que nos desse assistência técnica e financeira?
O SR. JARDAS PASSARI:"HO ( PDS- PA) - V. Ex•s falam com Não. Muitos anos depois é que se vai criar o Banco da Borracha, que foi ó
mais liberdade:_ talvez consigam menos. Isto _sim eu concordaria.
embrião do Banco da Amazônia, quando já éramos, praticamente, uma comO Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Veja que V. Ex• reclamando menos petição perdida, não podíamos competir. Um hectare de terra nativa na
Amazônia tem entre duas e dez ârvores, o mãximo de dez ârvores a, he\·ea
consegue mais.
brasiliensL~. produtora de borracha, ou outro tipo de vegetal produtor de borO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Talvez. Eu espero.
raCha. Um hectare plantado tem quinhentas ârvores. Como é possível compeO Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Sem dúvida. Mas nós estávamos tir? Nós atacarmos o inglês, porque fez o contrabando da semente? Não, nós
aqui apreciaildo V. Ex• embora V. Ex• desse atenção exatametlte ao ilustre também o faríamos, na medida em que se inglês fôssemos comprãssemos o
vice-líder que debatia com V. Ex• os problemas do seu Estado, mas despertou produto que na hora de ser objeto daquele processo da transformação do lâa atenção também aqui da nossa bancada e nós o acompanhávamos com o tex em borracha, porque era feito sobre tabatinga, barro pesado no centro,
mais vivo interesse porque se toca ÜimbéhiaoP"ãrá, toca ao Brasil e assim não para a borracha ser feita por cima, e o inglês comprava 2kg de barro e l kg de
poderíamos deixar de ter a nossa atenção voltada, especialmente quando V. borracha como se fossem 3kg de borracha. Até isso foi feito, por falta de
Ex • está reclamando providências para o- seu Estado.
atenção do Governo Central com um produto que lhe deu o segundo lugar na
pauta de exportação do Brasil.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. rneu
prezado colega Mendes Canate.
O Sr. Luiz Cavalcante(PDS- AL)- V. Ex• permite? (Assentimento do
Srs. Senadores, eu pedida ateOção já que os colegas me brindaram com orador.) Emine.nte colega, por que a Fordlãndia falhou onde a borracha foi
essa atenção tão espontânea, para esta passagem iiiteressante.
plantada racionalmente, assim nessa base de cem pés por hectare'!
Poucos talvez saibam que a riqueza monumental do café neste País coO SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA) - Meu nobre colega.
meçou pela Amazônia. Foi no Parâ onde se plantou pela primeira vez, graças
uo sargento-mar Fracisco de Melo Palheta, uma planta de café, o coflea ara- essa é uma das perguntas mais fascinantes que eu me tenho feito e tenho feito
a vârios homens com responsabilidade no campo agrícola do Parâ. E até um
hh·a.
O .Professor Octávio Meiira chega a -falar de uma maneira bastante inte- debate, quando -Oficiãf do Estaâo-Maior, eu tive n_o então-InStituto de Pesquisas do Amazonas.
ressante. Diz ele:
Há -várias versões: a primeira delas, em relaÇão à Fordlândia, é- Cxata"Nós, que havíamos trazido em 1727 mil e tantas frutas e cinco mente a mâ escolha do local. Mas isso Ford corrigiu, pois transferiu de Forplantas de café, da Guíã.na Francesa, graças aos esforços do dtândia para Belterra, onde haveria condições ideais para a produção, uma
sargento-mar· FranciscO de Melo Palheta, aqui cultivamos com todo vez que o inglês que nos levou as sementes, as levou do rio TapajOs, levou
o carinho a primeira: sementeira"- da famosa rubiácea e chegamos a exatamente de onde Ford pretendeu colocar a sua grande plantação~ a grande
exportar para Lisboa, em 1773, 4.273 arrobas do mesmo produto. plantation de borracha, para depois industrializar onde lhe conviesse. Mas, há
Em 1800 pudemos exportar, depois de retirado o suficiente para uma explicação que me parece, hoje, a mais consentânea com a realidade: o
consumo interno, 4.903 arrobas de café."
que acontece é que Ford, diante das plantações do Ceilão, ameaçado no forO que aconteceu com o Pará quando se criou o Instituto Nacional do necimento da matéria-prima, ameaçou-, por seu turno, essa plantação que fuCu fé'? Proibiu-se que o Pará plantasse café. Nós que fornos proibidos de plan- gia do americano e era inglesa, através do investimento maciço de cultura de
tar a cana-de-açúcar, agora fOmos proibidos de plantar café. E nós, que he1•ea dentro da Amazônia, e depois fez um acordo~ teve a garantia do fornetínhamos como riqueza extrativa vegetal a borracha, quando aconteceu a Se- cimento do insumo básico e não precisou mais se preocupar COm isso ... Esta
gunda Guerra Mundial, o que nos impôs a economia do Presidente Getúlio me parece, hoje, a melhor das explicações.
Varg::ts? Fomos obrigados a reter no Brasil a cota de borracha necessária a
Sr. Presidente, V. Ex• me adverte que o meu tempo estâ concluído. Vou
manter funcionando a indústria paulista, a indústria do Centro-Sul do País, apenas dedicar-me rapidamente, à parte final desta intervenção-. Tenho o pracm hora os americanos nos oferecessem, e provavelmente nos ofereciam por- zer de ver presidindo a Casa também um Senador pelo Pará no momento em
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que estaria aqui a me apartear, com certeza, não estivesse impedido pelo Regimento.
E que dizia eu que os brasileiros nos redescobriram. Hã dias, ali daquela
Bancada da Oposição, o Vice-Líder Roberto Saturnino falava com extrema
preocupação em relação às riquezas da Amazônia e à necessidade de não
deixá-la ser pre..c;a das multinacionais, do capital estrangeiro, ou o que fosse.
Por quê? Porque agora, nos dizeres do Senador Roberto Saturnino, o que o
petróleo representa para o México, o que as grandes descobertas de jazidas
petrolíferas do México representam para o México, Cãrãjãs representa p"ara o
Brasil.
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mantida como reserva, como salienta, mais uma vez, o ex~Governador do Pará, Reitor da minha terra, e uma das melhores cintilações de inteligência da
minha ãrea, que é o Professor Aloysio Chaves,- porque é uma postura nacional.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Muito obrigado, nobre Senador
Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Hã dias, quando agra-

decia o Título de Cidadão das A lagoas, e tive a honra de ter lâ presente o
nobre Senador Luiz Cavalcante e o Deputado A Ibérico Cordeiro, eu lembrava que, exatamente em nosso favor, Tavares Bastos gritou mais do que nós,
Carajás não é mais um projeto apenas de exportação de 35 milhões de toporque foi ele quem gritou pela abertura do rio Amazonas à navegação interneladas; ano de minériO âe· ferro. Carajãs, no seu co"rnplexo, hoje, é uma das
nacional, e nós éramos presos, confinados, para servir apenas ao interesse da
maiores minas de ouro do mundo. Carajâs é uma das maiores minas de cobre
Coroa. Daí esse ressentimento que explode um dia, seja o Senador Líder ou
do mundo; é a bauxita, que significa alurniiia, e numa segunda fase alumínio;
não do Governo. Explode um dia.
é níquel. Carajás é a possibilidade de aliar a hidrelétríca de Tucuruí à possibilidade de uma redução de natureza elétrica para a produçãO do ferro gusa. E
O Sr. Enlásio Vieira (PP- SC) - Permite V. Ex•?
Carajãs é, dentro da floresta, a possibilidade de utilizar O" carvão vegetal, muiO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador
to mais puro que o carvão mineral, para a produção do ferro gusa e do aço. Evelásio Vieira.
Então, não é apenas· a produção em bateia de urna tonelada de ouro por
O Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- Nobre Senador, sou eu quem estramês. E um projeto que em si representa trinta bilhões de dólares de investimento original e que é de tal modo reprodutivo em cada um dos seus subpro- nha que V. Ex• tenha estranhado a manifestação do Partido Popular, porque
jetos que parece até investimentO Cm refinarias. Em três, quatro anos o que nós fomos ao encontro das teses defendidas por V. Ex•. Nós aplaudimos a poeles dão de retorno em exportação é praticamente o valor original investido. sição de V. Ex• e de todos os representantes do Governo.
De maneira que se o Pará, que deve ser o pólo aluminífero do Brasil por exceO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Agradeço.
lência, o Parâ, que é hoje o novo eldorado do ouro neste País, o Pará, que tem
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Agora, é preciso que se diga que em
essa possibilidade de oferecer soluções, é justo que atravês das suas vozes que
o representam neste Senado, e já agora reforçado pelos apartes recebidos dos dezesseis anos era possível reorientar a política econômica no Brasil, para
companheiros do Nordeste, e de Mato Grosso, o Pará possa pedir, e neste corrigir as distorções anteriormente havidas em relação ao Norte do País. Era
caso exigir, sem nenhum tipo de arrogância, um tratamento que não seja o possível ...
tratamento crónico que mereceu de uma das suas maiores figuras da vida
política e intelectual do Pará, o Dr. Octávio Mdi'a:, n-Um doloroso artigo, um
artigo que temos, brutal constrangimento não apenas de lê-lo, mas de pedir a
sua transcrição nos Anais da Casa.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) Senador Jarbas Passarinho?

Dã licença para uma aparte, nobre

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Antes de concluir,
ouço o nobre Senador Evelãsio Vieira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP -

SC) -

Acompanhei, com muita

atenção, o justo pranto de V. Ex• em elação ao Parâ. Infelizmente não tenho
nenhuma contribuição a oferecer. Mas, expresso os cumprimentos pelo
magnífico festival de críticas ao Governo pefã ·Bancada do Governo, liderada
por V. Ex'

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, nobre Senador, é
que estou tão acostumado a V. Ex•, como homem franco, cristalino, que eu
me surpreendi um pouco pela forma do aparte de V. Ex•. Não fosse V. Ex• e
e·u acharia que o aparte era malicioso, porque mostrava uma posição delicada
do Uder critica:rido o próprio Governo. Quis salientar que é uma crítica de
política nacional, de estratégia nacional, ao longo ·dos tempos, como também
foi salientado aqui pelo nosso campeão do municipalismo, o Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador
Milton Cabral.

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Jâ tivemos, nobre Senador Jarbas
Passarinho, oportunidade de ocupar a tribuna do Senado, para analisar as

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu esperava de V. Ex• causas de empobrecimento do Nordeste, região comparável em extensão à
tudo, menos isso. Na verdade, esperava de V. Ex• uma adesão a nossa tese, e Argentina, com uma população superior, pois temos 35 milhões de habitantes
não que caracterizasse a minha crítica como ao GOVCfriõ ãtiiãl. Nós estamos contra cerca de 25 milhões daquele País, e ninguém poderia imaginar uma
citando a Colônia, Cstamos citando a República, estamos citando, ao longo,
cronicamente, da História do Brasil, esse tratamento que muito lucidamente
o nobre Senador e ex-Governador da Bahia, Lomanto Júnior, acaba de citar.
A causa não está propriamente no fato maniqueísta-de ser o Presidente bom
ou mau. A causa está na concentração de recursos que se passaram para a
União em detrimento dos Estados e dos Municípios. Veja V. Ex•; com uma
riqueza enorme como esta do ouro, o que vai ficar no Pará? O que o nobre Senador Aloysio Chaves acabou de salientar: 1% de royalties. A Bahia também
reclama naturalmente em relação ao seu petróleo; Sergipe também reclama. E
Minas Gerais é uma velha reclamante em relação aos burac.Õs que lhe ficaram
da exportação do seu minério de ferro.

nação daquele porte com os problemas que essa região do N ardeste encerra.
Mas, naquela oportunidade, eu citei as mensagens de Epitácio Pessoa, no final do século, e os seus pronunciamentos como Presidente da República;
lembrei vários outros pronunciamentos, passando por Getúlio Vargas, em
discurso pronunciado na Paraíba; pronunciamentos de Eurico Outra; depois
de Juscelino Kubistchek de Oliveira, pronunciados em Campina Grande, no
interior da Paraíba; depois tivemos os sucessores e entramos pelos governos
da Revolução. Em todos esses pronunciamentos, que agora deverão completar um centenário, todos eles denunciavam o processo de discriminação e da
necessidade da União realmente planejar com eficácia o desenvolvimento do
Norte e do Nordeste. Portanto, ao completar esse centenário de discrimiO Sr. Aloysio Cha>es (PDS- PA)- Nobre Senador, a causa maior estâ nação, creio que o Presidente Figueiredo terâ oportunidade, ao final de seu
numa postura nacional que fez da Amazônia ·sempre uma grande reserva Para Governo, de modificar essa tendência nefasta que se registra em relação a essas regiões subdesenvolvidas do País. E denunciei, naqUela ocasião, o probleser utilizada no futuro.
ma da falta de continuidade da ação governamental, o problema da falta de
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- De fato já se pensou profundidade dos planejamento, e, sobretudo, a incompatibilidade de recuraté na planetarização da Amazônia. Amazônia, agora, estã plan"etarizada. O sos alocados, para que esses projetes provocassem efeitos duradouros. Enque acontece? Sempre ou viril os essas estórias engraçãdas dizendo que a Ama- quanto isso não for mudado, efetívamente, o Norte e Nordeste continuarão a
zônia é intocável porque ela representa a produção de oxigênio do.rnundo, a penar e serão regiões discriminadas. É preciso, portanto, haver uma radical
grande fábrica de oxigénio do mundo. São duas inverdades numa pequena modificação no comportamento do· Govefno, não como o resultado de uma
frase. A primeira inverdade estã na questão do ecossistema. O oxigênio pro- ação deste Governo, mas como resultado de uma ação de todos os Governos
duzido consumido pela própria floresta. E são os melhores botânicos brasilei- da Repóblica Antiga e da República Nova.
ros quem exatamente nos dão essa lição. Ela é auto-suficiente na medida em
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito bem! Agradeço
que ela produz oxigênio de dia e o consome de noite, por exemplo. Então,
não existe esse negóCio de ameaça de desmatamento da Amazônia porque os o aparte de V. Ex• exatamente também nessa dimensão. Ainda hã instantes,
aqui,
o Senador Lo manto Júnior falava da necessidade de modificarmos o
holandeses, os alemães e os russos vão ficar respirando uma atmosfera rarefeita por falta de oxigênio. Não exíste iSso. Mas a Amazônia é intocável e Código de Tributação, e, logo depois, o nobre Senador Luiz Cavalcante fala-
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va que nós, discriminados da Região Norte e Nordeste, somos, entretanto,
talvez o pitar fundamental de sustentação do Governo atual.
Masoquismo? Falta de cultura? Como disseram os representantes de São
Paulo, do Rio Grande do Sul e de outras áreas pertencentes à Oposição,
insultando-nos a nós, dizendo que nós éramos o voto de cabresto, o voto da
área menos culta? Até isso recebemos de sobremesa.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -

AL) -

Resignação, talvez ...

Setembro de 1980

vista inaceitável e é claramente uma resposta às reivindicações justas
dos estudantes de Geologia por maiores verbas e melhores condições de ensino para o curso,
A CONAGE está solidária com os estudantes na luta para que
os cursos de Geologia do País venham a ter as condições necessârías
a oferecer um ensino ao nível de formar profissionais geólogos capazes de bem servir ao País:

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Compreensão. resig·
Ao repúdio à lamentavel decisão do Reitor de UERJ, somamos a solicitação
nação, sim. Entendo que seja isso.
da Vossa Excelência de para que sejam tomadas enérgicas providências visanAgora, note-se que a questão ê nacional, e é linear ao longo dos Gover- do à manutenção do vestibular para o cur~o de Geologia daquela Universidanos. Em 1946, um constituinte ...
de e principalmente à concessão dos meios necessários para o funcionamento
O Sr. Lomanto Júnior (PDS - ItA) - São inexpugnáveis a qualquer do referido curso dentro dos padrões que permitam a aprendizagem de geólomudança, exatamente aqueles que nos julgam os mais atrasados da Fede- gos nos níveis que são necessários à formação de geólogos competentes.
ração, porque estão habituados a ter privilégios.
Logo a seguir, Sr. Presidente, tomei a iniciativa de enviar comunicaçãO a
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Aí está. Veja V. Ex•
que há dias, aqui, quase se aprova um projeto, debaixo da maior pressão das
Oposições, que era um projeto que se dizia que estava beneficiando os Municípios brasileiros.
Na verdade, estava levando a água correndo para o mar. Estava levando
mais dinheiro para a área mais rica do Brasil. Porque enquanto o Fundo de
Participação Municipal é redistribuído na razão inversa da renda, o Fundo
Estadual não o ê. E nós não vimos os grandes representantes dos Estados poderosos deste País a pretender redistribuição distributiva como é a do Fundo
de Participaçâo dos Municípios.
Ai está a diferença, aí está por que o gap, a diferença, o fosso é cada vez
maior. Aí está por que, quando o cons_tituinte de 46 coloca 3% da receita tributária- da União ...
O Sr. Lomanto Júnior (PDS -

BA) -

Não abre mão de nada.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... para desenvolver a
Amazônia, o que deu depois como resultado o crescimento da SUDENE,
nessa ocasião, o que verificamos? Nenhum Presidente da República, do Dr.
Getúlio Vargas até a extinção desse processo com o Presidente Castello Branco, pagou os 3%. Correu o risco de crime constituciorial, responsabilidade
que a Constituição prevê, maS não pagou. Não entregou os 3% que cabiam a
nós. Nem Dr. Getúlio Vargas, nem Dr. Jânio Quadros, nem Dr. Juscelino
Kubitscheck de Oliveira, nem o Dr. João Goulart, nem o Presidente Castello
Branco. E ao Presidente Castello Branco, quando eu era Governador do Pará, recorri, ele me disse, na linguagem de a feto que possuía por mim: "Passarinho. você foi bom oficial, foi meu estUdante de Estado-Maior, e eu tenho
uma frente principal onde me bater." E essa frente principal era o Nordeste.
De maneira que a frente Norte ê frente secundária.
Aqui encerro, Sr. Presidente, esta manifestação que pretendia ser apenas
um registro, e acabou sendo um desabafo, e encerro convencido de que me
cabe ainda, no resto de meu mandato, sobretudo apoiado se for, como estou
sendo, pelos meUs companheiros do Senado, fazer -alguma coisa em proveito
verdadeiramente, concretamente, da diminuição dos grandes desníveis intraregionais neste País.
O Pará hoje, como disse o nobre S_enador pela Bahia, ê um efeito que ele
sofre de uma causa maior que é essa desordem em relação à Federação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra. para
breve comunicação, ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTlLLO (PMDB- GO. Para breve comuni·
caçào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, acabo de
receber, como Membro da Comissão de Minas e Energia do Senado, um telex
enviado pelo Dr. Nelson Guzzo, Presidente da Coordenação Nacional dos
Geólogos, vazado nos seguintes termos:
Goiania. GO I I de setembro de I 980.
Para:
Senador Henrique Santillo
Membro da Comissão de Minas e Energia do Senado Federal
Brasília- DF
A Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE, vem
através deste protestar e se posicionar em face da grave decisão da
Reitoria da U ERJ de eliminar do vestibular de 1981, vagas para o
curso de Geologia daquela Universidade:
Tal atitude que conSubstancia na prática o desejo da Reitoria
de fechar o curso de Geologia da UERJ é sob todos os pontos de

todas as autoridades federais e estaduais competentes, solicitando-lhes tomassem conhecimento dessa medida, que também consideramos lesiva aos
interesses nacionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem )
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso_, para breve comunicação.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, projetes de lei que
serão lidos pelo Sr. f'? -Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 236, DE 1980
Altera a redaçào do art. 37, da Lei n<.> 3.807, de 26 de agosto de
lei Orgânica da Pre~·idência Social.

1960 -

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 37. da Lei n' 3.807. de 26 de agosto de 1960. passa a viger
com a seguinte redação:
"Art. 37. A importância da pensão devida ao conjunto dos
dependentes do segurado será constituída de urna parcela familiar,
igual a 80% (oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fosse aposentado, e mais tantas parcelas iguais, cada uma,
a 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 2 (duas)."
Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei onerarão as fontes de receita
de que trata o art. 69 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 39 O Poder Executivo, ouvido o Ministério d-a Previdência e Assistência Socíal, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em conformidade com o preceituado no art. 37 da Lei Org-âriica da Previdência Social, a pensão atribuída às viúvas de segurados do INPS é, no
mínimo, de sessenta por cento do valor da aposentadoria a que este teria direito, ao falecer.
Ocorre, no entanto, que são freqUentes os casos de segurados que vêm a
falecer deixando como único dependente a própria esposa. Nesse caso, a viúva recebe apenas importância correspondente aos sessenta por cento do valor
da aposentadoria, o que ê absolutamente insuficiente para o atendimento de
suas necessidades básicas.
Na realidade, em virtude do processo inflacionârio que atravessamos,
que provoca brutal aumento do custo de vida e acentuada perda do poder
aquisitivo da moeda, não é justo que se assegure às viúvas de segurados da
Previdência Social apenas sessenta por cento do valor da aposentadoria.
Manter-se esse critério é praticamente relegar-se tais pessoas, geralmente de
idade avançada e que não possuem quaisquer rendimentos próprios, à miséria e- ao abandono.
Nesse contexto e atendendo à justa reinvindicação de viúvas de segurados do INPS, propomos nova redação para o art. 37 da Lei n9 3.807 f60, estabelecendo que a parcela familiar relativa à pensão será de oitenta por cento,
mais duas parcelas de dez por cento por dependentes.

Setembro dc 1980
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Essa medida, temos convicção, atenuará as dificuldades financeiras enLEGISLAÇÀO CITADA
frentadas pelas viúvas, que passarão a dispor de maiores recursos para sobreCÓDIGO CIVIL
viver.
Em atendimento ao estatuído no parágrafo único do art. 165 da Lei
Maior, é indicada a fonte de custeio total da benesse previdenciária a ser maArt. 178. Prescreve:
jorada.
§ J9 Em dez dias, contados do casamento, a ação- do marido para anu~
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980. - Senador Nelson Carneiro. lar o matrimônio contrafdo com mulher já deflorada (arts. 218,219, nll IV, e
220).
LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N' 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Art. 37. A importância da pensão devida ao conju-nto dos dependentes
do segurado será constituída de uma parcela familiar, igual a 50% (cinqUenta
por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia, ou daquela a
que teria direito se na data do seu falecimento fôsse aposentado, e mais tantas
parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 5 (cinco).
Parágrafo único. A importânCia total assim obtida, em hipótese alguma inferior a 50% (cinqUenta por cento) do valor da aPosentadoria, que percebia ou a que teria direíto, será rateada em quotas iguais entre todos os dependentes com direito à pensão, existentes ao tempo da morte do segurado.

(Às Cõmissões"de ConstituiÇão-e /usr7Ça:ae-regfslãçâ0 SOcial e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 237, DE 1980

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:
I. O que diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e boa fama, sendo_ esse erro tal, que o seu conhecimento ulteríor torne insuportável a
vida em comum ao cônjuge enganado.
II. A ignorância de crime inafiançãvel, anterior ao casamento e definitivamente julgado por sentença condenatória.
III. A ignorância, anterior ao casamento, de defeito físíco irremediável
ou de moléstia grave e transmissível, por c~ntágio ou herança, capaz de por
em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência.
IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI !lO SENADO No 238, DE 1980
Altera a redaçào do item I do artigo 7" da Lei nll 4.266, dt• 3 d4.'
outubro de 1963.

O Congresso Nacional decreta:

Re,:oga o§ IQ do art. 178 e o item [V do art. 219 do Código Ch·il
Art. 1"' Dê-se ao item I do artigo 7<~ da Lei n94.266, de~ de outubro de
- Lei n"' 3.071, de l\' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei nll3.725, 1963, a seguinte redação:
de IS de janeiro de 1919.
UI- 10% (dez por cento) para cada cota percentual a que sereO Congresso Nacional decreta:
fere o artigo."
Art. 1' São revogados o§ l'do art.I78 e o item IV do art.219 do CódiArt. 211 Os encargos decorrentes do que preceitua o artigo anterior sego Civil- Lei n' 3.071, de 1' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n' 3.725, rão atendidos, sem aumento de contribuição, com a receita proveniente da
de 15 de janeiro de 1919.
contribuição prevista no item II do artigo 79 da Lei n9 4.266, de 3 de outubro
Art. 29 Esta Le1 entra em vigor na data de sua publicação.
de 1963, com a alteração determinada pelo§ 2<~ do artigo 35 da Lei n9 4.::::63,
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
de 29 de novembro de 1965 e pelo art. 49 da Lei n9 6.136, de 7 de novembro de
1974.
Justificação
Art. 39 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas
Nos termos do nosso Código Civil, editadO
19f6, Constitui erro esas disposições em contrário.
sencial de pessoa, justificando anulação de casamento, "'o defloramento de
mulher, ignorado pelo marido" (art. 219, item IV). Essa ação anulatória presJustificação
creve em dez dias contados do matrimónio (art. 178, § I<~).
Corresponde o salário-família, desde sua instituição, a cinco por cento
E certo que o Código Civil Brsileiro, que contou para a sua feitura com a do valor do salário mínimo eiti virtude da seguinte determinação legal:
colaboração de figuras excepcionais da ciência jurídica, consubstancia realmente uma notável produção que ainda hoje, em quase todos os seus aspecLEI N' 4.266,
tos, merece o acatamento dos estudiosos e aprofundadores do Direito.
DE 3 DE OUTUBRO DE 1963

em

A dinâmica social contudo, está a exigir reparos nesse instituto do nosso
Direito Privado, a fim de que as suas normas se ajustem à realidade contemporânea, já despida de certas limitações ditadas pela moral então recomendável e universalmente aceita.
Assim é, por exemplo, a hipótese do erro essencial que se identifica nO
fato de ignorar o marido a circunstância de, no casamento, jã não ser mais
virgem a sua esposa.
Sem sermos propugnadores do incentivo às conjunções livres, pois entendemos que o casamento santifica a função natural de procríar, não podemos deixar de reconhecer, de outra parte, que a obrigação de virgindade,
como imposição legal, coristitui exagero que cumpre ser erradicado de nossa
legislação civil.
Assim, o nível de importância que o nosso vetusto Código atribui ao fato
de que deve ser conhecida pelo homem, antes do casamento, a situação de de~
floramento da mulher está em absoluta antinomia com os sentimentos mais
evidentes da sociedade que integramos; produzindo, no particular, uma verdadeira distorção entre o social e o jurídico.
Jã é tempo, portanto, de começarmos a encarar o sexo com naturalidade,
na sua destinação mais pura, que nada tem de misterioso, de confessável ou
de inconfessável.
Além do mais, na conquista da igualdade de direitos para a mulher, já
não se admite seja o homem detentor da prerrogativa exclusiva de inquiridor
dos atos praticados pela mulher antes do casamento, quando os seus próprios
permanecem a salvo de qualquer averiguação.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980.- Eunice Michiles.

"Art. 211 O salário-família será pago sob a forma de uma cota
percentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, arredondado este para o mútiplo de cruzeiro seguinte, por filho menor
de qualquer condição, até 14 anos de idade.
Art. 79 Ficam fixados, pelo período de 3 (três) anos, os se~
guintes valores relativos à presente lei:
[-de 5% (cinco por cento) para cada cota percentual a que se
refere o artigo 29;
§ }9 Se, findo o período· previsto neste artigo, não forem rc~
vistos os valores nele fixados continuarão a vigora-r até que isto venha a se efetuar."
Já completou, entretanto, a Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, mais de
dezesseis anos de vigência sem que, entretanto, a norma que manda fazer arevisão trienal do valor do salário-família fosse cumprida, mesmo após o transcurso de cinco trienios.
E o mais importante é que a taxa paga mensalmente pelos empresários
para custeio do salário-família vem proporcionando "superavits" desde a sua
instituição.
Urge, pois, ser atualizado o valor do salário-família, elevando-se de srrr,
para 10% do valor do salário mínimo, como o faz a presente propo~içào
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980 - Orestes Quérdlt.

(Ãs Comissões de _Consti(uição e Justiça, de Legislação Soâal e
de Finanças.)
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Setembro de 1980.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tendo em vista a criação,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os projetos lidos serão
através da Resolução n9 52, de 1980, do Senador Roberto Saturnino e outros
publicados c remetidos às comissões competentes.
Senhores S.enadores, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inSobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. J9-Secretário.
vestigar o funcíonamento do mercado financeiro do País, a Presidência, de
E lidó o seguinte
acordo com as indicações das lideranças, designa para integrar a referida CoASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR OE TURISMO
missão os seguintes Senadores:
Grupo Brasileiro
PDS
PMDB
OFICIO NO 47/80
José Uns
Roberto
Saturnino
Brasília, 9 de setembro de 1980
Lomanto Júnior
Mauro Benevides
Senhor Presidente
Bernardino Viana
José Richa
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Delegação do
Gabriel Hermes
PP
Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar de Turismo à Conferência
Almir Pinto
Tàncredo Neves
Mundia( de Turismo, a realizar-se em Manila, Filipinas, entre os dias 27 de
setembro e IO de outubro vindouros, será integrada pelos seguintes Senadores:
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Senador Saldanha Derzi
José Guiomard - Raimundo Parente ---Aloysio Chaves - Gabriel
Senador Moacyr Dalla
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de es- Hermes - Alexandre Costa - Luiz Freire- José Lins - Gilvan Rocha João Calmon - Hugo Ramos - Tancredo Neves - Amaral Furlan tima e considen~.ção - Saldanha Derzi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O oficio lido vai à publi- Franco Montoro- Henrique Santillo -Vicente Vuolo - Mendes Canale
-Pedro Pedrossian -Saldanha Derzi- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
cação.
- Pedro Simon.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário.

E lida a seguinte
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 22 do corrente, a fim de participar, Como Presidente do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, da Assembléia
Geral da OMT, a realizar-se enl-Manila, de 27 de setembro a 10 de outubro
do corrente ano.
Atenciosas Saudações - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário.

São lidas as seguintes
Brasília, 15 de setembro de 1980
Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. S6 do Regimento Interno, venho propor a
Vossa Ex.celência, os nomes do Senhor Senador Evelásio Vieira, como Titular, e o meu próprio, como Suplente, para integrar, em substituição ao Senhor Senador Valdon Varjão, a Comissão Permanente dos Municípios, criada pela Resolução n' 132, de 1979.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de
estima e distinta conslderação - Gilvan Rocha, Líder do PP.

Brasília, 16 de setembro de 1980
Senhor Presidente,
Nos termos do§ ]9 do art. to do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a subotituição do nobre Sr. Senador Yaldon Varjão, pelo nobre Sr. Senador GastãO Mü!ler, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 64, de 1980, que "acrescenta inciso ao artigo 20 da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. - Gilvan Rocha, Líder do PP.
Brasília, 16 de setembro de 1980
Senhor Presidente,
Nos termos do§ J9 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição dos nobres Srs. Senadores Jutahy Magalhães, Lourival
Baptista e· Moacyr Dalla, pelos nobres Srs. Senadores Almir Pinto, Lenoir
Vargas e Helvídio NU:nes, i:ta ComisSãO-Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n9 107, de 1980-CN, que submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 l. 798, de 28 de maio de
t 980, que .. dispõe sobre a renúncia, pela União, do domínio útil de área situada no município de Guarulhos, Estado de São Paulo, necessária à implantação da Base Aérea e a implantação do Aeroporto de Guarulhos".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta: cOnsideração. -Saldanha Derzi, Vice-Líder do PDS, no exercício
da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serão fe"ifas as substituições
solidtadas.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está findo o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1971
(TI'ámitando em conjunto com os Projetas de Lei do Senado
n•s 59 e 78, de 1971, 24, de 1975, e 4, de 1976.)
(Em regime de urgência- art. 371, .. C", do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado o9
57, de 1971, do Senador Benedito Ferreira, que regula a propaganda
comercial dos produtos industrializados do fumo, tendo
PARECERES das Comissões:
N9 542/74- de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: favorável aos Projetas de Lei do Senado n9s 59 e 78, de 1971, nos termos da Emenda nº l-CCJ (Substitutivo), que apresenta e contrário
ao de n• 57, de 1971;
N9 543/74- de Economia- ]9 pronunciamento: solicitando
seja ouvida, em primeiro lugar, a Comissão de Saúde;
N9 544(74 - de Saúde - }9 pronunciamento: favorãvel ao
Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça;
N• 545/74- d< Economia- 2• pronunciamento: favorãvel aos
projetes nºs 59 e 78, de 1971, nos termos da Emenda n9 2-CE (Substitutivo), que apresenta e contrário ao de n9 57, de 1971, com voto
em separado do Senador Augusto Fra-nco;
N9 546/74- de Constituição e Justiça- 29 pronunciamento:
pela constitucionalidade ejuridicidade do Substitutivo da Comissão
de Economia;
N9 547/74 - de Saúde - 29 pronunciamento: favorável ao
Substitutivo da Comissão de Economia, com emenda de redação
não formalizada;
Nº 548(74- de Finanças- ]9 pronunciamento: solicitando audiência do Ministério da Fazenda;
N9 549/74- 29 pronunciamento (ouvido o Ministério da Fazenda), contrário aos projetes e ao substitutivo da Comissão de
Economia;
N"' 693/80 - de Constituição e Justiça - 39 pronunciamento:
pela constitucionalidade e juridicidade dos projetas;
N9 694/80 - de Saúde - 39 pronunciamento: favorável aos
projetos nos termos da emenda n• 3-CS (Substitutivo), que apresenta;
Nº 695/80- de Constituição e Justiça- 49 pronunciamento:
pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de Saúde, com subemenda que oferece;
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N'? 696/80- 5'? pronunciamento: ratificarido seu parecer anterior;
N<? 697/80- de Economia- 39 pronunciamento: favorável ao
substitutivo da Comissão de Saúde e à subemenda da Comissão de
ConStituição e Justiça;
N9 698/80- de Saúde- 4~' pronunciamento: pela manutenção
do parecer anterior, que concluiu por substitutivo e favorável à subemenda da Comissão de Constituição ·e Justiça;
N'? 699/80- de Finanças- 39 pronunciamento: favorável ao
substitutivo da Comissão de Saúde e à subemenda da Comissão de
Constituiçã·o-·e Justiça; e
N• 700/80- de Agricultura- (pronunciamento solicitado em
plenário): favorável aos projetas nos termos da emenda n9 4-CA
(substitutivo), que apresenta.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre o substitutivo da Comissão de Agficultura.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte:
REQl'ERIMENTO N• 387, DE 1980
Nos termos do art. 387, inciso II, do Regimento Interno, requeremos a
extinção da urgência concedida Para os Projetas de Lei do Semido n'i's 57, 59 e
78, de 1971, 24, de 1975 e 4, de 1976, constantes dos primeiros itens da Ordem
do Dia, tendo em vista ter chegado ao Senado projeto sobre o rllesm.o assunto
já aprovado pela Câmara dos Deputidos.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980,- Aloysfo Chaves- Gilvan
Rocha - Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento.
O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Peço a palavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação do requerimento.

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)-.- Si. "Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra, o nobre Senador Aloysio Chaves para encaminhar a votação.
O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA, Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Subscrevendo, Sr. Presidente, com o ilustre Více~Líder do PMDB e o
Líder do PP, o requerimento que solicita extinção do regime de urgência para
o projeto, devo prestar alguns esclarecimentos à Casa.
-

Acaba de ser aprovado, na Câmara dos Deputados, em virtude de um
acordo geral de lideranças, um projeto de lei dispondo sobre a propaganda
comercial dos produtos industrializados do fumo. Esse projeto de lei está chegando ao Senado Federal. Em conseqüência, julgou-se prudente e, mais do
que isto, conveniente anexar esse projeto ao que está constando, hoje, no item
n~' I da Ordem do Dia, para um exame conjunto, tendo em vista que o projeto
oriundo da Câmara dos Deputados foi aprovado naquela Casa em virtude
desse entendimento geral entre os partidos. Sem entrar no mérito desta matéria, sem maior indagação, foi então firmado esse requerimento em que se
solicita a extinção da urgência.
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renta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 665, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, ficando a votação adiada por falta de quorum.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador .Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sessão de ontem discutimos, quase à exaustão, o presente pedido de
empréstimo para o Estado do Rio Grande do Norte, em virtude de existir na
nossa pauta outro, também para o mesmo Estado, de valor menor, mas ambos, Sr. Presidente, aumentando a dívida consolidada desse Estado.
Vou encaminhar à Mesa um _requerimento ao Banco Central solicitando
informações sobre se o Senado pode votar os dois projetas, isto é, o que aumenta a dívida consolidada para 144 milhões, para o Estado do Rio Grande
do Norte, e outro que aumenta para 60 milhões. Se um não é conflitante com
o outfo, se um não é abrangente do outro, se um não abarca ou abrange o outro, por que um aumenta para 60 milhões e outro aumenta para 144 milhões?
Os líderes da bancada do Governo tentaram me explicar, ou explicar ao
Senado, que podíamos votar os dois; mas, devido as minhas poucas luzes, Sr.
Presidente, e à feérica inteligência ·dOs Srs. ·Líderes, o certo é ciue eu não atingi
a altitude em que eles explicaram esses dois projetas. Este conflito existe no
meu espírito e aqui nO enteridirnento do Senado.
Vou repetir os dados, para que .fiquem bem postos para o esclarecimento
da Liderança.
Há um projeto que aumenta para 60 milhões a dívida consolidada doEstado do Rio Grande do Norte, a fim de que ele possa fazer o empréstimo à
Caixa Econômica Federal, e há outro na mesma pauta, para aqui remetido no
mesmo dia, pelo mesmo Presidente da República, João Figueiredo, elevando
a dívida consolidada do mesmo Estado Rio Grande do Norte para 144 milhões.
Quero crer, Sr. Presidente, que haja um conflito entre os dois. Então, as
explicações dadas pelos líderes não me satisfizeram, não que eles tenham explicado mal, é que eu tenha compreendido mal; ou melhor, não tenha tido a
inteligência para penetrar na altitude em que eles colocaram a explicação.
O que é certo, Sr. Presidente, é que as explicações não me bastaram. E,
ne~te caso, estou enviando ao Banco Central do Brasil um ofício, através da
Mesa, solicitando informações sobre se votarmos um empréstimo de 60 milh~es podemos votar o de-144_mil_!~ões, ou se votarmos o de 144 milhões podemos votar o de 60 milhões. Podemos consolidar em 144 e consolidar em 60
Sr. Presidente, a mesma dívida consolidada, do mesmo Estado, remetidas n~
mesmo dia pelo mesmo Presidente da República?
Mas, a ilustrada Liderança, que se tomou no dever de me explicar, tentou explicar, mas eu não entendi a explicação. Sr. Presidente, disse um filósofo, muito certo: há explicações e há coisas explicadas. Quer dizer, as explicações são a conversa, a versão, a interpretação, O critério estabelecido pelo
explicador. Agora, as coisas explicadas são outra coisa, outras explicações,
outras teses que, às vezes, a explicação não abrange.
Estou esperando que a Liderança da Maioria, que está, lá, o Regimento
Interno e talvez algumas notas que tenham vindo do Governo Federal, me explique, a fim de que eu nãO ·remeta ao Banco Central do Brasil o meu pedido
de informações.

Esta a razão que levou o PDS, o PP e o PMDB a apresentar o requeriMas, se as explicações não vierem, Sr. Presidente, então, remeterei o meu
mento que, neste momento, V. Ex' submete à decisão do Plenário. (Muito
pedido de informações, com muito constrangimento ...
bem!)
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra, em
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. (Pau- seguida, para encaminhar a votação.
sa.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Logo que o nobre Senador
Aprovado.
termine; o seu tempo está-se esgotado.
Em virtude da aprovação do requerimento, as matérias a que se refere reO Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Pois não.
tomarão seu ritmo nOrmal-de tramitação, passando-se, em conseqüência, ao
item 6 da pauta.
O SR. DIRCEV CARDOSO (ES)- Assim, Sr. Presidente, vamos espe·
rar que o ilustre Líder da Maioria nos explique se podemos consolidar a díviO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Item 6:
da em dois momentos, no mesmo instante financeiro: consolidar uma dívida
Votação; em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de em 60 e consolidar a mesma dívida, do mesmo Estado, em 144; isto eu quero
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de ver.
seu Parecer n<~ 664, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do
Sr. Presidente, há um princípio de Física, que diz que duas coisas não poRio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e qua- dem ocupar o mesmo lugar no espaço; é o princípio da impenetrabilidade dos
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corpos. E aqui, quero cre-r que nós -estáinOs desmentindo isso. Já que o César
Lates desmentiu o nosso Einstein sObre a relatividade, o Senado da República
vai desmentir a lei da impenetrabilidade dos corpos, e vai adotar que nós podemos aumentar a dívida consolidada para 60 e para 144 ao mesmo tempo.
Isso é que quero ver.
Sr. Presidente, já que o nosso Líder da Maioria, com certa gastura, vai
falar explicando esta dubiedade de mensagens, eu me calo. E pra dar o meu
voto, mas certo de que v·ou votar em consciência dúbia, repitO aquilo que falei
ontem: dizia Hagcl, um nome maior do que muitos Senadores da Casa, que o
nosso espírito é dúvida. E sobre esse manto de dúvida, sombra de dúvida, esse
cone de penumbra que esses dois projetas projetam no meu entendimento, eu
me sento, mas não me calo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Aloysio Chaves, para encaminhar a votação.
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lar o requerimento, mas corno esse requerimento não é imprescindível e tem
efeito procrastinatório, nós não iremos concordar com este requerimento.
Assim sendo, Sr. Presidente, tenho certeza que o esforço do nobre Senador terá de_esb_oro~r-se de_encon.tro a um fato absolutamente regular, a um
processamento que está isento de qualquer crítica, podendo apenas o nobre
Senador persistir na sua posição de ser contrário à concessão dessa autorização, porque entende que ela concorre, direta ou indiretamente, para agravar o processo inflacionário nacional.
De sorte que, ex abundantia, mais uma vez volto ao Plenário desta Casa,
como já o fizeram outros ilustres colegas meus, para, em respeito ao Plenário
e ao nobre Senador Dirceu Cardoso, prestar estes esclarecimentos adicionais.
E respondo a S. Ex', com a mesma franqueza com que acabou de me formular a sua indagação anterior, que, se quiser fazer o requerimento, é uma medida regimental, S. Ex• poderá requerer e, regimentalmente, a Maioria se opõe,
porque ele é puramente procrastinatório.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) -Sr. Presidente, peço a palavra
A Casa tem conhecimento de que o eminente Senador pelo Espírito Santo está dedicado a uma tarefa, não diria ingrata, mas árdua, de obstruir a Or- para uma questão de ordem.
dem do Dia e 3 votação desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
S. Ex• tem que ocupar o seu tempo, e o faz variando na sua argumen- Senador Henrique Santillo.
tação, saltando de um assunto para outro, repisando inúmeras vezes a mesma
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Sr. Presidente, solimatéria~-..
citaria de V. Ex• que suspendesse os trabalhos, de conformidade com o§ 31' do
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - E a mesma matéria.
art. 180 do Regimento Interno da Casa.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- ... de tal maneira que esta
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidência atende e vai
Casa já está suficientemente escla"r_çcida _n_ão_só sobre o assunto, como tam- acionar as campainhas por lO minutos, para verificar se temos número. Em
bém sobre os propósitos de S. Ex•
caso contrário, a sessão será suspensa.
Então, seria alimentar uma discussão esté_ril voltar a insistir sobre este
Está suspensa a sessão por lO minutos.
assunto.
(Suspensa às 16h30min., a sessão é reaberta às 16h40min.)
Mas, como novamente o eminente Senador Dirceu Cardoso dirige-se à
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ reaberta a sessão.
Maioria numa interpelação di reta, o nosso silêncio poderia ser interpretado
como um assentimento às SIJas palavras ou como uma impossibilidade maniPresentes 1 l Srs. Senadores: há número para continuarmos os nossos
trabalhos.
festa de contestar os argumentos por ele expendidos.
Na realidade, Sr. Presidente, esta matéría- jâ foi esclarecida exaustivaO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
mente, à saciedade. São dois projetes distintos, dois processos distintos: um, questão de ordem.
que visa a conceder um empréstimo de 144 milhões de cruzeiros, através do
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Para uma questão de ordem,
Banco do Nordeste do Brasil SoCiedade Anônima, destinado à construção da
segunda etapa do Centro Administrativo em implantaÇão na cidade de Natal. concedo a pa~avra ao nobre_ Se~ador Dirceu Cardoso.
Cada processo, conforme a sua destinação específica, tem uma tramitação
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem reautônorna. O segundo, o de n~' 9, que se encontra também em pauta, pretende visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
conceder autorização ao Governo do Rio Grande do Norte para contrair,
Apenas urna questão de ordem baseada no art. 310, letra .. b", do Regipara contratar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante mento Interno.
utilização do Fundo de Apoio de Desenvolvimento Social, para construção,
Como permanecem as dúvidas no meu espírito, eu atrasaria vinte e quaconclusão, ampliação, restauração de equipamentos e reequipamentos de tro horas, apenas, Sr. Presidente, a tramitação da matéria, que seria remetida
unidades escolares do 19 grau na zona rural e urbana daquele Estado. Este se- à Comissão de Finanças, para interpretar essa dúvida que estou suscitando.
gundo pedido, corno pretende utilizar recursos do F AS, está, de acordo com
Portanto, em face do art. 310, letra "b", do Regimento Interno, eu reo art. 2~' da Resolução n'>' 93, de 1976, do Senado, isento desse limite de endivi- quereria o reexame da Comissão de Finanças, que jã se manifestou sobre o
damento~ é extralimite de endividamento, que é o recurso do F AS destinado,
assunto, e que fosse então a ela remetidos os dois projetas, para em vinte- e
como dis_s_e_, à implantação dessas escolas no Estado do Rio Grande do Norte. quatro horas, apenas. esclarecer a dúvida.
Esta é a piíiTICira explicação. Segunda, S. Ex• faz uma confusão, creio que,
Diz o citado artigo:_
talvez, intencional, para procrastinar a apreciação dessa matéria, com relação
.. Art. 3 W. A discussão poderá ser adiada, mediante delibeà dívida consolidada. A dívida consolidada do Estado pode ser de setenta, seração do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou Comisrá de oitenta a dívida do Estado do Rio Grande do Norte. Se esse Estado consão, salvo se faltar o período de 3 (três) sessões ordinárias, ou metrai mais quarenta milhões de empréstinios, se consolida a dívida do montannos, para o término do prazo de tramitação da matéria, para os sete de cento e vinte e contrai mais sesSenta milhões de cruzeiros em empréstiguintes fins:
mos, essa dívida passa de cento e vinte para cento e oitenta milhões. E é consolidada no sentido de que se o faz através de um processo absolutamente reb) reexame por uma ou mais Comissões por motiVo justificado;"
gular, um processo legal em que o Estado é autorizado a tomar emprestado
-

essa importância.
Portanto, o que deve o Banco Central examinar, Sr. Presidente, é se o Estado ainda está dentro do limite de endividamento, se a sua capacidade de en~
dividamento ainda suporta tomar esse novo empréstimo. Isso está plenamente demonstrado no processo.
Quanto ao requeti-rnenro que S. Ex• quer encaminhar, e o faz como é freqUente ouvir-se nesta Casa, de uma maneira quase intimidativa, quero dizer
ao eminente Senador Dirceu Cardoso, com o apreço que me merece, que esse
requerimento não pode, absolutamente, impedir a tramitação deste processo,
não pode absolutamente impedir a decisão do Senado, porque ele só teria cabimento. na forma do art. 310, alínea e, se fosse imprescindível uma diligência, e não o é, porque esse processo tiãmitou na ârea administrativa, foi ao
Banco Central, foi ao Conselho Monetário Nacional que, dentro do seu orçamento jú estabelecido, considerou o pedido; foi remetido ao Governo e, em
seguida. ao Senado para efeito de aprovação. Portanto. S. Ex• poderá formu-

Esta a questão de ordem que remeto à sabedoria de V. Ex•, antes de receber da Casa qualquer explicação, porque se estou falando sobre um assunto
duas, três ou quatro vezes, tenho que repetir, os meus argumentos, porque o
campo é restritíssimo e o meu entendimento não é amplo demais para que eu
possa lançar novos argumentos à contenda.
Então, registro a crítica feita pelo ilustre Líder, mas não a aceito e, repito, solicito a remessa dos projetas à Comissão que já examinou o assunto,
para que ela, em vinte e quatro horas, possa dizer se pode levar, em dois processos, no mesmo dia, para o mesmo Estado, a mesma dívida.
Esta a questão de ordem. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A Mesa ag.uarda o pedido.
Apenas solicitaria a V. Ex' que encaminhasse logo o requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Trata-se apenas de uma questão de ordem,
cifrada no art. 3l0, letra ''H,--,- do Regimento Interno do Senado Federal.
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Portanto, constatamos esse lapso que ocorreu, e o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, a qual tomou o alvitre de remeter o projeto ao
Senhor Presidente da República para que Sua Excelência, então, envie para
cã nova mensagem.
Dessa forma, Sr. Presidente, o crivo, a malha da triagem, aqui no SenaO Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Ou isso, à ComisSão de Econo.mia.
do, não tem sído muito estreita, tem sido larga, não passam os grandes peixes,
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Então, aguardo o requeri- mas os miúdos passam freqUentemente. E essa dúvida, Sr. Presidente, enmento, que está chegando e que deverá ser submetido à votação. (Pausa.)
quanto a Comissão não me satisfizer na sua explicação, eu permanecerei no
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento melhor entendimento de atrasar 24 horas a tramitação da matéria, mesmo
cuja leitura será feita pelo Sr. (9-Secretário.
porque ela não passará hoje. Sr. Presidente, a minha atitude é tão legítima
quanto a do Líder da Maioria. S. Ex• não gosta que se repita argumentos,
E lido o seguinte
mas vou repetir um, aqui, que a meu ver, na minha pobreza de argumento,
acho-o bom: a Maioria defende o Estado, eu defendo a Nação; defender o EsREQllERIMENTO N• 388, DE 1980
tado, quer dizer, o poder; eu defendo o povo, que é quem paga tudo isso e
Nos termos do art. 350 combinado com a alínea "b" do art. 310 do Regi- mais os desaforos.
mento Interno, requeiro adiamento da votaçãu do Projeto de Resolução n9
Por isso, Sr. Presidente, estou no legítimo direito de obstruir, não estou
73/80, constante do item 6 da Ordem do Diit, a fíffi de que seja encaminhado obstruindo porque queira, mas sim porque a minha consciência assim manda.
ao reexame da Comissão de Economia.
Então, pe.ço aos nobres Senadores que pelo menos me dêem mais 24 horas
Sala das Sessões, I 6 de setembro de I980. - Dirceu Cardoso
para que a ComissãO decida e se manifeste se é possível ou não; se puder, estâ
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Peço a palavra, Sr. Presi- acabado; se não for possível, se se tiver que remeter novamente para trás,
como jã o fez-a_ Comissão_de Constituição e Justiça, repito, num projeto que
dente, para encaminhar .a votação.
denunciei aqui à Casa, então, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre SenaAssim como os erros em tramitação aqui têm sido, não digo freqUentes,
dor Aloysio Chaves, para encaminhar a votação do requerimento.
mas, ocasionais, de quando em quando, de raro em raro, eu pediria ao nobre
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação, Líder da Maioria que concordasse em que os dois projetes fossem remetidos à
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
compreensão e à inteligência da Comissão de Economia, na forma do art.
A Comissão de EConomia já estudou eXaustivamente este processo quan- 310, letra "'b" do Regimento Interno, do falecido Regimento do Senado Feto ao mérito, e a Comissão de Constituição -e Justiça já estudou a matéria deral.
quanto ao aspecto constitucional e a sua juridicidade. O requerimento do
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
eminente Senador Dirceu Cardoso ê procrastinatórfo, pretende apenas retirar
O SR. PRESIDENTE (Gabriél Hermes)- Em votação o requerimento.
da deliberação do Congresso esta matéria. Requerimento que, se~_ dúvida alOs Srs. Senadores que· o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau..
guma, repetirá em outros processos, não podendo, evide11:temepte, o Senado
ficar paralisado em face dessas medidas, ·que nada contribuirão para o anda· sa.)
O Sr. Aloysío Chaves (PDS- PA)- Sr. Presidente, lamento a impossimenta de nossos trabalhos, nem para a elucidação da matéria, matéria que é
comum nesta Casa, com a qual á Senad_o está familiarizado; a respeito da bilidade de atender ao requerimento 1 que é feito coin base no Regimento que
qual há duas resoluções do Senado disciplinando o tratamento, iÍlclusive a úl· o nobre Senador fala não existir mais.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador, não é uma
questão de ordem, deve ser encaminhamento de um requerimento que a Presidência aguarda. Lembr~ria. também a V. Ex• qu~ possivelmente a consulta
deveria ser à Comissão de Economia.

tima de n9 93.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está rejeitado.
De sorte que, Sr. Presidente, é com muito pesar que:, pela Maioria, eu me
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação de vomanifesto contra o requerimento, por corisiderá-10 inteiramente d~sneces· tação.
sário e de efeitO procrastinatório. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai-se proceder à verificação
O SR. PRESIDENTE (Galiriefflermes)- Em votação o requerimento. de votação, requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso.
A Mesa acioriarâ as campainhas por lO minutos para que os Srs. SenaO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encamidores compareçam ao plenârio.
nhar a votação.
Está suspensa a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
(A sessão é suspensa às 16 horas e 50 minutos e reaberta às 16 hoSenador Dirceu Cardoso, para etlcaminhar a votação.
ras e 56 min_utos.)
O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem reviO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está reaberta a sessão.
são do orador) - Sr. Presidente, ·srs. Senadores:
Sendo evidente a falta de quorum, em plenário, para deliberação a PresiSe os projetes pas-sassem nessas Comissões sob uma tri_agem rigorosa e dência deixa de proceder a verificação solicitada, ficando a votação do requeinfalível, eu aceitaria -as considerações -do ilustre Líder da Maioria.
rimento adiada para a próxima sessão. Em conseqUência, fica sobrestada a
Como tenho denunciado aqui, falta, elementos, Sr. Presidente, em proje- apreciação da matéria.
tas que passam nessas Comissões e, às vezes, não são examinados profunda e
Pel.a mesma razão, os demais itens da pauta deixam de ser submetidos a·
exaustivamente pelas mesmas, ocasionarido ritodificilções, então insiStO Oo votos, uma vez que estão em fase de votaçãO.
meu requerimento.
São os Seguintes os itens cuja votação é adiada:
Sr. Presidente, este Senado - não é do tempo do ilustre Líder- este Se~
nado de que nós hoje somos integrantes, já aprovou, aqui, matéria que teve
-7que ser retificada: uma com relação ao Supremo Tribunal Federal, que foi leVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1980 (aprevantada por mim, aqui. Na matéria faiiã.-s-t!"rCriiísSão a uma lei, e era outra a sentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n'? 666,
lei do Estado de Minas Gerais.
de 1980), que autoriza o Governo do EStado de São Paulo a realizar operação
E este mesmo Senado já aprovou urrl nome- pata ser riomeádo Ministro de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de
de um dos Tribunais, e depois de aprovado foi retirada a Mensagem. Houve, dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo
assim, novas considerações que pesaram na dedsão do Senado.
PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão:
Portanto, não somos ínfalíveis, de maneira nenhuma. Eu próprio já de- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
nunciei duas coisas aqui, Sr. Presidente: uma em que a Prefeitura de Recife voto vencido do Senador Leite Chaves.
pediu para ser aumentada a sua dívida para um empréstimo, e as nobres Co-8missões do Senado autorizaram uma empresa do Recife, que não era a PrefeiVotação em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apretura, a contrair esse empréstimo. Portanto, erro gravíssimo, erro groSseiro.
Sr. Presidente, -ái::onteceu isso. Voltou o projeto à Comissão, e terá que sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
voltar ao Senhor Presidente da República que enviará, então, outia mensa- de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller
gem. Que juízo de nós fará o Senhor Presidente da República? Portanto, repi- (SC) a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
to, o Senhor Presidente da República mandou para cã uma Mensagem pedin- duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
do empréstimo para a Prefeitura de Recife; o Senado deu, mas não foi à Pre- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
feitura e sim a uma empresa de Recife.

4662

DIÁRIO DO CONGRESSO I"A('IONAL iScçào III

Quarta-feira 17

Setembro de 1980

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

-9Votação em turno único, do Projeto de Resolução n' 76, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrS 60.000:000~00-(Sessenta milhões de cru~eiros) o montante de sua
dívida cons_olidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade
-lO-

Votação, em turno único, do Projetõ de Resolução n9 77, de 1980 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672,
de 1980), que autoriza a Preft!itura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 673, de 1980, da Comissão
- de ConstituiçãO c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-li-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 81, de 1980 (apresentado pela Comissão de Finanças conlO--co·naus-ao aeseu Paiecer n9- 680; de
1980), que autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)
destinado a aporte de capital do municípiO à Companhia do -Metropolitano
do Rio de Janeiro- RJ, tendo
PARECER, sob n' 681, de 1980 da Comissão
- de Consti[uiçào e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade.
-12-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
1978, do Senador Murilo Pai-aiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
-13-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As passagens nos trens suburbanos do Grande Rio passaram, no dia 13,
a custar mais 1 cruzeiro; as barcas Rio-Niterói mais 1 cruzeiro c cinqüenta
centavos, e as passagens para Paquetá 13 cruzeiros nos dias de semana e 23 e
30 nos sábados e domingos, respectivamente.
Apesar dos aumentos sucessivos nos preços das passagens de trens, ônibus e barcas, sempre com a promessa de melhoria no atendimento, o que se
verifica é que cada vez mais os serviços de transportes de passageiros no Rio
de Janeiro se deterioram, não acompanhando o crescimento populacional e,
conseqüentemente, a demanda dos que deles se servem.
·
Sobre os trens, que atendem aos subúrbios, não precisamos fazer qual:..
quer comentário, bastando lembrar as reações que, de vez em quando, se verificam entre seus usuários, cansados de esperar nas estações por composições
já abarrotadas de gente, e que muitas vezes não chegam.
Impossível deixar de discordar desses sucessivos aumentos que atingem _a
todas as classes, notadamente as de menor remuneração, obrigadas a ir e vir,
diariamente, em transportes ruins, mal cuidados, com horários irregulares e
cada dia mais caros.
Os órgãos responsáveis do_ Governo, que autorizam tais aumentos, só
deveriam fazê-lo quando em contrapartida fossem esses serviços grandemente
melhorados, já que agravam fortemente o custo de vida.
Todos sabemos que os assalariados estão com seus salários cada vez menores e os reajustes em índices mU.ifo aquém da realidade inflacionária. Mas
de nada valerá qualquer reclamação, porque os órgãos responsáveis por tais
reajustes não se sensibilizam pelos resultados negativos na economia dos lares
daqueles que, possam ou não, têm que se ajustar aos baixos salários vigorantes nos dias de hoje. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao~ nobre
Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUI':RCIA (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em sua sessão ordi:nária do dia 18 de abril deste ano, aprovou a Indicação de n9 391, de autoria
do nobre Deputado emedebista Rubens Lara, fazendo ver ao Go_vernador de
nosso Estado a necessidade urgente de, através da SUDELPA, ser restaurada
a estrada denominada "Costão do Despraiado", nos seis quilômetros que,
dentro do Município de lguape, liga o Despraiado e o Bairro do Utim Mirim,
no Município de Pedro de Toledo.
São já passados mais seis meses, são apenas seis quilômetros de estrada,
mas até agora nenhuma providência foi tomada pelas autoridades estaduais
responsáveis por esse setor, às quais o assunto está afeto, visto tratar-se de estrada que liga dois municípios.
Ê tal o estado péssimo da conservação dessa estrada, que é continuação
da Estrada ''Rio do Peixe", Sr. Presidente, que está praticamente impedido o
transporte normal, bem como até o acesso, às populações locais, dos produtos cultivados ali, tais como banana, feijão e arroz, principalmente, além de
outros. Quer dizer: ali não se pode vender fora o que a agricultura local produz, nem pode a própria população local se beneficiar do que ela mesma prOduz, através de suas famílias.

Discussão, em primeiro turno {apreciaçãO preliminar da constitucionalidade, nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quérdã~ revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão
-de Constiruiçào c Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e LáZ3.rõ" Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
ConStituição e JUstiÇa.)
-0 SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Esgotada a matéria constan·
A restauração dessa Estrada "Cestão do Despraiado" resolveria, além
te da Ordem do Dia.
desse grave problema, um outro de não menor importância: seu tráfego norConcedo _a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
mal encurtaria uma distância de 72 quilómetros (entre os dois municípioS ciO Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, diante da evi- tados) para menor de 50 quilômetros. Ora, se isto não é fundamental, numa
dente falta de quorum, que é um desestímulo, declino da palavra.
era em que as autoridades estão procurando, de todas as maneiras, a econoO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre mia de combustíveis, então nem sei o que mais dizer. Mas demos de barato
que assim o fosse.....,.... isto é, que seria melhor deixar que os veículos de todos os
Senador Humberto Lucena. (Pausa.)
tipos continuassem a cobrir uma distância de 50 quilômetros andando 72, o
S. Ex~ não está presente.
que é um absurdo. Mesmo assim, prevaleceria ainda o interesse económico.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
Mas se não fosse assim; ainda há outra razão, de cunho social, que deveria ter
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. levado o Sr. Governador Paulo Maluf a determinar o serviço indicado para
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÀ PUBLICADO aquela estrada, visto que, como se propala, no Governo do Estado de São
POSTERIORMENTE.
Paulo ninguém faz ou deixa de fazer nada sem ordem expressa do Sr. Paulo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao Senador Maluf. E o motivo de cunho social é o seguinte: os moradores do Bairro de
Despraiado em lguape são obrigados a utilizar outros caminhos (pois a estra~
Dirceu Cardoso.
da, Como já se viu, inexiste) para o cumprimento de todos os seus compromisO SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO sos diários, que estão voltados para o Município de Pedro de Toledo, que é
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLI- justamente OJ;esponsãvel em dar assistência e a levar benefícios àquele bairro.
A mim-"r'ne parece, entretanto, Srs. Senadores, que o motivo do desinteCADO POSTERIORMENTE.
resse das autoridades do Governo de São Paulo é bem outro: é que a indiO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre cação partiu de um Deputado do PMDB, o que é motivo suficiente, diante da
Senador Nelson Carneiro.
filosofia política que impera em nosso Estado, nas esferas administrativas, re-
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flexo do que há também nas esferas federais, para que o povo de Jguape e de
Pedro de Toledo fiquem indefinidamente esperando solução para tão grave
problema, que é ao mesmo de fácil solução. Serâ que aquele povo vai ter de
esperar até que um outro Deputado amigo do Sr. Maluf resolva levantar o assunto na Assembléia Legislativa de São Paulo?
Era o que tinha para dizer. (Muito bem!)

Alfenas, Professor Edson Velano, no sentido de que aceite um diálogo com os
estudantes e tome providências efetivas e rápidas para a solução dessas questões, o que, naturalmente, acabaria com a greve ora em curso, porquanto, segundo o pensamento dos próprios eStudantes, Somente querem o atendimento de seu pedido.
Com relação à greve dos alunos da Faculdade de Engenharia de Passos,
também ela se caracteriza como de reivindicações à Diretoria de Faculdade,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre expressa no ofício que os estudantes enviaram à mesma, o qual transcrevemos
Senador Itamar Franco.
aqui:
-

O SR. ITAMAR ~FRANCO (PMDB- MG. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Temos debatido, insistentemente, deSta tribuna e na Comissão de Educação e Cultura a grave crise por que- passam, de modo geral, o ensino em
nosso Pais e, em particular, a universidade b-rasileira.
Em 1975, quando assumimos esta cadeira, pedíamoS maior atenção e carinho para nossa mocidade estudantil. Dizíamos então: .. Cuido que a tematização do papel da juventude no processo brasileiro é imperiosa", e que .. chegamos ao ponto em que todos, tácita ou abertamente, reconhecemos que o jovem foi ampla e significativamente alienado dos candentes problemas da sociedade brasileira. Chegamos ao tempo em que a convocação da juventUde
atinge tal reiterabilidade que ela só admite uma semântica ou uma dissemântica".
Desde então, temos exigido a participação do jovem na vida -nacional, a
democratização da universidade, a melhoria da qualidade do ensino e maior
liberdade para a atuação do estudante.
Temos denunciado as distorções e-·os erros que, ao longo dos anos, vêm
se agravando no ensino superior, sem que as autoridades competentes decidam encarar a problemática com firmeza e profundidade.
O resultado disto tudo é uma Universidade inadequada ao estágio atual
do nosso desenvolvimento, alienada à realidade brasileira.
Os nossos universitários enfrentam toda sorte de deficiências e precarie~

dades.
Cobra-se muito desta juventude universitária. Mas, em troca, pouco se

lhe dá.
Nos últimos anos, cerceou~se o estudante universitário de todas as maneiras. Nas suas mais legítimâ.s é pUras manifestações. A ordem do dia era .. o
estudante deve apenas estudar". Proibiu-se-lhe qualquer veleidade de partici~
pação, dentro ou fora da universidade, no debate de temas UJ?Íversitários ou
de temas políticos, como se ele fosse um ser isolado na sociedade, a ela não
pertencesse; como se pudesse ignorar que o estudante, aqui ou em qualquer
parte do mundo, pela sua própria juventude, ardor e idealismo é um participante por excelência.
A universidade estava em crise; o ensino precÚiÔ; não havia vagas suficientes, nem corpo docente competente, nem condições técnicas.
Mas ao estudante era proibido discutir ou reclamar todas essas lacunas.
Se o fizesse, penalizavam-no com instrunlentos violentos, comó o fami-

''Reunidos em Assembléia Geral no Muarama Clube de Passos, nesta noite, rlós, alunos da Faculdade de Engenharia de Passos,
em sua maioria, resolvemos entrar em greve a partir desta data (28
de agosto) até que as reivindicações--ãbaixo sejam atendidas:

1') que seja reduzido o preço da hora/aula de Cr$ 65,00 para
Cr$ 55,00;
29) que seja substituído o Professor da Cadeira de Resistência
dos Municípios, Vitaf Antônio de Paiva Neto;
39) que seja substituído o Professor da Cadeira de Mecânica
Geral, Sidney Ramos Borges; e
49) que sejam invalidã.das multa-s durante este período.
Obs.: Reiniciareinos as atividades estudantis após solucionado
o impasse".

Do mesmo_ modo, apelamos para a Diretoria daquela Faculdade dialogar com os universitários, visando resolver os problemas que embasam o movimento grevista. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto Lavinas.

O SR. ALBERTO LAVINAS (PP- RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs, Senadores:-·- ---- .
A Previdência Social no Brasil sempre foi duramente criticada, mas depois da criação do INAMPS, que unificou os serviços médicos da Previdência
Social, depois de uma larga discussão da matéria por u·ma Comissão Mista,
que teve no Senador Henrique de La Rocque um excelente relator, as coisas
mudaram para melhor, naquela área.
De certo há deficiências, ainda, em muitos setores da Previdência Médica, mas isso decorre antes da falta de recursos- somos uma Nação pobre,
afinal de contas - d-o que do desempenho dos seus excelentes profissionais.
Um caso que anima quantos confiam na assistência oficial nete País, está
no Hospital do INAMPS em Ipanema, no Estado do Rio de Janeiro, dirigi·

do, desde o dia 10 de outubro do ano passado, pelo Dr. Nicolau Manfredi,
formado há mais de vinte e cinco anos, melnbro do stafff!lédico da autarquia.
lotando na área de cirurgia v~scular desde a fundação daquele hospital.
Passou o nosocõmio, recentemente, póf uma crise e, há oito anos o Raio
X estava em licitação.
A nova direção do h.ospital não apenas reformou a área tisica do setor de
gerado 477.
~
cardiologia, hoje dotada de vinte e três aparelhos, quatro dos quais adquiriSe é verdade que, com a abertura, extinguiram-se· esses instrumentOs de dos no período de dez meses, c_omo ampliou a atuação do seu serviço de Patocoerção, não menos verdade ê, Sr. Presidente. que as deficiências continualogia Clínica.
ram.
A nova direção está adquirindo um equipo médico altamente sofisticaTal é o quadro em que se encontra a universidade brasileira.
do, podendo realizar exames dos mais simples aos mais complexos, com cirAgora, duas cidad .~ de meu Estado- Alfenas e Passos- estão em grecuito interno de televisão (microcirurgia e cirúrgia ·va-ScUlar), Sua atual capave universitária.
cidade para 5.000 exames passa com essa remodelação, mensalmente, a quaEm Alfenas, I. 700 alunos das Faculdades de Eng~nharia Civil, Ciências
renta mil pesquisas meno-cirúrgicas e vasculares.
Agrárias e Filosofia-en-contram-se em greve desde o dia 27 de agÚs.to, motivaO Laboratório de Patologia Clínica do Hospital do INAMPS sofrerá
dos, como alegam .. exclusivamente pela melhoria das condições de ensino,
igual reforma, podendo realizar dos mais com-uns aos mais sofisticados exaacadêmicas e pedagógicas".
mes, aumentada sua capacidade de doze mil para quarenta e cinco mil menDenunciam os estudantes, conforme documentação QUe nos enviaram,
sais.
uma série de iriegularidades; inexistência de laboratórios ~e Geologia e de
--~Está programada a construção, no 99 andar do edifício, o Centro AdmiEstruturas: péssimas condições dos laboratórios d6 Microbíologia e Botâninistrativo do Hospital de Ipanema, que unificará todo o setor não-médico,
ca; inexistência de computador e de máquinas programáveis para aulas prâtipara maior dinamismo do próprio atendimento hospitalar, baseada numa
cas de Processamento de Dados, contrariando Parecer n9 936/79, do Conseinfra-estrutura pessoal e material condizente com as suas necessidades.
lho Federal de Educação; quadro insuficiente de_professore~, gerando acúmuEssas obras foram iniciadas em fevereiro e estarão concluídas em oulo de disciplina para um mesmo professor; inexistência de coordenado_res
tubro deste ano, coincidindo sua inauguração com a modernização e ampara os cursos de Química e Biologia; reajustamento das anuidades ã:cima do
pliação do Centro Cirúrgico.
índice fixado pelo Ministério de Educação e Cultura; Departamentos insufiNão poderíamos deixar sem registro uma atuação direcional desse porte,
cientes, inadequados e sem autonomia.
_
__
levando ao Dr. Nicolau Manfredi os nossos mais sinceros cumprimentos,
Os universitários em greve endereçaram essas denúncias, reivindicando
pelo que vem obtendo à frente do Hospital do INAMPS de Ipanema, para
soluções para as mesmas. ao Senhor Ministro da Educação e Cultura, Consetorná-lo num dos melhores nosocômios do Rio de Janeiro.
lho Federal de Educação, Conselho Estadual de Educação e Secretário Es~a
Era o que tínhamos a dizer~ Sr. Presidente (Muito bem!)

dual de Educação.

Desta tribuna, endossamos essas reivindicações às autoridades referídas
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
e fazemos um apelo ao Presidente da Fundação dC Ensirlo e Tecnologia de Senador Franco Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A presença dos religiosos católicos no Brasil confunde-se com a própria
história du nosso povo. Desde a primeira missa rezada da Terra de Santa
Cruz até nossos dias, a obra da Igreja Católica, através de suas ordens religiosas, é o marco fundamental da nossa civ11ização;
É, portanto, com justificado júbilo que registro aqui dois importantes
acontecimentos ligados à atividade religiosa em nosso País: o IV Centenário
do Carmelo no Brasil e o I Centenário da Fundação do Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus.
Os Carmelitas vieram de Portugal em 1580 e fundaram em Olinda, Pernambuco, seu primeiro Convenfo no Brasil. Daí sua ação estendeu-se à
Bahia, ao Rio de Janeiro e a São Paulo, e atualmente contam com instituições
em dezenas de municípios brasileiros, dedicadas à educação da infância e da
juventude, ao amparo e assistência:- ã. ril.enores e velhos~ nas quais, corno toda
ordem religiosa de vida mista, dividem seu tempo entre a c6n-teinplação e a
ação.
As MissionáriaS-do Sagrado Coração de Jesus chegaram ao Brasil no início deste século e possuem hoje colégios em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Bahia, Paranâ e Rio Grande do Sul. O seu Instit_uto tem como fundadora Santa Francisca Xavier Cabrini, nascida na Itália em 1850 e canonizada
em 1946. Santa Cabrini é venerada como_ a Padroeira dos Emigrantes devido
à extraordinária atuação que desenvolveu entre os emigrantes italianos nos
Estados Unidos, sendo considerada ela própria uma emigrante, a primeira
santa americana.
Na oportunidade em que registro estes dois grandes eventos, associandome às comemorações que se realizam em todo o País, desejo transmitir ao
Governo· Federal o apelo da Províncja, Carmelitana de SaQ.to Elias, no sentido de que seja liberada a verba destinada à reforma da Igreja e do Convento
do Carmo de Itu, São Paulo, que se encontrarri em precário estado de conservação e são monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Domingo passado, Limeira, a .. Capital Brasileira da Laranja" comemorou 154 anos, com uma festa de congraçamento que mostrou o espírito comunitário de __ u_ma_ das mais prósperas cidades do Estado de São Paulo.
O parque industrial do Município é diversificado e é expressiva a sua
contribuição na produção de celulose, papel e cartão: suas fãbricas produzem
vârias centenas de toneladas por ano, ou seja, cerca de 30% da produção da
região 17% da produção do Estado.
Limeira destaca-se, também, por suas universidades e bibliotecas. O Instituto Superior de Ciências Aplicadas mantém cursos de Ciências Sociais,
Ciências Econômicas, Serviço Social e Administração de Empresas. A Faculdade de Engenharia, cursos de Engenharia Civil, Tecnologia Sanitâria, Tecnologia de Con_str_u_ç_ão e Tecnologia de Obras de Solo. A Biblioteca Pública,
com mais de 30 mil livros, tem servido de suporte à juventude estudiosa limeirense.
Da tribuna do Senado Federal saudamos a operosa população de Limeira por sua notâvel contribuição ao desenvolvimento da citricultura nacional.
(Muito bem!)
-
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de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo
PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, p::la constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Leite Chaves.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller
(SC) a contratar uma operação de crêdito de CrS 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, o Projeto de Resolução n9 76, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 670,
de 1980), que autoriza o Goverri.o do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o. montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 672,
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em CrS
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte lnil cruzeirOs) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão:
- de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 81, de 1980 (apre·
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 680, de
1980), que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)
destinado a aparte de capital do município à Companhia do Metropolitano
do Rio de Janeiro - RJ, tendo
PARECER, sob n• 68!, de !980 da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade.

-7Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n"' 160, de 1979, do
Senador Franco Montoro, que cria uma Comissão Permanente de Defesa do
Meio Ambiente, no âmbito dQ Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 436 e 437, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
_:. Diretora, contrârio.

-8-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo que tra- 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima, ordinâria, a bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
seguinte
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de !980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
ORDEM DO DIA
- de Finanças, favorável.
-l(Dependendo da votação do Requerimento n9 384, de 1980, do Senador
Votação, em turno úrllco, ôo Projeto de Resolusão n' 73, de 1980 (apre- Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 664,
-9de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele·
Discussão,
em
primeiro
turno
(apreciação preliminar da constitucionalivarem Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Semontante de sua dívida consolidada, tendo
nado n"' 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
PARECER, sob n• 665, de 1980, da Comissão:
declarou municípios brasileiros como âreas de interesse da segurança nacio- de Constituição e Justiça, pela consti.tucionalidade e juridicidade.
nal, tendo
(Dependendo da votação do Requerimento n• 388/80, do Senador DirPARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão:
ceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Eco no~
-de Constituição e Justiça, pela inconstitUcionalidade, com voto vencimia.)
do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
-2Nelson Carneiro e Lázai'o Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 666, Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
de 1980) que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação Constituição e Justiça.)
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- 10 Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar na juridicid<ide,
nos termos do art. 296 do Regimento Inierno), -do Projeto de Lei do Senado
n9 12, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que alteTa a redação e revoga
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração
suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n~' 553, de 1980, da Co-inissào:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidàde.
_ II _

anos, dei conhecimento ao Senado, e disse que ia dar conhecimento pessoal
ao Ministro da Justiça, porque, sabidamente, além de ser um advogado e um
jurista de grande renome, é também um parlamentar que teve uma atuação
brilhante na Câmara dos Deputados. Telefonei para S. Ex• dando-lhe conhecimento e ele me falou que já tinlla conhecimento do caso, que o considerara
grave, que não poderia admitir, enquanto estivesse no exercício da sua atividade de Ministro da Justiça, que um caso desses jamais se repetiria no País.
Ele não poderia admitir como um advogado fosse preso por um Delegado da
Polícia Federal e me assegurou que eu poderia declarar aos advogados de
Londrina, e poderia declarar publicamente, nesta Casa, que o delegado seria
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consüfucion-ali~ removido, que, àquela altura, já tinha, iricfusive, instaurado inquérito paradade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se- apuração circunstancial dos fatos, mas que a transferência seria feita, e me asnado n"' 44, de 1980, do Senador Lãzaro Barboza, dando nova redaçào aos segurou, ainda, que eu poderia dizer, inclusive aqui, e informar à Ordem dos
arts. 5'? e 69 da Lei n"' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o Advogados. Não falei no Plenário, mas dei conhecimento à Ordem dos Admercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, ten- vogados de Londrina, dei çonhecimento a_as advogados. E o jornal divulgou
do
que eu informara que o próprio Ministro da Justiça me autorizara a dar aquePARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão:
la divulgação. Is_so, no dia 12 de agosto de 1980. E hoje, um mês após, nenhu-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci- ma providência foi tomada, a Folha me telefona perguntando que providêndo dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
cias foram tornadas, porque o delegado, mais do que continua, prossegue
atuando de urna maneira arrogante, prepotente, escarnecendo a sociedade,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) atemorizando profissionais, criando dificuldades ao exercício da vida advocatícía. De forma que eu reclamo de S. Ex" o Ministro Abi-Ackel, da tribuna
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES do Senado, esta providência, o cumprimento da promessa que S. Ex" fez
NA SESSÀO DE 12-9-80E QUE. ENTREGUE XREVISÀO DO questão de manifestar sem restrição alguma.
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTÉRIORMENTE.
Finalmente, Sr. Presidente, vivemos num clima de expectativa de abertu0 SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- ra. to próprio Presidente da República quem a propala, quem a divulga. O
Sr. Presidente e Srs_. Senadores:
Ministro da Justiça endossa e um delegado da Policia Federal, um seu subalNo dia 12 de agosto, eu fiz um pronunciamento neste Plenário, acerca de . terno, vi61erita, Com a tos dessa natureza, tudo aquilo que está sendo objeto de
um fato lamentável que ocorreu na cidade de Londrina, no Paraná, e que, um esforço das mais altas _esferas do Executivo nacional. Se realmente há sinpela divulgação, chocou o Estado inteiro. Consistiu o- fato- na prisão -do advO- ceridade nisso, essa autoridade não pode dejxar de ser punida.
Se vivemos problemas de toda ordem, problemas econômicos, problegado, Dr. Luiz Fernando Maria Sobrinho, naquela cidade, onde reside por
mais de 20 anos, um profissional de larga folha de serviços prestados na re- mas sociais_. se o povo já está violentado por todos os lados, e, ainda mais, asgião. S. Ex~ fora chiam ado por um cliente na Delegacia de Polida Federal e síste a arreganhas de violência desta natureza, sobretudo quando luta de todo
ali, depois de esperar por longo tempo, sem poder avistar-se com o cliente, re- modo para sair dessa situação vexatória de constrangimento que perdura desclamou do delegado, Dr. Paulo Marcelos Dimerman, a inobservância dos di~ de 1964, é inconcebível como esse delegado ainda não tenha sido transferido,
reitos assegurados ao advogado pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do ainda não tenha sido punido, como S. Ex" prometeu.
Brasil. Em razão disto, houve urna ligeira altercação: o delegado, violentando
Faço esse pronunciamento, no dia de hoje, 30 dias depois, na esperança
todos os princípios, prendeu o advogado, de forma incomu-nicável, por oito de que o Ministro da Justiça cumpra a sua palavra, cumpra a sua promessa, e
horas consecutivas, somente conseguindo este livrai~se através da prestação saiba que a sua autoridade e o seu respeito no País, sobretudo no Parlamento,
crescerão na medida em que as palavras solenes desta forma sejam cumpride fiança, pagando 20 mil cruzeiros na Caixa Econômica.
O exercício da Advocacia é um múnus público. O advogado age não em das. Esperamos que a assoberbação de outros trabalhos tenham feito com
seu nome, age em nome de terceiros. Os povos e a liberdade sofreriam mais li- que S. Ex~ esquecesse desse fato, mas censuramos seriamente S. Ex• se não
mitações se não fosse a existência do advogado. Ele: existe para os instantes nos der publicamente, ao povo do Paraná, uma explicação satisfatória para o
difíceis, porque a arbitrariedade e a violência humana não têm limites, a via- não cUmprimento dessa palavra que, irrestritamente, autorizou que divulgáslentação a direitos é constante, e o advogado é o homem que se aparelha, não sem os, não só aqui no Senado, como, sobretudo, na cidade, Londrina, onde
é nem sequer para dar cumprimento à lei, para invocar os casos da sua vio- os lamentáveis fatos ocorreram.
laçào.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O posto de delegado de Polícia Federal, numa cidade das proporções de
Londrina, com 450 mil habitantes, é um cargo relevante, que diz respeito à segurança e à guarda de determinados interesses sociais do Estado e do cidadão. E por esta razão que o indivíduo, para exercer um posto desta natureza,
tem que prestar concurso, exigindo-se que seja, em primeiro lugar, bacharel
em Direito, porque, como bacharel, ele goza, pelo menos, do pressuposto de
que conhece as regras elementares de Direito, de salvaguardas pessoais, de di~
reitos humanos, da inviolabilidade dos direitos profissionais. Então, quando
uma pessoa dessas chega a prender um advogado, chamado à delegacia para se entender com o cliente, com o qual não chegou sequer a dialogar e
não sabendo sequer qual foi a razão da chamada, então há motivo para um
choque, há motivO para a perturbação da paz sociaL
Nós demos conhecimento desse fato ao SenadOr. A Ordem dos Advogados, em Londrina, reunida com todos os seus advogados, conhecendo o fato
circunstancialmente, repudiou o procedimento daquela autoridade e deu conhecimento, inclusive, ao Ministro da Justiça, pOr ofício. DiversaS re_portagens foram publicadas no jornal local, de grande circulação, dando conta de
depoimentos, afirmando que houve antecedentes. A boa autoridade é a que
cumpre a lei. Hoje, o delegado que menos infringe ou violenta processos por
nulidade é o que observa todos os parâmetros legais, inclusive os de defesa de
participação do advogado no processo. Essas autoridades violentas, às vezes
visam a outros interesses, transmudar situações, e com esse comportamento
de violência não serve nem sequer à causa que invocam servir, porqUe -terminam dando motivo de nulidade a processos.
Depois de tudo isso e tomando conhecimento do caso, Sr. Presidente, eu,
também corno advogado, tendo sido advogado naquela cidade por muitos

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES
EM SEU DISCURSO.
Publicada na DC N de I 2-8-80

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÀODE 8-8-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHÁ VES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 17 do mês passado, o Dr. Luiz Fernando Maria Sobrinho, advogado em Londrina, foi preso- pelo Delegado da Polícia Federal, no pleno
exercício de sua atividade profissional; fora chamado à delegacia pa~a atender a um cliente, que postulava sua assistência. Um cliente que fora arrolado
como testemunha num processo, tornando-se depois, surpreendentemente,
indiciado, sofrendo toda sorte de vexames, o que o levou a pedir a presença
do advogado.
.
Ali compareceu o Dr. Luiz Fernando, permanecendo no local por longo
tempo sem que conseguisse falar com o cliente, nem tampouco com o próprio
delegado, que em sala secreta procedia a interrogatório. Depois de solicitar
certidões, refutou alteração do delegado que o desafiava. Em razão disso, o
delegado resolveu dar-lhe ordem de prisão, encarcerando-o por oito horas seguidas. DaÍi o Dr. Luiz Fenando somente se retirou mediante fiança de vinte
mil cruzeiros, paga na Caixa Econôrnica Federal.
Todos têm conhcimento de que, nas sociedades democráticas, um princfpio inalienâvel é o de defesa; alguém jamais pode ser preterido nesse direito,
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ainda que seja objeto de acusações as mais execráveis. Para que o princípio do
respeito à pessoa humana e o princípio de defesa sejam resguardados, estabelece a lei que, sempre que possível, os cargos de delegado de polícia sejam ocupados por pessoas que tenham, pelo menos, o curso de bacharel em Direito.
A despeito de ser bacharel, o delegado da Polícia Federal de Londrina, que ali
recentemente se encontra, de nome Dr, Paulo Marcelo Zimermman, não
cumpriu es.'ia determinação, comprometendo o próprio Governo Federal. No
instante em que o próprio Presidente da República promete aberturas, resguardar e respeitar os direitos humanos, um delegado para ali transferido
pela polícia federal, pela máquina a que serve, pratica atos dessa natureza.
A região ficou em sobressalto, mesmo pofque as notícias que se tem é de
que, em casos anteriores, esse próprio delegado torturara outras pessoas,
usando os mais rudimentares processos de tortura, como é o conhecido paude-arara.
A sociedade se rebelou contra isso. A Ordem dos Advogados tomou providências e encaminhou ofício ao Ministro. A Associação dos Advogados fez
uma reunião, muito divulgada, dando conhecimento do ato arbitrário praticado pelo delegado. E eu próprio, Sr. Presidente, logo depois cheguei a Londrina, tomei conhecimento disso, e disse que, pela gravidade, pela violêncía,
onde o menos ofendido era o advogado, e mais a sociedade, a segurança geral, eu haveria de dar conhecimento desse fato ao Senado, dispondo-me, inclusive, a ir ao próprio Ministro da Justiça, Também mostrei que, de acordo
com o Estatuto dos Advogados, a própria Ordem não poderia deixar de apurar responsabilidade criminal do delegado por abuso. Mas é o aspecto penal,
apenas. Entretanto, a situação envolve questão maior, que é o da liberdade
humana. o aspecto juddico ins_ti_tucionaL__Quando a Nação passou tantos
anos sofrendo violências de toda natureza, já não suporta arreganhas desses,
porque tudo isso constitui ameaça da repetição de todo o processo.
Quer dizer, regime que teve como apanágio homens como Sérgio Paranhos Flcury. símbolo da tortura e da violência, nã() pode admitir que arreganhes dessa natureza se repitam. O advogado, por mais modesto que seja, é
símbolo pessoal de defesa: ele não atrapalha processos. a não ser para delegados arbitrários. que queiram contorcer a verdade. Ele não pode sofrer violações dessa natureza. E, por outro lado, o delegado é um fiador da segurança
c da estabilidade. e jamais um violador ou um algoz da liberdade.
O caso é de gravidade, e não podia deixar de merecer a repulsa do povo
de Londrina e do norte do Paraná, partido de situação que dava apenas continuidade a notícias de outros fatos semelhant_~s. ocorridos naquela delegacia,
inclusive de torturas perpetradas pelo próprio delegado.
De forma, Sr. Presidente, que dou conhecimento disto à Casa, de que estão ainda ocorrendo fatos como este, quando o próprio Congresso, quando o
Partido do Governo. quando o próprio Presidente da República, quando Ministros prometem que a abertura é uma questão de vida ou morte. Então
violcntum-sc direitos por essa forma~ Isso é desrespeito aos direitos humanos,
c sobretudo na sua forma m_ais elevada, que é vio(entação a um advogado,
símbolo de defesa. quando está no exercício de assistência a alguém que pede
justiça.
Estou para trat:.tr com_ o Sr. Ministro da Justiça na próxima segundafeira. e espero que S. Ex~ tome providência _em relação a isso.
Esse policial não tem apenas condição de ser delegado da Polícia Federal
cm Londrina; não tem sequer condições de ser agente daquela corporação.

O Sr. Bl•rnardino \'ia na (PDS -

PI) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LEITE CHA \'ES (PTB- PR)- Com todo prazer, ouço V. Ex•,
Líder do_ governo.
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O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador, garanto a V. Ex• que se
este problema, este caso for levado ao nosso Ministro da Justiça~ inclusive
nosso colega Parlamentar, S. Ex• dará uma solução e uma satisfação a V. Ex•,
porque setque se, re<llmente, os fatos que aconteceram o foram como V._Ex•
estâ a relatar aí desta Tribuna, creio que esse delegado, essa autoridade deverá ser punida pela agressão que está praticando a um advogado que é, realmente, um defensor da lei. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Agradeço a V. Ex• e posso lhe
assegurar que não é outra a minha esperança.
Nós aqui do Parlamento temos o Ministro da Justiça em alta conta, parlamentar de grande brilho e de compromisso com o Direito. Advogado que
sempre assumiu posição das mais claras, definidas e lúcidas em deJesa dos direitos e da própria liberdade. S. Ex• deixou, aqui, marcas claras, palpáveis, de
sua boa formação jurídica, quando fot Relator de diversas matérias relacionadas com o Processo Penal.
E l:Om essa esperança que haverei de tratar do assunto, e não tenho dúvida de que, para S. Ex~. só resta uma providência imediata neste caso, Posso
assegurar-lhe que, se Ministro da Justiça fosse o ilustre homem a quem V. Ex•
sucede nesta Casa, Petrônio Portella, esta pessoa jã não estaria, TriC:lusive, no
pos.to de delegado, por falta de condição mínima de exercer um cargo de tamanha responsabiliade.
Comunico à Casa - e não poderia deixar de fazê-lo- antes de dirigirme ao Ministro da Justiça para tratar deste assunto a quem, hoje, já pedi audiência. Muito obrigado_ à Casa pela atenção e a V. Ex~. pela interferência.
(Muito bem!)
ATA DA III• SESS..\.0, REALIZAD4 EM 13-8-80
I Publ ioada no D CN - Seção !I - de 14-8-80)

RETIFICAÇÃO
No Projeto de Lei do Sen~_cfo n~' 183/80, que amplia a proteção ao trabalhador rural vítima de acidente do trabalho.
Na página 3628, 1~ coluna, na ementa do projeto,
Onde se lê:
Amplia a provação ao trabalhador rural vítima de acidente do trabalho.
Leia-se:
Amplia-se a proteçào ao trabalhador rural vítima de acidente do trabalho.
4 TO DO PRESIDENTE
N' 49, de 1980
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe.
rem os arts. 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo n'? 002986/80, resolve aposentar, por invalidez, Isaac Freire de
Araújo Sobrinho~ Assistente de Plenários, Código SF-AL-014, Classe "D",
Referência 34. do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
arts. to!, inciso I, e 102, incis-o I, letra b da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os arts. 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III,
359 e 392, § 4~', -da Resolução SF n'~ 58, de 1972, com proventos integrais e a
gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do
art. 3• da Lei n' 5.903, de 9 de julho de 1973, e art. 10 da Lei n' 4.345, de 10 de
junho de 1964.
Senado Federal, 16 de setembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal.

ATA DE COMISSÕES
COMISSAO PARLAMENTAR llE ll'óQUtRITO

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada
como aprovada.
5• REUNIAO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 1980
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente, esclarece que o objetiAs dezesseis horas e vinte minutos no dia vinte e quatro de abril do ano vo da presente reunião, é ouvir os depoimentos de três representantes de telede mil novecentos e oitenta, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores visão: os Senhores José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Superintendente de
Senadores Orestes Quêrcia- Presidente, Murilo Badaró- Relator, Aderbal Produção e Programação da Rede Globo; José de Almeida Castro, DiretorJurcma. Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Eunice Michiles e Nelson Geral dos Diários Associados da Bahia e Paulo Mário Mansur, DiretorCmncim. rt!únc·sc a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Reso- Responsável de Jornalismo da Rede Bandeirantes de São Paulo.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor José Bonilução n\' I. de 19HO, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e
fácio de Oliveira Sobrinho, que dentre outros assuntos, cita duas recomenc.:onscqiiCm:Üts.
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Srs. Senadores Lázaro dações do relatório de Alain Peyrefttte, para a atenuação da violência. A primeira é recomendar um indispensável esforço pelos canais, para limitar o núBarhll/a c- E vdúsio V ieira.
Criada pt>la Resolução n9 I, de 1980, destinada a examinar avioli•ncia urbana, suas causas e conseqüências.
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mero de emJ\isões de carátcr violento e a segunda é a criação em cada canal de
televisão, de um comitê para aplicar a recomend::i.ção ãnterior e zelar para que
os espectadores s_ejam avisados, antes da exibição, do carâter específico do
programa. Aborda. ainda. a catarse. a imitação ou aprendizado observacional, desinibição oU-liberação, dessensibilização e a dependência da criança,
que se habitua facilmente no meio em qUe vive.
Prosseguindo .. o .. Senhor Presidente concede a palavra ao seguinte depoente. Senhor José de Almeida Castro, que aborda vários temas dentre eles:
influência da televisão ou meios de comunicação na existência humana; que a
televisão é o reflexo da vida social c os homens de televisão são os responsáveis pela tentativa descoberta de valores fundamentais, sendo, portanto, a televisão uma contribuinte no comportamento, reforma, no conceito de vida da
sociedade. Enfatiza o problema da censura por faixa etária, que ·conSidera,
falsa, envelhecida e sem sentido.
A seguir, o Senhor Presidente franqueia a palavra-ao terceiro depoente,
Senhor Paulo Mário Mansur, que se reservOU aO direito de apresentar um trabalho do jornalista J. Pereira, no qual baseou o seu depoimento.
Na fase intcrpelatUria usam da palavra os Senhores ·senadores: Murilo
Badaró. Jutahy Magalhães. Eunice Michi!es_, membros da Comissão e os Senhores Deputados Paulo Lustosa e Walter Silva, que mesmo não faiendo
parte da Comissão, puderam, também participar dos debates.
Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença dos representantes
das emissoras de televisão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cOnstar, eu Elizabcth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor P-r-eSidente e irã à publicação,
juntamente com o apanhamento taquigráficá da presente reunião.
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sé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Superintendente de Produção e Programação da Rede Globo.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA SOBRINHO "VIOLf:NCIA URBANA"
CP! - 24f03f80 - BRASILIA
Senador Orestes Quércia, dignissimo Presidente da CPI, Senador Murilo
Badaró, Relator Geral, Srs. Senadores, Srs. Deputados, membros da imprensa:
Sabemos que os Srs. ·estão familiarizados com os estudos que se desenvolvem hoje em todo o mundo sobre a violência urbana e a violência em geral. Mas nós, também, profissionais da comunicação Social, vimos acompanhando, há muito tempo, essas mesmas pesquisas. Por isso, pedimos permissão para tentar identificar algumas peças desse delicado quebra-cabeças.
Inicialmente, é necessário compreender a etiologia da violência. Biologicamente inerente aos irracionaiS, ela é, na sociedade animal, regulada por mecanismos semelhantes em quase todas as espécies: submissãO aos maiS fortes,
intimidação, ataque a outras espécies e, em alguns casos, movidos pelo instinto de sobrevivência, c!~truição dos menores e mais fracos da própria eSpécie.
A maioria deis -estudos, mostra que a violência não é inata no homem. A
sócio-biologia, no entanto, mesmo olhada com reservas, indica uma contaminação biológica do homem pela violência. Herbívoro por natureza, o homem,
passou a ma~ar para comer. E pior, racionaliz_ou esse ato de violência,
transformando-o num hábito. Capaz de expressar suas motivações e conhecedor de um código de respostas humanas às suas necessidades, o homem usa a
violência em menor ou maior grau pará transgredir esse código. Praticante da
violência, o homem só a teme quando ela o atinge diretamente ou quando está muito próxima dele.
Do relatório Alain Peyrefitte sobre a violência e criminalidade na
ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO,CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• França, destacamos dois trechos:
"Face à violência, nossa sociedade fica inquieta. É o sentimenO/, DE /980, QUE "CRIA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INto de insegurança que marcou muitas- épocas e que agora renasce.
QUERITO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA", DESTINADA A
Nosso tempo conhece um certo medo. A criminalidade apresenta
EXAMINAR A VJOLtNCIA URBANA. SUAS CAUSAS ECONum novo aspecto. Anônima, ela ameaça cada um de nós. Brutal, ela
SEQDENCIAS. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTOemana de indivíduos mais perigosos, por serem mais impulsivos. EsRIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SEpetaculart ela se renovou nas suas formas. A violência não se conNADOR ORESTES QUERCIA.
funde necessariamente com criminalidade. Ela se instala paulatinaO SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Srs. Senadores, damos início
mente nas relações sociais, se espalha sutilmente, até impregnar os
a mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a avacomportamentos."
liar as causas e as conseqUências da violência urbana no País. A Comissão foi
E,
mais
adiante:
estabelecida pelo consenso do Senado Federal tanto que o requerimento para
·sua instalação foi subscrito por Parlamentares de todos os Partidos, de todas
"A violência existe no homem. Salvo se nos deleitarmos na utoas agremiações políticas.
pia ou nos inclinarmos para o totalitarismo, não podemos esperar
Hoje estamos reunidos com o objetivo de O!J.YÍr trê_s homens de televisão:
que ela desapareça. Um mundo sem conflitos, sem contestações,
José Bonifãcio de Otiveira Sobrinho, Superintendente de Produção e Prograsem marginais, não passa de quimera. Acreditar que se possa acabar
mação da Rede Globo; José de Almeida Castro, DiretOr-Geral dos Diários
com a violência pela força não é senão mudar o sentido das palaAssociados da Bahia; e Paulo Mârio Mansur, Diretor Responsável de Jornavras. Mas a violência ameaça a nossa sociedade; ora brutal, ora dislismo da Rede Bandeirantes de São Paulo.
simulada, estã arriscada a se tornar o fermento de desagregação desRecentemente, na primeira reunião da CPI, estive aqui o Ministro da Jussa sociedade. E a sociedade, inquieta, se interroga sobre o futuro.
tiça, durante sua palestra o- Minis'fr-o'i\bi-Ackel fez menção ao trabalho de
Toma consciência de suas responsabilidades. Adivinha que para
um grupo de juristas, trabalho mandado elabo!'~r pelo Ministério da Justiça
vencer a Violência, deve se questionar ela mesma. Pois a violência de
e, desse trabalho, ele citou alguns trechos relativos à violência. Segundo esse
múltiplos aspectos se descobre como uma realidade única a ser en
trabalho, um dos agentes causadores da violência seria exatamente a televifrentada por todos. Previni-la não é somente obra de especialistas·;·~
são. Em razão disso, convidamos, para muita satisfação nOssa, as pessoas que
obra de todos".
estão aqui presentes.
É dentro desse espírito que trouxemos nossas idéias e o nosso testemuPensava em ler alguns trechos, mas vou ler só um da palestra feita pelo nho e que aqui estamos- à disposição dos senhores para ouvir e nos fazer ouMinistro Abi-Ackel. Ele fez menção a esse trabalho dos jurista-s e disse o se- vir, sincera e respeitosamente.
guinte:
De início, coni.o nós e também os senhores colocarão problemas que re-

e

Dizem osjurisfas. "Meios de comunicação." Talvez este tema seja o
mais controvertido e que poderá provocar acentuada dificuldade em
relação à solução eventualmente tomada. Os meios de comunicação
na atualidade exercem decisivo e- preponderante papel, não só na
área da criminalidade, como também em outras faixas do escalonamento social, influindo sobre o comportamento do indivíduo e da
própria comunidade. Essa influência se desdobra em grau ascensional a partir da imprensa, passando pelo rádio para chegar no campo
preponderante da televisão. É inqueStionável o poder dessa penetração na área do procedimento individual, notadamente tendo-se
em vista os grandes recursos hoje utilizados pelos meios publicitários.
Vou ficar por aqui. Apenas um lembrete da motivação maior pela qual
convidamos os atuais depoentes a virem aqui a esta reunião da CPI do Senado. Portanto gostaria, para iniciar os trabalhos, de passar a palavra ao Sr. Jo-

fletem estudos de outros países, gostaríamos de distinguir: quando se fala em
violência na televisão americana, fala-se em exibição de programas em qualqtter horário, uma vez que -um -programa licenciado para exibição naquele
país, pode ser mostrado em horário que a emissora entenda, mas no Brasil,
por herança da censura de teatro e cinema, a televisão tem censura por faixa
etária isto é, a censura que além de entrar no mérito do espetáculo, classificao para o horário em qué decide ser permitida a sua exibição.
Feita essa necessária ressalva, passamos a alinhar alguns conceitos extraídos de estudos internacionais sobre televisão e violência.
De George Comstock- um dos fervorosos adversários do veículo TV:
"É tentador concluir que a violência na TV torna os espectadores mais agressivos, anti-sodã.'iS,- um· ta:nfõ -insensíveis, e, geralmente
mais aterrorizados com a sociedade em que vivem. Pode ser, mas as
provas das ciências Sociais e comportamentais não sustenta veredicto tão amplo."
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O relatório A lain Peyrefltte faz 105 (cci:nto e cinco) rCcolnendações para a
atenuação da violência. Delas, apenas 2 (duas) se referem especificamente à
televisão e dizem:
Síntese da recomendação 41 - Não recorrer a m~didas que, de maneira
mais ou menos disfarçadas correspondam a medidas de censura. Recomendar
um indispensável esforço pelos canais de televisão para limitar o número de
emissões de carãter violento ou, pelo menos, para retardar essas emissões. Essas recomendações deveriam ser aplicadas prioritariamente às emissões cujas
cenas de violência se desenrolem em situações contemporâneas e habituais
para as crianças e adolescentes, um universo próximo de sua vida reaL Os relatórios revelam que crianças são mais sensíveis a emissões vfolentas desse gênero, que se registradas em filmes imaginihios, de época dos Westerns etc.
Síntese da recomendação 42- Criação, em cada canal de TV, de um comitê para aplicar a recomendação anterior e zelar para que os espectadores
sejam avisados, antes da exibição, do carâter específico do programa.
O Psiquiatra Irving Harris, consultor da corte de menores de Illinois, escreveu em fins do ano passado o artigo: ''A Violência na TV é um Bode Expiatório?".
Desse artigo, destacamos: "Até pouco tempo atrâs eu aceitava como fato
consumado os dados e a lógica que sublinhavam a vigorosa oposiç"ão à violência na TV. Não era fácil desmentir estudos, que indicavam, baseando-se
em pesquisas controladas, que crianças expostas a acontecimentos viol_entos
tinham tendência a se tornar mais agressivas que aquelas não expostas. Certamente seria plausível teorizar que este [dto r c~_;•-;duzia à desinibiÇão infantil
em relação à violência~
"Daí em diante foi" um Curto passo para aceitar o consenso de
que a violência e o desencadeamento agressivo do adolescente
devem-se, em grande parte, à TV. Este encadeamento de acontecimentos não trazia em si tantos dados de persuasão como aqueles relacionando o hâbito de fumar ao _câncer do pulmão, mas aparentemente era bastante sugestivo para fundamentar a necessidade do
controle de programas de TV."
"Meu ponto de vista, contudo, acrescenta Harris- vem mudando consideravelmente nestes dois últimos anos, depois de ter
examinado sobre o aspecto psiquiátrico cerca de 300 (trezentos) delinqüentes juvenis, vadios e fugitivos da Corte Juvenil de Cook
Country, Illinois. Não se trata de chegar ao ponto de afirmar que a
TV seja inócua, mas que sua contribuição à agressividade dos adolescentes é desprezível, especialmente quando comparada aos efeitos
de outros fatores, particularmente à desagregação familiar causada
por lares desfeitos e ausência paterna.
"As teorias que tentam relacionar a violência na TV à violência
nas ruas não oferecem qualquer relação de causa e efeito. Pelo contrário, são baseadas numa simples psicologia de estímulo-resposta."
••um exemplo tirado da medicina é bem instrutivo: Embora
quase todos os pacientes de um determinado grupo tenham sido infectados p'elo bacilo da tuberculose e apresentem pequena cicatriz
pulmonar, somente alguns, devido a certas predisposições orgânicas, chegam a contrair uma tuberculose clinicamente comprovada.
.. Da mesma forma, conclui Harris, acredito que somente alguns poucos dentre todos os indivíduos expostos à violência na TV,
desenvolveram uma agressividade virulenta.
Por isso, sugiro que coloquemos as teorias sobre .. televisão gerando violência, em banho-maria."
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Se podemos situar dessa forma a relação televisão-adulto; ê importante
admitir outros mecanismos no relacionamenfo televisão-criança, os quais
passamos a analisar:
1. Catarse - A tese que defende a necessidade de violência para descarga de agressividade da criança por participação vicária, é controvertida.
Sabe-se hoje, que a catarse só oco'rre em algumas situações e sendo assim não
pode ser considerada como terapia.
2. ImitaçãO ou Aprendizado Observacional- Crianças menores imitam
exclusivamente comportamentos mecânicos: danças, gestos, posturas. Adolescentes podem imitar modelos adultos, mas só quando existe identificação
entre o objeto da imitação e o carâter do imitador. Acrescente-se ainda que a
identificação, em sua ampla maioria, s6 ocorre com caracteres positivos. O
fenômeno maís comum é atitude hostil à família, quando a autoridade familiar faliu ou é exercida exacerbadamente.
3. Desinibição ou liberação- Mesmo as crianças agressivas, têm certa
inibição para assumif atítúdes viole.ritas. A televisão pode liberar partes dessa·
agressividade. Mas somente em casos de desequilíbrio mental, a agressividade
será aumentada a ponto de provocar a tos delituosos ou de grande violência.
Por outro lado, a duração da liberação agressiva não ê permanente, cessando
logo após a exposição.
4. Dessensibilização- Esta hipótese trata da vacinação ou desinteresse
pela violênciá real, tornando apáticoS âós a tos vio"lentos os espectadores altamente expostos· a ela. É absolutamente contestãvel. O que leva uma pessoa a
parecer insensível a um ato de violência, como um assalto na rua, um espancamento ou outra agressão é o sentimento de insegurança. Esse sentimento~
colnposto de fragmentos, alguns ligados.ao carâter de cada um, ao medo e ao
meio :ambiente, provocando reações que vão da fuga à paralisia que inibem
ações coletivas.
S. Dependência- Uma verdade incontestável é que a criança -se habitua facilmente ao meio. O fato não é grave, mas não ê desejâvel. A divisão do
tempo das crianças deve ser mais equilibrada, mas novamente a família volta
à questão quando por comodidade entrega os filhos à babâ eletrônica. Salvos
estão os que possuem TV. Pesquisa da Universidade de Harvard revelou que
70% dos delinqüentes juvenis vêm de lares em que não existem rádio ou TV,
60% de lares em que os pais bebem excessivamente, 60% de lares onde não hâ
entendimento familiar, 60% queixam-se de indiferença das mães, 60%
queixam-se de indiferença paterna e 60% vêm de lares onde os pais os deixam
soltos para fazer o que lhes der na cabeça.
A Rede GlObo-de posse desses dados, acompanhados de amplas pesquisas realjzadas no Brasil e financiadas pela própria empresa, vem, de hã muito,
minimizando a exposição de violência nos horârios infantis, tendo eliminado
programas, elevado espontaneamente o nível de sua programação e realizado
investimentos em educação, fatos que lhe valeram o reconhecimento da
UNESCO e prêmios internacionais em diversos países.
Para concluir, seria interessante a lembrança de alguns fatos muito conhecidos:
Caim matou Abel e Herodes decapitou milhares de crianças. Cristo foi
crucificado. A história estâ repleta de batalhas e dois violentos conflitos mundiais ocorreram na primeira metade do nosso século. No entanto, não havia
TV no Éden, nem na Galilêia. Átila e Hitler não eram espectadores. Hiroshima não foi destruída pela violência da televisão.
Cidades como Nova Iorque e Chicago apresentaram os mais elevados
índices de violência da sua história nos anos 20 e 30. Entretanto, a televisãO só
chegou regularmente àquelas cidades em 1946, muito depois dos gangsters.
Entretanto, todos esses dados não bastam. Estamos diariamente reavaliando as repercussões sociais do nosso trabalho, num processo de permanente inquietação e questionainento. Estamos à disposição dos senhores, prontos
sempre a rever nossas posições, determinados a servir ao nosso País.
Temos a certeza de que os senhores se reúnem nesta CPI com a mesma
determinaçãO e que, pela primeira vez, se poderá fazer o verdadeiro diagnóstico da violência no Brásil. Violência que não é meramente urbana e nem decorrente apenas dos grandes aglomerados populacionais. Violência que não
será resolvida com medidas superficiais e que exige a análise de questõ.es
maiores, como a da própria estrutura s6cio-econômica do País.
Por isso, saímos com a esperança de que esta venha a ser a mais importante C PI já instalada no Brasil.

Na realidade, não há nenhum relatório conclusivo sobre a correlação entre violência--e- a televisão. Entretanto, está afastada qualquer hipótese de que
a televisão possa esfíffiular adultOs à prática de violência. O adulto tem sempre a palavra final sobre a TV. Ele tem o botão que liga e desliga o aparelho e
sua postura como espectador é de crítico. Meio frio de comunicação a TV
não completa o espectador, é completada por ele. Num simples jogo de futebol se o comentarista extende comentários ou é conclusivo, certamante a audiência lhe darã uma resposta: .. Esse sujeito rião entende nada".
Outro ponto cientificamente já provado, é que o adulto sabe distinguir
com nitidez entre ficção e realidade. O mesmo adulto que não se deixa contagiar pela violência ficcional torna-se intolerante com a violência real, que ele
condena efetivamente. E é isso que dã autoridade ao_ jornalismo de televisão
como instrumento de denúncia contra violência, seja individual, seja coletiva.
M uíto obrigado. (Palmas.)
Todos nós somos testemunhas de exemplos já históricos em que o telejornalismo levantou a consciência m1,mdial contra a violência. Foi o choçante
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Por proposta do nobre Senadesfile de brutalidade no vídeo que acabou com uma das guerras mais cruéis dor M urilo Badaró, vamos ouvir os três depoentes e depois abriremos as
de todos os tempos - a Guerra do Vietnan. Recentemente, a exibição pela questões.
TV do flagrante de fuzilamento do jornalista americano Bill Stewart precipiCom a palavra o Sr. José de Almeida Castro, Diretor dos Diários ASsotou o fim da guerra civil na Nicarágua.
ciados da Bahia.
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O SR. JOS~ DE ALMEIDA CASTRO - Exm'i' Sr. Senador Orestes
Quércia, Presidente desta Comissão Parlamentar, Srs. Senadores, meus Colegas, Senhoras e Senhores.
Há alguns anOs, no fórum nacional e no fórum internaciOnal, tenho vivido e convivido com o debate sobre a influência da televisão. Antes mesmo de
ser abordado o problema da violência e a influência que os meios de com unicação têm ou teriam sobre sua existência,- estudiosos, teóricos e profissionais
de televisão vêm tentando descobrir os mistéd_os, de algo que neste País, por
exemplo, não sabemos ainda se é arte, se é indústria, se ã:tividade social, ou o
que é, porque nenhuma lei a define, como em outros países é definida como a
indústria dos sonhos, a indústria do reflexo da sociedade.
Em todos os estudos, em todos os debates, nos vários quadrantes do universo - ainda que discordemos, porque discordância na exposição e no debate é o melhor caminho para a conclusão mais pfofuiida -,sempre canseguimos chegar a uma unanimidade, à unanimida_de em que os meios de comunicação, servindo à sociedade, refletem a sociedade a que servem. Seria como
dizer, em linguagem popular. que cada sociedade tem a televisão que merece.
Numa Iinguagefi"!, não diria inenos- Séria, por"éril-ffienós· enfática.
Na realidade, quando alguém diz, -por exemplo, que os alemães viram,
por satélite, uma hora e meia do desfile das escolas de samba, evidentemente
está-mentrn-ào, porque o- arernão-nãotem--a -nfeilOf capaciàaae-pàrã-feSfstif a
mais de cinco minutos de eScolas de s_amba. Da mesma forma que quando aiguém diz que milhares de entusiastas ouv-iram, i'lo Brasil, um concerto de
duas horas das obras de Wagner, também está mentind:o, porque não temos
condiÇões pãra aceíiái-esse tipo de mensagem.
Será esse posicionamento uma forma covarde de se eximir de responsabilidade? Não é, Srs. Parlamentares.
Os homens de televisão neste País foram todos eles formados praticamente com a própria idade da teleVisão, formados dentro do-aüiodidatismo,
quase todos aprendendo com o próprio meio e refletindo, no seu trabalho,
aquilo que eles aprenderam nas suas escolas, aquilo que eles aprenderam na
sua vida social.

Chamá a·atenção para oS estudos realizados, para as estatísticas realizadas, por pesquisadores de universidades mexicanas, que dizem precisamente:
"A rele_visão é hoje, para a juventude, não a pririleira opção". Estudos realizados e postos à disposição da comunidade internacional em Acapulco, no
Encontro Mundial de Comunicações, ou na Semana de Altos Estudos de TeIevisão, em Palma de Mayorca, organizada pelo governo espanhol, revelam
que a televisão não é 0 primeiro interesse- da faixa inf<into-juvenil. O menino
vai mais rapidamente cuidar de outra coisa mais atraente, se esta coisa existir.
Considerem, portanto, 0 problema da habitação, a mudança de habitação, a sociedade partindo para esse agrupamento, para esse empilhamento
de famílias, com paredes que não são mais à prova de som, com a vivência
ar':! te à discussão de todos os- problemas do prédio, com todos os defeitos do
ser humano expostos cruamente a quem recebe suas primeiras mensagens, e
observados estes aspectos, respondam à pergunta: "É possível que a televisão
fraude _essas crianças, dando-lhes como-programação exatamente um !ado
cor-de-rosa inexistente, falso, hoje que está tão em moda falar de traumas,
traumas de infância, traumatizado por essa cena, por aquela palavra?" Creio
que o impacto traumático de dizer à criança que O mundo é uma maravilha,
que todos se beijam e se abraçam e que não há disp-utas para qlle o mais forte
.domine o mais fracO,
ao--sair -de- caSa e ir para o jardim de infância
perceber que o mundo ê diferente, é muito maior.

ea-cr-iança

A violência na comunidade urbana acentua-se em todos os países do
mundo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A violência acentua-se
em todos os- países do mundo, mas não se acentuou na Suíça, que tem televisão e que tem Missão Impossível, Kojak, e todos os outros programas violentos do mundo, que tem os terríveis desenhos japoneses que são uma incitação
à violência. o que é incitação à violência senão, por exemplo, 0 dragão japonês, imagem de todo o sonho, imagem de toda a formação histórica do ser japonês. _o dragão que expele fogo e que mantém, graças a sua força e sua
mística, 0 poder de todo um império.

A televisão nasce, e é bom que se assinale essa data, em 1949, nasce como
veículo de comunicação, independente de suas experiências anteriores, experiências que são quase episódicas, porque a era da televisão inaugura-se ofiA família é um conjunto de pessoas e ê acaciano repetir como 0 conjunto cialmente em setembro de 1939, com um discurso de Roosevelt na Feira
de famílias forma a sociedade e como todos os grupos sociais formam a Mundial de Nova Iorque. Mas pára. E ela, que tinha vindo da BBC,-transmiNação basicamente inculta, mal-educada, doente, que não pode pretender, tindo a coroação do Rei Eduardo, volta em 1947 com extrema proliferação
esteja onde estiver no orbe, ter uma televisão que não seja inculta, doente e nos Estados Unidos da América. A televisão Chega ao Brasil em 1950. Em I 8
pouco satisfatóría.l>or quê? Porque a televisão ê rigorosamente 0 reflexo da de setembro de 1950, em São Paulo e, em 21 de janeiro de 1951, no Rio de Javida social de cada dia e os homens de televisão são responsáveis pela tentati- neiro. Por favor Excelências, analisem as estatísticas de violência neste País.
va diária de descobrir valores fundamentaiS- e procurar melhorar com sua · Analisem as estatísticas, comparando-as com os dados de crescimento popuparcela de colaboração. Portanto, a televisão tem, evidentemente, uma parti- Iacional, crescimento ou decréscimo do poder económico, do poder de comcipação no comportamento, na reforma, no conCiifo de vida da sociedade, pra, decréscimo ou dificuldade da taxa de ocupação habitacionaL No meio de
mas ela não dirige, ela não forma, ela não plasma sociedades, porque nada há toda essa discussão, alguém uma vez disse aos que debatiam essa tese favoraque possa ser contrário aos valores fundamentais do homem e os valores fun- velmente que na União Soviética ninguém tem o direito de viver em mais de
damentais do homem não são formados se não dentro de um complexo que 60m 2• É verdade. O Governo SOviético chega ao ponto de negar ou dar perconstitui a própria organização da família e da sociedade.
missão para que uma senhora tenha livremente mais um filho. 1:. um grande
Há cerca de quatro ou cinco meses atrás, no Encontro Mundial de Co- problema bur:ocrático_ expor da necessidade de ter mais alguns metros quamunicações, em Acapulco, do qual participaram os maiores teóriCOs do mun- drados porque vai Oascer mais um membro da família. Em muitos casos o
do na matéria, dedicamos 12 horas a debater a violência na televisão. E al- Governo Soviético, através do seu Ministério do Bem-Estar Social, ou que
guém lembrou um pequeno problema, pequeno para alguns, mas imenso, de nome tenha, declara que esse é_ um problema da família e ela vai ter que coouma profundidade e de uma importância que penso, entre V. Ex•s, ainda não viver nos seus 60 m 1 porque o estado não tem condições de lhe dar maiores
ocorreu debater. Peço-lhes vincular toda a transformação da nossa sociedade acomodações. Quando muito, acena com os Jogos Olímpicos, porque vão faà explosãó demográfica da qual todos têm conhecimento. A conseqüência da zer alguns hotéis e depois, nesses hotéis, talvez sobre algum espaço. Dizem
explosão demográfica qu-e é a mudança de comportamento, que é a mudança que na União Soviética não há violência no sentido em que a conhecemos. É
do hábito de habitação, seja por decisão unipessoal, seja por desejo de com- totalmente falso. Basta que alguém tenha estado quatro dias na União Soviépetir, vinda de um poder mais forte, de um poder económico. Lembro-me, tica- e eu posso lhes dar testemunho como Presidente do Grupo Operadosem saudosismo, que, no meu tempo e eu ainda pertenço a uma era um pouco na! dos Jogos Olímpicos de Moscou para a Televisão nas Américas, pois estimais antiga, mas não sofro, felizmente, essa defasagem no contactO com aju- ve 48 dias na União Soviética, convivendo com o povo no dia-a-dia para lhes
ventude de hoje, porque discuto permanentemente cOrri ffiiriha filha, que é dizer que a própria atitude individual do_cidadão soviético revela uma violênuma técnica em comUnicação, o pensamento e a palavr-a dos jovens de hoje, a cia contida, no andar, no caminhar na rua. Não me refiro a nenhum Sentido
violência familiar, espontânea, natural, aquilo de irracional que leva a família ideológico ou político, porque é mais difícil, mil vezes, ser membro do Partia discutir na defesa do seu próprio ponto de vista, na defesa daquele valor do Comunista do que nascer na União Soviética. A tarefa para se chegar ao
fundamental, que nem televisão nem a prepotência conseguem retrrar do ho- partido é muito difícil. Esse cidadão na rua não conhece o que co,nhe"-emos,
mem, o seu anseio, o seu desejo de liberdade, que-rüilguém altera, quando no ele não conhece o desculpe-me. quando se choca acidentalmente com alguém,
momento em que se defende um ponto de vista, pai e mãe discutiam, quase e não é só com -o estrangeiro: ele não conhecé com o seu companheiro, com o
como medida até salutar- dizem alguns psicólogos --para· melhoria, para seu amigo. A sociedade tem, portanto, uma violência contida por outro proequilíbrio da relação familiar, comentavam o episódio de uma família amiga cedimento político. a política governamental. No entanto, se não há família,
ou de uma pessoa conhec.ida, no seio do lar, num lugar especial como sua ai- se não há educação básica, ninguém pode exigir que a comunidade não venha
cova, seu quarto, ou a sala, porque o menino estava subindo na árvore para explodir em violência num mundo que clama pela violência a cada instante.
quebrar a perna e roubar a fruta, numa explosão de sua necessidade de cresciQuando o Presidente Kennedy, altamente preocupado com a formação
menta. Não estava ao pé da televisão, porque o menino que tem quintal, que da sociedade americana, insistiu com todo o prestígio de sua inteligência e do
tem espaço, dedica menor número de horas à televisão. Hoje, pai e mãe discu- poder do seu cargo, no debate do tema do negro americano e insistiúno c umtem e comentam essas. co,isas à. vista de todos. ~
pri~ento dos direitos do negro, ele indiretamente provocou aquilo que os
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teóricos da comuniCiaÇãõ relatam nas suas pesquisas nas nações africanas.
Conta um professor americ"a."rl"o, dos mais competentes e dos mais estimados,
que uma pesquisa realizada pela Universidade do Senegal, sob a direção do
Sr. Amadar Matar Embol, atual blretor-Geral da UNESCO, levou ao interior de tribos do Senegal, filmes que foram exibidos a todas as comunidades.
Um dos filmes mostrava uma geladeira e um colchão de molas. Os resultados
foram observações dos nativos como: "Eu não sabia que existia possibilidade
de se dormir num colchão tão maciO e que era possível filtrar a água e pô-la
fria para melhor conforto num clima quente. A partir de hoje vou exigir que
me dêem água fria e colchão macio". O meio de Comunicação foi subversivo?
Foi ele quem provocou a violência desta reação ou o meio de comunicação
apenas começou a despertá-Ia? E aí estou de pleno acordo que a televisão desperte os valores fundamentais do homem dos quais ele não quer abrir mão.
O Senhor Ministro da Justiça, e com todo respeito a ele me refiro, disse
que em gradação de importância estão: o jOinal, o cinema, o rádio e a televisão. 1:: evidente que teril que ser assim. Num País de analfabetos, num País
que devia ter vergonha porque a tiragem de todos os jornais numa cidade
como o Rio de Janeiro não se compara com a tiragem de um único jornal de
Buenos Aires. O que pretendemos? Vai ter mais influência quanto maior for o
contato. Além do mais é lógico que a televisão tenha um influência muitO
maior porque ela se distingue dos outros meios de comunicação por ser um
veículo que penetra através dos sentidos mais alertas do ser humano, audição
e visão, e penetra com ins"taii.Ulrteldade, instantaneamente, num momento em
que nem sempre as guardas individuais estão preparadas para aquela mensagem. Daí eu ser plenamente de acordo que é dever do veículo de comunicação
prevenír o seu espectador de que o que vai ser apresentado a seguir, ainda que
seja um reflexo da sociedade em que vive o cidadão, ê direito dele deixar de
ver porque contém dose excessiva de violência ou algo semelhante.
Por outro lado, considero totalmente falsa, envelhecida e sem sentido, a
censura por faíxa eüíríil.-A-CeflsUra por faixa etária é uma ficção que está dando poderes exagerados a certos grupos da sociedade, quando deveria ser uma
obrigação de algo que, lamentavelmente, consideraria como a causa principal
de tudo, a ausência, a quebra, o enfraquecimento do pátrio poder. O enfraquecimento do pátrio poder decorrente das condições sociais em que vivemos, em que é tal a carga de apelos que recebemos para sobreviver que nos
falta paciência para dar um míniffio de atenÇão a essas crianças que foram citadas nas estatísticas da Universidade de Harvad, que são carentes do interesse principal, que é o interesse familiar.
Estou inteiramente à disposição de V. Ex•s Mais ainda, disse anteriormente ao Senador Orestes Quércia e repito ante esta Comissão: como estudioso_desse problema hã longos anos·;--tenho acesso a um mundo de informações que ponho à disposição, em documento, desta Comissão.
Mui to obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Concedo a palavra ao Sr.
Paulo Mário Mansur, Diretor respõrisável de Jornalismo da Rede Bandeirantes de São Paulo.
O SR. PAULO MÁRIO MANSl.!R- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Senadores, o depoimento que passo a fazer neste momento representa uma
colaboração minha, da minha empresa; no sentido de trazer a esta Comissão
alguns dados e opiniões que possam auxiliar seus componentes no sentido de
avaliar as causas da violência urbana no País.
Estando aqui presentes mais dois importantes profissionais da televisão
brasileira, tenho a certeza de que o conjunto de informações aqui transmitidas., assim como o debate das idéias apresentada-s, poderão fornecer-um· quadro sufiCientemente--am-plo--d-a--atíVIaaàe da televisão e dos estudos, sua influência e participação na vida de nossa sociedade. A televisão brasileira, a
exemplo de quantas outras em vários pafses, é costumeiramente acusada de
contribuír coinõ elemeilt"o importante nO conjünto que influencia negativamente a formação juvenil, colaborando no crescimento da violência, principalmente nos grandes centros urbanos.
___ _
Eu me reservei, pLÜ"a eSse- depõiitlento, o direito de apresentar a V. Ex'-s
um trabalho do jorrialíst<i J. Pefeifa, que dirigiu, durante vários anos, a Coordenadoria dos Estabelecimentos SodáíS riO Estado de São Paulo, que na ocasião friú3. -phff6'da SeCretaria da PrOmoÇão-Social do Governo. Diz J. Pereira:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS
DE RÁDIO E TELEVISÃO
O .. Estado de S. Paulo" divulgou dia 1~de abril, o seguinte trabalho do Jornalista J. PereTia:
COMO AMENIZAR A VIOLENCIA
)._Pereira

O Ministro Abi-Ackel, da Justiça, pelo que se lê nos jornais, teria recomendado às emissoras de televisão, sob pena de endureci-
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menta censório, mais moderação n~o concernente à exibição .de filmes e novelas de contexto e cenas de violência e erotismo.
A recomendação, no que se refere à televisão, abstraindo a
ameaça. censória, é vãlida, desde que objetiva defender os fundamentos da formação moral do povo brasileiro. E_só por isso. Porque
a alegação de que as películas ou novelas que contêm contexto e cenas de violência estimulam a incidência da criminalidade não tem
qualquer sentido, uma vez que provado está através de pesquisas
científicas realizadas por laboratórios de universidades dos maiores
centros culturais do mundo (EUA, Inglaterra, França), a violência
exposta na televisão e nos cinemas nada tem a ver com a violência
que ocorre no seio da sociedade. Na verdade, a televisão e o cinema
- ficou evidenciado nas pesquisas- mostram a vida como é e não
como desejamos que ela fosse, sem violência. Demais, Seria possfvel
um discurso fílmico e televisionado sem que contivesse, por menor
que fosse, um ato de violência, já que a violência é intrínseca e exclusiva do homem?
Não havendo, pois, qualquer narrativa sem violência (até as
mais inocentes historinhas infantis consagradas, sobretudo elas,
contêm violência). como então se pretender evitar a violência na televisão e no cinema? Nesse passo, até o filme .. Vida, paixão e morte
de Nosso Senhor Jesus Cristo" estaria proibido de ser exibido na televisão e no cinema. Que história de maior violência que não a do
processo de crucificação de Cristo? E que dizer das obras de Shakespeare, muitas d6Ias filmadaS? E as clássicas histórias infantis, levadas à tela pelo gênio de Walt Disney e sua equipe e outros artistas
do desenho animado, calcadas na obra consagrada dos grandes expressivos autores, verdadeiros monumentos literários que honram a
cultura mundial?
De tanto se martelar nesta tecla de que a violência mostrada na
TV e no cinema influencia negativamente na formação da juventude, muita gente aceita, passivamente, a assertiva. Entretanto, as pesquisas científicas têm demonstrado que isso não constitui verdade.
A divulgação parcial de algumas opiniões de pesquisadores têm sido
procedida de maneira tendenciosa, particularmente nos EUA~ por
motivos políticos eleitorais, não pondo em evidência as conclusões
dos órgãos encarregados das pesquisas. Uma das mais importantes
investigações jã realizadas a respeito, procedida por uma comissão
encarregada pela Subcomissão de Comunicação do Senado dos Estados Unidos, integrada por médicos, psicólogos, sociólogos, criminólogos e toda uma plêidade de cientistas de numerosas áreas, concluiu, após mais de dois anos de pesquisa, que a violência apresentada em programas de televisão não afeta a maioria das crianças. Textualmente, salientaram os investigadores: ..A instigação ao crime e à
violência, implícita nos filmes ou outros programas de cinema e TV,
não chega a se concretizar, senão para as crianças já psicologicamente pervertidas ou, para usar o termo mais brando, emocionalmente desequilibradas pelo próprio ambiente do lar".
A delinqüência juvenil, na verdade, segundo outra pesquisa de
caráter científico feita pela Universidade de Harvard, dos EUA, tem
outra origem: 60 por cento dos menores delinqUentes têm pais que
bebem excessivamente; as mães de muitos menores bebem também
demais; 60 por cento têm permissão dos pais para fazerem o que
bem lhes vier à telha; 60 por cento provêm de lares onde marido e
mulher não vivem em harmonia; 70 por cento provêm de lares que
não têm nenhuma recreação {portanto, nem rádio, nem tevê); 80 por
cento queixam-se da indiferença das mães; 60 por cento queixa-se da
indiferença paterna; muitos provêm de lares desfeitos; e finalmente
poucos recebem qualquer espécie de ensino religioso.
Importante destacar o dado estatístico, pela sua expressividade:
---- 70 por cento dos delinqUentes juvenis, nos EUA, provêm de lares
que _não tem nenhuma recreação, nem mesmo aparelhos de rádio e
tv.
Pesquisa realizada pelo autor destas linhas, com o auxílio de
uma equipe técnica, composta de médicos, psicólogos, sociólogos e
assistentes sociais, quando na direção da Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais do Estado que, então, na Secretaria de Promoção Social, administrava recolhimentos de menores abandonados e infratores (antes da criação da então Promenor, hoje Febem)
não demonstrou outra coisa. No tristemente célebre Recolhimento
Provisório de Menores - onde havia calabouços infectes, os quais
mandaiilo~ derrubar, apesar de terrível oposição encontrada- os
me:nores infrãtores pesquisados demonstraram que se tornaram in-
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fratores por muitas outras razões, menos pela Hinfluência" de lei turas de jornais e revistas pelo simples fato de serem semi ou analfabetos totais. Assim, não liam (92%) porque não sabiam ler e porque
não tinham condições econômícas-para comprar tais publicações regularmente. Quanto à televisão~ a qua-s-e fotalidi:tde pouco ou nunca
tinha visto (isto em 1973), pois suas fanlflias - quando tinham
famílias- moravam em casebres e favelas, sem possibilidade de ter
um aparelho de tv. Rádio; muitos ouviam, mas a preferência era
para a música (ou som, segundo a terminologia deles). Nem falar
em cinema, onde só entravam quando conseguiam .... furar", burlando o porteiro. A pesquisa demonstrou que o abandono,_ pela
família, ou da família por eles; a influência de- grupos, à- medo de
agressão pelos mais experientes se- n'ãO integiãSsem· a-·•ganS:", a fome, é que levavam (e sem dúvida ainda levam) esses menores à senda da criminalidade, jamais os meios de comunicação coletiva, muito menos a televisão e o cinema, que na atualidade, constituem o
bo_de expiatório ideal para expiar toda uma série de falhas da ad_ministração pública, como o fõram no passado o teatro, o livro, a poesia, a imprensa, a história em quadrinhos, hoje matéria de ensino em
nossas universidades.
Televisão, cinema e outros meíO"S de comunicação social poderão exercer influência nos usos e costumes de uma comunidade em
virtude das técnicas de publicidade e propaganda, mas não modificará, em hipótese alguma, a natureza humana. Fitzhugh Dodson,
um dos mais prestigiosos educãdores e eminente psicólogo, afirma
que a vacina mais eficaz contra o vírus da viOlência -é o anior e ocarinho qoe, corno pais, damos aos nos-sos filhos. E que, em lugar de
gastar a maior parte de nosso tempo programando impedir que aigum vírus da violência seja inoculadO ne1es, deverí3.nlos -aproveitálo para criar um relacionamento saudável e sólido com eles. Não deveríamos limitar-nos a ensinar-lhes os valOres positivos da cordialidade, da compaixão, e um desejo genuíno de ser út11 e diferente para
com os demais, mas praticá-los, dando--fhCS o exemplo, demonstrando a grandeza do homem, na prática vívi!ncial do dia-a-dia. Numa
palavra, segundo Fitzhugh Dodson: no lar e na escola_ se quisermos realmente pôr fim ao clima ae vioiendii: que assola 0 mundo
contemporãneo _ temos de ensinar os futuros cidadãos do mundo,
em seu relacionamento a serem fraternos.
'
J. Pereira, durante muitos anos, lidou com menores carentes, e durante
muitos anos lidou também diretamente com a família desses menores que ele,
nessa fase de sua vida, abrigou no recolhimento do Estado. É dele este texto
que eu acabei de ler, e a pe.c;quisa de J, Pereira é uma das pouCas pesquisas
brasileiras realizadas com seriedade. J. Pereira diz que realmente a pobreza
brasileira é tão grande que não permite que o nosso delinqUente juvenil seja
aquinhoado com a nossa riqueza. Ou seja, o nosso delinqUente juvenil p.ão
teve acesso, e não tem acesso em sua maioria, à televisão, ao rádio, ao cine~
ma, ou seja, aos principais meios de comunicação deste País.
As migrações desordenadas para os grandes centros urbanos e médios
centros urbanos brasileiros vêm deteriorando a cada dia a vida desses centros.
Gente que vai a procura de trabalho, trabalho que raramente é alcançado,
gente que necessita sobreviver, e na sua sobrevivência se sobrepõe à violência
para sobreviver. A televisão" não apresenta realmente um dado muito forte no
conjunto da violência brasileira. A violência brcisileira está nas ruas para
quem quiser ver, a -miséria brasileira está nas ruas para todos nós vermos.
Portanto, a disparidade soci"al em que vive o nosso _País deve ser - tenho a
imp.ressão e quase certeza- o maior mal, provocador da violência em todos
esses médios e grandes centros urbanos. Portanto, seria leviano acusar a televisão de provocar a violência nas ruas brasileiras. Tenho a impressão de que
deveríamos, antes de olhar para o vídeo da televisão, olharmos para o vídeo
da desigualdade social brasileira, olharmos para o vídeo do desamparo às
classes menos favorecidas brasileiras, e talvez a tão propalada distribuição de
renda viesse ou venha um dia a provocar no Brasil a queda da violência, violência que, na verdade, é o sinônimo de nossa extrema miséria.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre
Relator, Senador Murilo Badaró.
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, Srs. Membros da
Comissão, Srs. Debá.tedores:
Em primeiro lugar, devo agradecer, sejã não o fez o .Sr. Presidente, a excepcional colaboração que os Senhores estão dando ao exame de um tema tão
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palpitante. Como o Sr. José Bonifácio, tenho tainbém a-convicção de que esta
Comissão Parlamentar de Inquérito pode se transformar na mais importante
das Cqmissões de Inquérito já instaladas no Parlamento brasileiro.
Antes de buscar o roteiro, já traçado" pela Comissão~ para as inquirições,
que eu, como Relator, devo fazer, gostaria de tecer algurr ' considerações
sobre o que os senhores disseram, não sem antes pedir-lhes c. .• tecipadamente
perdão por qualquer heresia que um leigo possa cometer em um setor altamente especializado.
De certa forma, a televisão impregna as nossas vidas com tal amplitude
que ninguém escapa não só à sua influência, como também o desejo de
discuti-la.
Gostaria de iniciar pelo último que falou, porque as suas palavras estão
mais vivas, para dizer-lhe,· e de certa forma eu diria aos três, que não vejo nenhuma acusação à televisão brasileira de responsável pela violência nas-ruas
ou nos grandes ceJ?.tros urbanos. Essa acusação não existiu. A teiCvisão, ou os
meios de comunicaÇão estão inseridos num contexto de concausas, ou no chamado feixe de concausa_s determinantes da violência urbana, os meios de cornunicação :São trázi~os à colação sempre. E de resto, não só aqui. como alhures, até pelas citações _dos relatórios a que fizeram referência os três comentadores. Estou também com o nosso Mansur, de que o problema do menor, o
problema das ?esig~aldades s.oci~s~ o problema da di~parídade de renda, o
problema das drspandades regiOnais, o problema das migrações, o problema,
~nclusivc, das relações de ~ra~al?o, são todas ques!õe! que,, de certa maneir~,
mfluem no problema da vtolencta, o que esta Comtssao esta tentando pesquisar.
.
_
.
~e certa forma; cau,sou-me grande Impr~ss.ao o que o Sr. ~lmetda Castro diss~. Mas sua vt~ã_o e extremame~te pessimiSta. Porque s: ~verdade que
cada ~ars tem a televi~a~ que m;re_ce•. e natural qu: quanto mais mculta ~uan
to mat~ pobre, a televrsao, que e um. mstrumento !~portante ~a .formaçao da
rnent~l~dade de u:n povo deve ser a_cwnada no senti?? de se ehmmar.essa volnerabthdade, e nao se conformar_com ela ou p~r~lhr qu_: ela prossiga desafiando. e retardando_ o desenvolvrmento da propna Na~ao.
Fmalment_e con;o.rd~ com o ~r. ~a~sur, quando diz que o probl:m~ da
censura por _farxa ~t.ar!a e ~~a c~I~a mte1r~mente obsoleta. Fez referen.cra a
ela~ Sr. Jose Borufacw, e e um_a das quest~es que vou transformar em mdagaçao. E, finalment:, .com relaçao ao q~e drsse o sr. represen:ante da TV C?lobo: o. f~to ~e o r~l~t~rro apenas se referrr ~ _du~s r:comenda?oes cot;I relaçao à
televisao nao mmrmizarn o problema da mfluencta da televisão, ate porque as
recoi?Jendações por si sós, se cumpridas, de certa maneira vão reduzir em
muito a influência que porventura possa ter a televisão no desencadeamento
da violência, e eu não quero sequer discutir o problema como colocado pelo
Dr. Almeida Castro, de que a televisão apenas faz desabrochar o conteúdo de
violência que porventura esteja contido na _natureza humana.
Ditas estas palavras à guisa de intróito, gostaria de- colocar a pergunta,
dirigida aos três: se é possível estabelecer entre as televisões, tal qual existe um
conselho de auto-regulamentação publicitária?
Tomei conhecimento disto, a propósito de uma nota do Jornal do Brasil,
sobre a vedação de um filme de publicidade de um desodorante e que esse conselho julgou inadequado, digamos assim, aos valores morais da família brasileira, e portanto o tirou do ar. Pergunto se é possível estabelecer-se um código
de ética entre as televisões para efeito de reduzir o volume de informações capazes de induzirem à prática do crime da violência ou à eleição de um delinqUente à categoria de mitos e heróis.
Abstenho-me do comentário, porque os senhores são homens que entendem profundamente do assunto.
Esta é a primeira- pergunta.
O SR. JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO - Sr. Presidente, permita-me,
antes que eu responda diretamente a pergunta do Senador Murilo Badaró, fazer dois esclarecimentos.
Primeiro, de nenhuma forma aceito o conformismo. Eu exponho o fato.
Mas acho que a televisão tem o dever, como têm todos os segmentos da sociedade, de ajudar os demais segmentos a encontrarem solução para isto.
O SR. MURILO BADARÚ - Fico mais tranqüilo agora.
O SR. JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO- É absoluta convicção e é tradição de trabalho de alguns anos.
O SR. MURILO BADARÚ ·- Felicito o Senhor por isto.
O SR. JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO- Quanto à pergunta, devo dizer ao ilustre Senador que, quando presidente da ABERT o atual Senador
João Calmon, este encaminhou a discussão e, posteriormente, sendo eu presi~
dente da ABERT, foi votado pelos radiodifusores e posto em prática um código de ética, elaborado em sua forma final pelo atual Consultor-Geral da
República, Dr. Clóvis Ramalhete.
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Posteriormente, dada à evolução, à dinâmica da sociedade, esse código
de ética foi- reformado. Não chegamos ainda à perfeição americana, de comprometer as estações a colocarem no ar: "Este programa segue as normas do
Código de Ética da National Association of Broadcasting."
Aqui estão representantes da ABERT- Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão- e cu pediria ao Sr. Presidente que solicitasse o
informe completo à Presidência da ABERT, sobre a existência desse código
de ética e como ele é aplicado, se é que está sendo aplicado.
Assim, creio ter respondido sobre o fato de que é possível haver um código de ética, e mais do que possível, é uma necessidade que se cumpra o Códi·
go de Etica que existe.
O SR. JOSÉ. BONIFÁCIO DE OLIVEIRA SOBRINHO- Sr. Presidente, antes que V. Ex• passe a palavra ao presidente da ABERT, gostaria de
dar uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - O Sr. tem a palavra.
O SR. JOSÉ. BONIFÁCIO DEO)..IVEIRA SOBRINHO- Queria explicar a posição diante deste código que deve existir e que todos nós apoiamos. ~ que a colocação efetivamente foi extraída do pronunciamento do Ministro Abi-Ackel. Não há a menor hipótese de a televisão transformar marginais em mitos ou heróis, porque a televisão não pode ser confundida com outros meios de comunicação, que fazem do setor policial o seu ganha-pão.
Legítimo ou ilegítimO, não me Cabe discutir, mas em nenhum momento, nos
meus 28 anos de televisão, o Castro tem mais do que isto, eu vi a televísão
transformando bandidos ou marginais em mitos ou heróis.
Quer dizer, é um assunto sobre q_qua! nem se pode pensar, quanto mais
discutir, pOrque não há a menor hipóteSe de a televisão dar ao bandido, ao
marginal, qualquer promoção, mesmo porque o assunto policial não ê: da
alçada da televisão.
Os jornais de televisão tratam de assuntos políticos, tratam de assuntos
s.ociais. Raramente a televisão trata de assunto policial. Só quando o assunto
policial já tenha extrapolado as colunas dos jornais, já tenha ultrapassado todos os meios de comunicação, e seja um assunto nacional de interesse e domínio público total, só aí é que a televisão entra. A televisão só cobre polícia em
último caso:- Polícia, hoje, em nosso jornalismo, acredito que não passe de
5%. O assunto policial só é colocado nos jornais quari.do há realmente uma repercussãt:~ nacional. Então a televisão é catidatâria da distribuição desse material por outros meios de comunicação e -de interesse público; ela só entra
para informar e só em último caso. A televisão não levanta este tipo de assun~
to. O código de ética não vai impedir de a televisão transformar bandidos em
mito e heróis porque ela nunca fez isso. Poderã impedir uma porção de outras coisas que acho deve impedir, por isso sou inteirarriellte faVorável à
criação desse código de ética.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- O Sr. Presidente da ABERT
não estã presente, mas aqui estâ o seu Superintendente. Se V. Ex• nos quiser
dar a honra, a palavra está concedida.
O SR. ANTONIO A!IELIN (Superintendente da ABERT)- De fato o
Dr. Almeida Castro fez uma afirmatíva relativamente ao código de ética.
Existe um códlgo de ética, ele sofreu algumas modificações, mas num dos últimos congressos de radiodifusão foi proposta a reformulação desse código. E
foi designada uma comissão que iniciou os seus trabalhos mas não os concluiu ainda. Acredito que esse código sofrerá algumas modificações, porque o
próprio desenvolvimento da área de comunicação social exigirá uma série de
alterações. Sob vários aspectos, a ABERT tem aplicado o código e solicitado
sua própria aplicação. A ABERT subscreveu- vai aí uma informação para
o Senador Murílo Badaró- esse Código Nacional de Auto-regulamentação
Publicitária, que criou a CONARP.
O SR. MURILO BADARO- Este código ainda está em vigor?
O SR. ANTONIO ABELIN- Está em perfeito vigor. Ainda há poucos
dias ele foi aplicado diversas vezes. A ABERT tem um representante naComissão Nacional de Auto-regulamentação Publicitária.
O SR. MURILO BADARO- O Sr. poderia explicar como funciona o
CONARP.
.
O SR. ANTONIO ABELIN -O CONARP é uma Comissão com representantes de diversas inStituições, diversas porque várÍas entidades subscreveram nos jornais, rádio, televisões, associações de propaganda, associações de anunciantes. Parece que são estes exatamente os elementos que
participam da feitura e da divulgação da propaganda. Essa comissão se reúne
através desse código, que tem diversos dispositivos. Poderia fazer chegar às
mãos de V. Ex• uma cópia desse código. A Comissão tem poderes de deliberação porquanto as entidades, inclusive os anunci8.iltes, através da ABA,
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subscreveram o código. Conseqüentemente os anunciantes estão obrigados a
cumpri-lo. Há às vezes algum recurso. porque cabe inclusive recurso dentro
do própÍ'io código. Muitos não se conformam, mas efetivamente a CONARP
-este é o nome- aplica. Estã sendo estudada inclusive uma forma mais efetiva de tornar essa CONARP uma sociedade civil, para aplicar o código de
todas as formas possíveis. De forma que a ABERT neste caso já tem, relativamente à parte de publicidade, sua participação através do código como elemento integrante da CONARP.
O SR. MURILO BADARO- Esse e>boço do código de ética o Sr. poderia encaminhar a esta Comissão?"- -0 SR. ANTONIO ABEUN- Posso fornecer a V. Ex• o código em vigor, o código da ABERT, o anterior Código de ética.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Concedo a palavra ao Dr.
José de Almeida Castro, que gostaria de acrescentai' ·alguma coisa.
O SR. JOSf: DE ALMEIDA CASTRO- Eu queria dar um exemplo
prático da aplicação do -nosso compi-Omisso CONARP. Há cerca de três meses as emissoras baianas de televisão, sob grande grita de vários setores interessados, recusaram dois filmes publicitários, e exigiram inclusive que um deles fosse cortado em uma das seções que apresentava, por consider:J.r que o
mesmo feria o código de ética. O filme foi refeito a pesai' de termos sido pressionados por vários setores devido aos grandes prejuízos econômicos acarretados pela iefilmagem. Mas não cedemos, nem as nossas emissoras, nem as
emissoras da Rede Globo de Televisão. Esse é um exemplo concreto ocorrido
na Bahia agora, no mês de dezembro.
O SR. MURILO BADARÓ- De certa forma ficou entendido pelas palavras dos três representantes das televisões, e concordamos, que a violência
não nasceu com a televisão, ela precede à televisão. Mas de certa forma também não tem razão o Dr. Almeida Castro, quando diz que a televisão não forma e não plasma uma sociedade. Por si só a televisão não seria capaz disso,
mas seria um fato r de extraordinária facilitação desses caminhos. lsso me leva
a indagar dos três o problema da censura por faixa etâria. Diz aqui um representante dc.flGlobo que esta emissora tem se preocupado com isso. Mas éu
pergunto: a manifestação da censura por faixa etária, segundo vejo na televi·
são, é a seguinte: ..a partir deste horãrio estes programas se destinam a pessoas de
tal faixa etária". A televisão é uma espécie de diversão compulsória dentro
do lar de cada um. Como se evifar que essa censura possa exercer os seus efeitos benéficos, se não temos como direcionar dentro dos expectadores aqueles
que devam ficar na sala de televisão e aqueles que não devam ficar. Então eu
pergunto: é possível estabelecer meios de seleção de horários especiais para
transmissão de filmes que contenham manifestaçõ-es de violência e o desregramento sexual?
O SR. JOSf: BONIFÁCIO- Eu posso responder. Em primeiro lugar, o
nosso Código de Censura de 1946 foi criado como um código de faixa etãria,
prevendo a freqüência a cinemas, teatros, onde se pode barrar a entrada de
pessoas, diferente da televisão. Durante muitos anos eu combati o Código de
Censura por achá-lõ anacrônico e inaplicável à televisão. Hoje em dia, tenho
uma posição diferente. Estou revendo~a, porque embora o nosso código seja
de certa forma irreal, porque ele divide as faixas etãrias demais e estabelece
diferenças mínimas horârfas. O que é permitido para 12 anos, por exemplo, às
oito, já é impróprío para: 14 anos às nove horas. Isso é um exagero. Aprendemos, no convívio com o meio e nos estudos que fazemos constantemente inclusive com pesquisas feitas rio Hrasil, aplicamos uma grande verba em pesquisas agora por ocasião dos nossos'l5 anos- aprendemos que hâ um certo
sentido na faixa etária da televisão~ Não é necessário que a criança se retire da
sala em determinado horário, mas é importante que pai e mãe saibam o que
ela está vendo. É importante, hoje - na sociedade que pai e mãe trabalham
fora - que a criança não tenha acess_o, por exemplo, a um programa da TV
Globo, como eu diria, Plantão de Polícia. Porque eu não exibiria esse programa às 6 horas da tarde. Ele é um programa para adultos, coma a literatura
policial, mas eu não exibiria para crianças. No entanto eu permitiria que O
meu filho lesse um livro policial se eu soubesse que tipo de literatura ele está
lendo, se estivesse ao lado dele para esclarecer alguma coisa. Então o fato é
que se tivéssemos uma legislação que dividisse entre o horãrio em que os pais
não estão em casa e o horário em que os pais estão em casa- não que necessariamente houvesse um policiamento diãrio, policiamento cotidiano da
criança, mas que se pudesse fazer um acompanhamento do interesse da
criança - acho que teríamos a possibilidade de ter pelo menos um diálogo
maior entre pa"is e filhos, uma orientação. maior ao relacipnamento entre pais
e filhos, embora eventualmente a criança possa ligar o televisor às 10 horas da
noite quando o pai não está em casa mas normalmente, todos os dias, haveria
esse contato dos pais com filhos. Seria impossível, por exemplo, hoje, na tele
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visão americana, que se liberasse o Kojak para se exibir na televisão, às 6 horas da manhã, às II, ao meio dia, às 2, às 3, quando a família inteira, hoje,
por questões económicas, está afastada da casa. No Brasil ainda pouco não
chegamos a esta situação, chegará esse dia.
De forma que comecei a rever minhas opiniões. Acho que, pelo menos,
para duas faixas etárias é baStante razoável que haja um horário até vinte horas por exemplo, em que a televisão seja absolutamente isenta de violência.
Embora saibamos, pelas pesquisas, que a violência pela televisão ...

O SR. MURILO BADARÚ- Violência e sexo?
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Sim. A moral poderia ser incluída no processo, porque a parte de sexo, quando não é regrada, é a violência sexual.
Acho que valeria a pena ter dois horários na televisão brasileira: um, da abertura até às oito horas da noite e outro depois das oito horas, com assistência
paterna. Hã influência da televisão na criança sozinha. Sabemos que isso não
é um bicho de sete cabeças, porque sabemos que ela só a tua numa faixa muito
pequena de crianças que são propensas à violência, o que constitui menos de
7% das crianças no mundo inteiro. E o volume de informações que a televisão
dá é extremamente vantajoso em relação a essas deficiências, que só atingiriam pessoas com debilidade mental. Mesmo assim, pelo sim ~ pelo não,
como os dados são muito poucos, como tudo está muito escuro, pessoalmente sou favorável à total eliminação da violência nos horários infantis,
definindo-se a violência como aquela que estimula ou desinibe a criança para
praticá-la.
O SR. MURILO BADARÚ- Gostaria de ouvir a opinião do Sr. José
de Almeida Castro.
SR. JOS!':: DE ALMEIDA CASTRO - Em primeiro lugar, Senador,
acho que a prática adotada compulsoriamente pela televisão brasileira, por
determinação legal, de prevenir que tal programa é proibido para menores de
tal idade é negativa, porque somos obrigados a exibir o certificado de censura
que já por um priitcípio noi"malleva a crer que algo proibido vem aí, e o proibido sempre foi fascinante. Acho que essa prática de obrigar a televisão a divulgar que terminou o horário para crianças até tal idade e a partir desta hora
os programas são proibidos para crianças de tal idade, é inclusive uma forma
de despertar a atenção para algo que vem, na forma sugerida por mim, anteriormente, de que o telespectador adulto deve ser advertido do que lhe será
proporcionado. Estou plenamente de acordo com o Bani de que, no estágio
atual da educação brasileira, da sociedade brasileira, é perfeitamente não diria possível, senão necessário, que a televisão deva ou possa decidir seus horários destinados a um público infantil o_u a um público adulto. Coisa cjue eu
não dividiria por faixa etária, porque alguinas vezes a mente mal educada,
mal trabalhada de um ser adulto cronologicamente, é muito mais perigosa do
que a de uma criança. Então não basta diZer que tal programa é proibido
para menores de 18 ou t6 anos, porque às vezes o telespectador é maior de 16
anos, mas está mal preparado, a sociedade o pre,earoll: tão mal, que é muito
mais perigoso· para ele ver determinadas coisas do que para um menino de 7
ou 8 anos. Em suma, para mim, a faixa etária é totalmente falsa. Por uma
questão de princípio, de formação, sou contrário a esse tipo de legislação
coercitiva, sobre uma coisa em que a responsabilidade é que deve ser exigida~
não a pressão policial. Nós fazemos censura em nome de um código de menores, exercida por um censor policial. A censura, como u~ todo, sabemos que
é subjetiva. Eu lhes peço permissão para contar um episódio ocorrido comigo, no Rio de Janeiro, hã muitos anos, na direção da TV Tu pi. Num determinado dia, veio a mim o diretor de um programa e disse: uo programa está totalmente censurado." Era um programa ao vivo do qual o censor havia a$sistido ao ensaio geral à tarde. Eu ponderei que se tratava de um programa musical sem nada a censurar, mas, se fosse o cas_o, poderíamos mandar aumentar
o saiote das bailarinas. O diretor respondeu que o censor estava irredutível.
Fui conversar com o censor e pedi que me dCsse uma razão, porque considero, como jã disse, censura uma coisa subj_etiva._Às_vezes, o que alguns julgam
muito grave, pode ser esclarecido e alterado. E ele respondeu: "É que a estrela
do programa me causa uma profunda atração sexual. Portai?-tO não posso admitir, pois como causa a mim, vai causar a milhares de crianças e levá-las a
idéias ligadas ao onanismo e a outras coisas." Então não é a faiX<l etária.
Acho que o problema é de criação de uma mentalidade responsável,_ que vejo,
com muita alegria, que os novos homens da televisão brasileira estão conseguindo implantar. Rendo minhas homenagens à Rede Glob9 de Televisão, ao
Boni, que tem conseguido fazer alguma coisa neste sentido. Agora, é muitíssimo perigoso pensarmos que é válida e lícita essa-censura em nome da defesa
de uma sociedade, porque o primeiro degrau da cerisúra é sempre o início de
uma censura que não tem maiS fim. Esta é a minha posição.
O SR. JOSE BONIFÁCIO- ConCordo inteiramente com a colocação
do Castro. Apenas temos que noS ater às coisas- reais. A censura existe e vai
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continuar existindo. Evidentemente, seria mUito interessante que o critério de
exibição dos programas ficasse a cargo da televisão. Não vejo nenhuma possibilidade próxima- pode ser que remota- da extinção da censura, da entrega à responsabilidade total das emissoras de televisão para a escolha dos seus
horários. Hoje, temeria por isso, sinceramente. Acredito que a questão de ser
Proibido ou não é simples. A Censura pode classificar os programas e a emissora não precisa dizer que é proibido nem obrigada a exibir o certificado de
censura. O único país do mundo que exibe o certificado de censura é o BrasiL
A série americana que vai para o ar também é licenciada, não é censurada. É
licenciada não na base de episódio por episódio, mas num modelo em que o
esquema é esse: OK, liceilciã.dO. Sendo que o esquema Poderâ até ser cancelado. Exibe-se em qualquer horário. SomCnte no Brasil se exibe o certificado de
censura- sendo o único no mundo- por-15 segundos. Talvez, com a elimi·
nação da informação de que é Proibido e com a obrigação de exibir após um
horário, sem a existência do certificado, porque na realidade o princípio é me-cânico; o Certificado é exibido, não para atender ao público, é exibido para 30
milhões de pessoas, a fim de atender a um censor, para facilitar a fiscalização,
porque exibindo no ar, significa que a emissora tem o certificado; há uma desconfiança contra o veículo que é inadmissível. Então o certificado é exibido
para um fiscal da Censura de casa saber que não há burla, que a televisão está cumprindo a lei e esse aviso vai para trinta milhões de pessoas que não têm
nada a ver com isso. Inclusive do ponto de vista estético pois hoje estamos
discutindo fome, miséria, distribuição de renda, índice de Gini, desemprego,
verba da educação, tudo como causa da violência. Mas na realidade o certificado é exibido 15 segundos para que um censor verifique se realmente a emissora não está burlando a lei, uma sofisticação que até conspurca um pouco o
padrão gráfico da televisão brasileira, que é mais sofisticado.

O SR. PAULO MANOEL- Como representante da Rede Bandeirante,
estou totalmente ao lado do Boni. Acho perfeito que o simples colocar do
"proibido" já é uma alerta para a curiosidade. Essa responsabilidade de colocar o censurado sem a tarja de censura realmente poderia beneficiar o telespectador com seu filho.
O SR. MURILO BADARÚ- Os senhores concordam que ê possível
estabelecer meios de seleção de horários, para que seja eliminada, pelo menos, essa suposta causa, pois eu percebo que os senhores não concordam com
esse aspecto. E precis3.ria ser mais rigorosã. com isso ...
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA SOBRINHO- Talvez ..
O SR. MURILO BADARÓ - Estamos partindo de algumas constatações, de alguns relatórios e algumas colocações, de resto já conhecidos no
mundo inteiro. Ainda que na fala de cada um dos senhores os pontos de vista
tenham sido colocados com a maior precisão, 'é verdade, do ponto de vista
político entendemos ser do nosso dever tentar, pelo menos, reduzir de alguma
forma isso.
Ê possível então operar, ter uma fórmula para a seleção de horários, sem
prejuízo do interesse comercial das empresas, sem que isso cause qualquer
dano à contabilidade dos senhores. Isto ê possível?
O SR. JOS!':: BONIFÁCIO- Isso já existe hoje. Por acaso estamos representando aqui três emissoras e isso é rigorosamente adotado nas três emis-:soras. Por determinação pessoal, desde 1970,- que a Rede Globo nem exibe sequer "'trailers" de programas violentos antes, das 9 horas da noite, anteriormente à determinação da Censura. Acreditamos que isso é fundamental.
O SR. JOS!':: DE ALMEIDA CASTRO- Gostaria de acentuar que lidamos com uma comunidade imensa que não está, no momento, ainda devidamente preparada em todos os seus escalões. Nós estamos, como todo o
País, numa fase de preparação de profissionais. Muitas vezes a exibição deste
certificado de censura ou a forma ostensiva de dizer que o programa foi censurado, é urna desculpa para alguns executivos de televisão, para a sua omissão. Talvez nós, representando uma faixa da televisão brasileira, acreditemos
que ao invés de criar um benefíciO, a forma ostensivã de dizer que tal programa foi censurado pode até trazer maieficiÕ na -própria indústria, no próprio
seio da televisão. Esta é uma observação que eu queria fazer.
O SR. MURILO BADARÓ- Um dos problemas que nos aflige é o
problema dos filmes estrangeiros, as críticas maiores que se faz à importação
desses filmes. Em primeiro lugar, a eliminação da possibilidade de dar mãode-obra a um tipo de artista nacional, ou de artesão nacionaJ, ou de trabalhador
nacional, nesse setor; em segundo lugar- e aí vou me valer das colocações
do Sr. Almeida Castro com relação à nossa dependência cultural- a impressão que se tem é de que a exacerbação desse processo de importação de filmes
estrangeiros, chamados enlatados, ainda é um fator de aumento dessa independência. Então eu pergunto: é possível ou de que forma seria possível a
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substituição gradativa de filmes estrangeiros que versam temas indutores da
violência e da criminalidade, alêm do sexo, por filmes nacionais?
O SR. JOSÉ BONIFÂCIO- Tomo de:; novo a palavra. Nós precisamos
ter muito cuidado com as estatísticas. Sabemos que o estatístico famoso morreu afogado num lago de um metro e 1'1?-eio de profundidade média. Quando
se fala em televisão brasileira, às vezes, se somarmos o número de filmes exibidos, horas por canais, vamos chegar a um nível alto. No entanto, infelizmente, por razões de mercado, razões não de competência dos nossos companheiros, razões não de competência das outras empresas, hoje a Rede G1obo,
tem sessenta por cento de audiência no mercado brasileiro. A Rede Globo
exibe muito pouco filmes, tanto que acabamos de substituir filmes por séries
nacionais_._ A contíngêricia da Glo_bo em sessenta por cento do mercado nada
tem a ver com a atuãção dos nossos companheiros, nossos colegas de trabalho.
De qualquer maneira, o fato é que - não vamos dizer que a televisão
brasileira, somadas a TV Bandeirantes, a TV Tupi, a TV Sílvio Santos, e a
própria TV Globo, exibe hoje aproximadamente sessenta por cento de horas
de fitmes internacionaiS, õ que -não ê verdade. A audiência que está tendo a
TV Globu é por estar fazendo programas brasileiros. De fQrrna que aproximadamente quinze milhões de brasileiros vêem programas nacionais e cerca
de dois a três milhões de brasileiros vêem filmes estrangeiros. Sr. Relator, é
importante considerar problemas econômicos que impedem nossos companheiros, que impedem a TV Tupi, que impedem a TV Bandeirantes, de ter
uma programação ao vivo do mesmo nível da TV Globo, porque talvez o
mercado não comporte. Não é uma questão de competência, é uma questão
circunstancial. Talvez o mercado realmente não comporte três, quatro ou cinco redes de televisão. Isto é uma questão antiga, ela se deve ao mal planejamento, e à falta de um sistema brasileiro de televisão, que não foi desenhado
para o nosso mercado. Então a competição no campo é árdua. Eu entendo
que meus companheiros. todos inteligentes, hábeis, capazes de produzir programas tão bons quanto os da TV Globo, não tenham recursos financeiros
para isso, por questões circunstanciais. Por exemplo. eu lamento, que de repente um canal tenha concedido à TV Sílvio S?11t0s, anunciando mercado de
trabalho - felizmente ele não estã presente - t. esse canal só exiba filmes.
Acho isso muito ruim. Nem sequer cumpre o míni."'1o de noticiãrio a ~ue a lei
o obriga. Acho que devemos abrir mercado para o · rabalhador bra: ileiro, e
isto é uma pequena parcela de nossa contribuição social, ma~ ac;mc: ·~e t_udo,
que a cultura brasileira esteja protegida. Lamento rigorosamemc ~ue o mercado não tenha condi_ção de permitir aos i1óssos companheiros que possua11.
o mesmo índice de nacionalização que temos hoje. A Globo exibe, hoje, noventa e dois por cento de programaçãO brasileira. Começamos, na semana retrasada, com mais três horas de programação ao vivo nacional, feita em São
Paulo. Filmes, na TV Globo, só depois das II horas da noite, assim mesmo
com a possibilidade de transmissão de espetáculo de futebol, com a inserção
de espetáculos artísticos como óperas, corria programas de concerto e coisas
desse tipo. Raramente, duas ou três vezes por semana, um filme às nove horas
da noite. 1:: uma questão de mercado, uma questão impossível de ser sanada,
a não ser com a reformulação do sistema brasileiro de televisão.
O SR. JOS!': DE ALMEIDA CASTRO -Senador, eu gostaria de acrescentar, concordando plenamente com as afirmações, que todo o problema se
baseia rigOr-óSiiiieTite no fator económico. Nos Estados Unidos, por exemplo,
que hoje pagam verdadeiras fortunaS -pela exibição de um velho filme de longa metragem, os canais de televisão americanos praticamente não produzem
nada, produzem o noticiário" e nada mais. Por fatores econômicos, a programação da televisão americana é toda ela feita nos centros de produção. Vamos considerar, de uma forma muito objetiva, o que pode custar um capítulo
de novela de meia hora de duração, sem chegar à qualidade da Globo, e um
filme de uma hora que é, para o exportado_r, um subproduto, porque o próprio mercado americano jã absorveu todos os seus custos com uma margem
de lucro normal no sistema capitalista. Por exemplo, se V. Ex• considerar que
abaixo do Rio Grande, o Brasil representa 53% do ingresso de capitais de remuneração dos fi_lrnes__a_mericanos de televisão. V. Ex• vai verificar que o
americano não está dando grande importância a esse mercado, a não ser para
utitizar ainda o produto que está na prateleira. A base dessa produção americana foi originalmente o cinema. Vamos buscar então um pouco da nossa crise de produção na crise do próprio ciiiema brasileiro. V. Ex• vai encontrar
produções filmadas na televisão brasileira, como a série "Vigilante Rodoviário", que foram terríveis fracasSos financeiros, levando a terríveis fracassos artísticos, porque à proporção que as dificuldades financeiras aumentavam, diminuía o valor do "cast" e a história era suprimida.
O filme de longa metragem brasileiro, que sornes acusados de não exibir,
é 80 a 90% proibido para menores de rs anos. Nós não temos condições de
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exibi-los na televisão, sejam as fórmulas ..chanchadas" que felizmente estão
ausentes da televisão, sefam as obras clássicas do cinema moderno brasileiro
como ··oeus e o Diabo na Terra do Sol", antes da meia-noite. Exigem de nós
uma mensagem cultural brasileira, mas nos tíram os meios de produzi-las.
Por quê? Por fatores de ordem econômica. O custo de urna série de televisão
feita no Brasil, não diria com os requintes da televisão americana, ê muitas
vezes inferior ao custo da pior novela brasileira, com o agravante de que a TV
Globo faz heróiCas tentativas de colOcaÇão de seu produto no exterior, mas
trabalhamos num País que fala um idioma que é praticamente único e por
isso exige dublagem por toda a parte para onde vã, e mais, trabalhamos com
um sistema de_ cçlorização único no mundo. Não é possível que um programa
brasileiro de tele~isão _ser exibido em nenhuma parte do mundo, sem uma
conversão. O Governo brasileiro decidiu, porque acreditou ser o melhor para
o pals, que deveríamos utilizar o sistema "Pall M". O "PaU M" é um sistema
CXclus!Varrl-ente brasileiro, por isso encarecemos toda nossa exportação com
os custos de transformação. O filme estrangeiro abre o mercado de trabalho e
af entra a política trabalhista. Se são poucos os que se dedicam à dublagem, se
há dubladores que fazem cinco ou seis vozes no mesmo episódio, não é porque as televisões estejam de acordo, ao contrário, elas protestam e exigem que
a dublagem tenha melhor qualidade. Então é todo um problema de ordem
econõmicil., porque a televisão brasileira estaria feliz da vida e desejosa de poder fazer uma programação nacional. TOdos conhecemos a regra básica de
jornalismo, segundo a qual o fato é mais"impürtante quanto mais perto esteja
de nós.
O SR. PAULO MANSUR - Gostaria de fazer um adendo aqui. A
Rede Bandeirantes tem feito um grande esforço desde que ela se tornou rede,
há dois anos, que ela vem ampliando sua teia de emissoras, tem feito um esforço realmente muitO grande no sentido de conseguir produzir, dentro do
País, novelas e outros programas de caracteríticas especificamente nadonais.
E o Boni tem toda a razão quando diz- como disse D Dr. Almeida Castro
também- o grande sacrifício que é para as redes menores no Brasil, a nacionalização do seu material que vai ao ar._ Os custos são muito altos, abertura
do mercado de trabalho no Brasil, realmente na televisão é uma atitude heróica. E a Rede Globo tem hoje os 60% de audiência, conseguidos graças à qualidade, e em vista desses 60% é também aquinhoada economicamente e tem
condições de investir grandes somas na produção nacional. Para as outras
emissoras realmente é um sacrifício, um sacrifício que está sendo válido por
enquanto, porque não sabemos até quando, porque é uma tentativa muito perigosa na área eCQllômica da _tel_evisào.
O SR. MURILO BADARO- Sr. Presidente, meus agradecimentos e
minhas felicitações pela franqueza e lealdade com que trataram o problema.
O SR. JOSE BONIFACIO- Retornando à violência, mais dois pontinhos rápidos. Primeiro, a televisão brasileira é uma televisão feminina, porque ela se baseia extremamente na novela, ela vive da audiência da novela. E
como estamos discutindo violência na televisão, apenas um dado que é importante para meditar em cima dele, é que a criminalidade e a violência femininas não têm aumentado e dois terços do público da televisão brasileira são
compostos por mulheres. Segundo, um outro dado que iria concluir, àquela
hora, para o Mansur, apenas pra fazer uma blague com assunto tão sério. O
Brasil ao contrário de outros países do mundo, transforma marginais em espectadores e não espectadores em marginais, porque o primeiro televisor que
o marginal viu foi aquele ~ue ele roubou de sua casa. Só isso.
O SR. MURILO BADARO- Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) Senador Jutahy Magalhães.

Damos a palavra ao nobre

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, diria um grandeteatrólogo brasileiro de que todo ser humano tem dentro de si uma dose de violência rr,uito grande que pode extravasá-la, assistindo cenas de violência. Isso
não sig i fica que assistindo Cena ele então se transforme num ser violento, é
apenas Jma forma de extravasar. E o que seria a violência? A violência daquele c:. mundongo Jerry ao fazer todos os a tos de perversidade contra o gato
Tom. Não seria um ato de violência, mais prejudicial como ato de violência,
levar aos lares cenas do dia-a-dia, o que ocorre hoje, mais adiante, perto de
nós ou um pouco mais distante. Não seria um ato de violência muito grande
levar aos lares brasileiros uma cena de linchamento de, um ser humano, preso,
por uma malta enfurecida, reagindo talvez à violência diária com que ela convive? Porque o Sr. José Bonifácio falou na sua exposição a respeito -que duas
guerras foram efetuadas antes da existência da televisão, e concordo com ele.
Porque acredito que as cenas de violência da Guerra do Vietnã, levadas aos
lares americanos, tenham influenciado bastante para que o povo americano
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tenha reagido contra a guerra. Uma cena de violência que foi um ato efetivo.
Melhor até do que--aquelas cenas que vimos, na nossa juventude, de os soldados partirem para a guerra, deixando nas estações a namorada, e cantando
músícas patrióticas que incentivavam o espíritO bélico de um povo. Muitos
até pensavam em vestir urna farda, porque achavam que assim poderia conquistar melhor as meninas. Por isso acho que essas cenas de violência da
Guerra do Vietnã foram cenas de violêncià positivas.
Por isso não entro áqui nesse detalhe de violência na televisão, porque
não sou dos que considero a violência como decorrência de uma ação apresentada de oprograrnas de televisão. Muitas vezes é mais violento um desenho
animado do que um filme que tem uma cena de violência e que está impedido
de passar num determinado horário. Por isso que eu estou muito preocupado
com o dia a dia, com o hoje. Sei que as causas que ptovo_cam a violência serão
abordadas aqui nesta Comissão e serão motivo de preocupação de todos.
Mas a minha preocupação é mais com o dia a dia, é a preocupação de saber
como V. Ex•s poderiam apresentar de como o meio de comunicação poderia
ser utilizado como arma contra crime de hoje, contra a violência de hoje que
estâ em todos os recantos do nosso País. Não as causas sociológicas, nada
disso. O que o meio de coffiunicação pode fazer para ajudar a sociedade a
combater a violência que está ao nosso lado.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO -Acho perfeita ·a colocação de V. Ex• e
digo-lhe o seguinte: Até hoje os poderes concedentes- jâ que somos os con·
cessionârios de televisão - têm nos dito o que não devemos fazer e acho que
estã na hora de pedirem para fazermos alguma coisa. Não podemos tomar a
iniciativa porque ela pode ser mal interpretada. O veículo, se tem a co~fiança
do seu público, sem tem a confiança do País, ainda não tem a confiança integral do poder concedente. Acho que está chegada a hora de algumas conclusões desta CPI, a hora de a televisão se colocar a serviço do combate à violência, como se colocou espontaneamente num campo onde ela podia a tu ar, que
é o campo da educação, através do Telecurso, o uSítio do Pica-pau Amarelo". Acho que ela tem muito a fazer. A televisão não é remédio para tudo,
não é ré, é testemunha, e não é panacéiã,-n_-w-vat curar nada, mas ela pode
ajudar muito. Acho que está na hora de não dizermos para nós o que não podemos fazer, mas o que devemos fazer. Estamos prontos para isso, sei que todos os nossos companheiros estão prontos para isso, a televisão estará de portas abertas, ansiosa para contribuir, mas é preciso que ela faça essa contribuição de comum acordo com o Poder Público, para que ela não caminhe em
direção oposta ou que seja mal interpretada. Acho fundamental que ela siga
esse caminho para realmente contribuir, não para eliminar a violência, -que
seria impossível, mas para atenuar a violência em todo o País e se conter no
seu papel de meio de comunicação social.
0 SR. PAULO MANOEL _ Sr. Presidente, Senador Jutahy Magalhães, o Boni enfocoU Precisamente o ponto que nos constrange e preocupa.
Por iniciativa própria, nós tentamos várias coisas_. Pediríamos, neste momento, a esta Comissão que pudesse, em suas conclusões, nos dar algo para que,
profissionalmente e como técnicos de comunicação, contribuíssemos mais
efetivamente com nossa parcela, nessa recuperaçàÇ> da sociedade. Se V. Ex•
consultar a estatística de violência na Bahia, vai encontrar que ela decresceu,
tendo apenas aumentado no que se refere à área do furto, que ê um problema
muito mais de ordem económica. As estatísticas aí estão, foram divulgadas
pela Polícia Militar da Bahia e indicam, com boa vontade, que ela foi parte
resultante de um trabalho de conscientização, mostrando que a responsabilidade de manter a sociedade menos violenta ou mais sadia não é somente do
poder público nem dos que exercem 0 poder de comunicação, é de cada um
de nós, conscientizar na mentalidade de cada um que esta é uma obrigação do
cidadão, é um dever do cidadão. E uma campanha comunitâria que temos feito. Eu mesmo sou Diretor e Cc-proprietário de uma Estação de Televisão no
Amazonas e a TV Baré de Manaus jâ dedicou muito dos -~eus es_p_aços ·para
criar essa consciência no ser humano que constitui a sociedade.
No entanto, fazemos a coisa sempre temerOSos de que interpretação
pode o poder concedente dar a isto, porque não temos uma norma. Desconhecemos, neste Pais, até hoje, eu pelo menos desconheço, qualquer instrumento
básico de comportamento dos meios de comunicação social. É concedido
apenâs o que não podemos fazer e quais as penalidades que sofreremos se não
cumprirmos corretamente aquilo, mas desconhecemos qualquer tipo de ajuda
a este trabalho, que enfrentamos sozinhos, arcando com todas as críticas,
porque estamos aí para isto. Muito obrigado.
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minaram que se censurasse o vírus da meningite. E em função dessa censura à
meningite, a televisão matou, por omissão, milhares de crianças neste País.
Portanto estou plenamente de acordo com que, antes de sermos proibidos, nós deveríamos receber subsídios, para saber no que podemos ajudar.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Eu estava exatamente buscando esses subsídios da parte de V. Sas., para ajudar na luta contra os crimes.
Admito, como disse o Sr. José Bonifácio, que a televisão não transforma
em marginais, em mitos ou heróis. Mas certas cenas, certas notícias, certos fa·
tos do dia a dia, não poderiam provocar com que tornassem vilões aqueles
que devem ser os guardiões da lei?
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Acho que isso é impossível, dado o comportamento do telespectador de televisão, que conhecemos, pesquisando no
Brasil e no mundo inteiro.
A televisão não é um oráculo, ela não tem como determinar comportamento para a casa e nem ensinar comportamentos.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES grande.

Mas a força da televisão é muito

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Sim, sabemos que ela é importante, mas é
importante corno meio de comunicação, não como meio de persuasão. Ela
não tem esse poder. Ela pode colocar informações, mas deixa a decisão ao telespectador. Como disse na minha exposição, ele é o dono do botão e a ele
cabe a palavra final.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Mas o selecionamento das notícias,
porque uma das críticas que eu poderia fazer- não é da televisão brasileira
- de todos os órgãos de comunicação. Q1:1~ndo estamos na Europa ou em
qualquer outro lugar do Brasil, nós só sabemos_ quando hã alguma tragédia
aqui e que lemos nos jornais que houve uma tragédia no Brasil. No nosso noticiário, sabemos as notícias ruins que ocorrem no mundo inteiro. No Noticiário Internacional, principalmente ...
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Posso dar, sinceramente, uma explicação
sobre isto. E uma explicação velha, os jornalistas conhecem, mas vou acres~
centar alguma coisa a ela. E simples: quando o cachorro morde o homem,
isso não é notfcia;- a notícia é quando o homem morde o cachorro. Então, a
televiSão vai cobrir fatos excepcionais. Como, por exemplo, o teatro grego,
que cobria aquilo que era uma distorção na sociedade grega.
Então o que acontece? E que a televisão tem um outro ônus da imagem,
A teleVisão tem de fazer uma pauta onde ela vai filmar. A televisão escolhe,
por antecipação, a notfcia. Ela sabe o que estâ acontecendo e vai lá, porque
ela precisa cobrir com o som e a imagem, pois existe um ditado americano
que diz: No images, no news. Não tendo imagem, não há notícia. Porque não
há como provar para o espectador que aquilo que se diz é verdade. O espectador exige a imagem de comprovação. E a televisão não tem trezentos mil correspond-erites no mundo. A Globo tem_alguns e usa as fontes internacionais,
que tem outros. Mas a televisão, obrigada a preencher seus noticiârios com
imagens, faz uma programação daquilo que ela vai cobrir. E a notícia é aqui·
lo que acontece de excepcional. A normalidade não é notícia. Portanto, ela
ftca esquecida.
V. Ex' citou, pouco antes da pergunta anterior, uma cena de linchamento visto na televisão. Eu nunca vi. Se tivesse visto algum, daria o prêmio ao cinegrafista, porque ele teria chegado antes, ele sabia que iria haver um linchado. Tenho ouvido depoimento: Foí linchado sim, aconteceu. Porque a televisão sempre chega após -o fato. l~ atê um defeito de nosso veículo que talvez a
proteja em relação à violência, porque hã limitações do nosso veículo. Raramente a televisão pode cobrir, com felicidade - embora uma tragédia como aconteceu recentemente na Nicarágua, com o assassínio do jornalista
Stuart. O que" há com isso? Acontece que, naquele momento, havia um fato e
a televisão estava lá. No caso, o cinegrafista estava acompanhando o jornalista.

Em San Salvador, havia um sepultamento e a televisão estava lá. As cenas foram trâgicas, mas para mostrar ao homem como ele é bruto, como o
homem é difícil, como o homem é insensível, como ele é duro, como ele é in~
tolerante. E a televisão presta serviço na hora em que faz isso. Mas não é semph~- cj_ue ela pode fazer isso.
Talvez uma imagem de linchamento acabasse com os linchamentos.
Eu daria um prêmio ao meu cinegratista e fal-ia um editorial em Cima,
pois talvez ela reduzisse uma brutalidade desse nível.
A verdade é a seguinte: o adulto não tem como repetir. Ele não pode ver
O' SR. PAULO MÁRIO MANSUR- Hâ três anos, este País foi violentad_o profundamente Pela censura ao vírus da meningite. Naquele momento, a televisão e imediatamente se munir do desejo de linchar .. Não há esse poderquando mais se fazia--necessâda a participaçãO. d-oS-iTieios de comunicação, de associação.
O que existe, na realidade, é que a televisão busca o excepcional, como os
para esclarecimento da comunidade a respeito das medidas que ela deveria
adotar contra o fantasma da meningite, nossas autoridades superiores deter- jornais buscam o excepcional, como as comissões, como esta que está ocor-
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rendo aqui, agora, busca a anormalidade. Se não houvesse violência no Brasil, não haveria Comissão Parlamentar de Inquérito sobre violência. O que
chama a atenção, o que é ponto -de enfoque é o que estã anormal. E é isso que
a televisão cobre, que os jornais cobrem, os políticos cobrem.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Agradeço as informações, embora
considere que nós aqui na CPI devemos estar mais em busca das soluções
para os males que nos afligem, não de expormos os males que assediam dia a
dia.
O SR. JOSE BONIF ACIO- Nós estamos de pleno acordo com que a
Comissão busque a solução para os males. E pomos à disposição da Cernis~
são, ou de qualquer pessoa que esteja interessada no problema, toda nossa experiência, para ajudar a sociedade.
Como esta Comissão vai ouvir e debater com diferentes segmentos da so~
ciedade, pedimos que ela nos traga de uma forma autêntica - não por ouvir
dizer, ou por ouvir falar, ou porque alguém tem essa ou aquela prevenção
contra o veiculo - acesso a toda_s in_fonuaçõe_s que forem prestadas aqui,
para que, baseadas nessas informações, possamos cumprir melhor o nosso
dever. Não queremos, de nenhuma maneira, pedir que solucionem os nossos
problemas. Queremos que nos ajudem a solucionar o problema de nós todos.
Obrigado.
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tende o que é televisão, nunca viu anúncio, mas ele quer cocó. E difícil tirar
dele, que quer na mamadeira, porque ela tem uma quantidade de açúcar tão
grande diluída com gases que ela cria realmente um hâbito. E uma estratégia
de mercado. Eu não condeno a "coca-cola", condeno as pessoas que tomam
''coca-cola". Realmente existe ess·a fixação. Não podemos viver numa sodedade de economia de mercado com uma 6tica socialista. Por isso se anuncia
produtos para consumo, produtos bons, e produtos ruins, carros bons e carros ruins, coca~Colas cervejas, ãguas minerais, sabões em pó que são iguais,
apenas mudam de cor, e o público escolhe entre esses produtos. Não haveria
possibilidade de a televisão motivar uma criança a tomar coca-cola. Meu filho tem 18 mees e eu não o deixo tomar coca-cola, eu brigo, escondo mas ele
só quer saber de tomar coca-cola. A televisão vende pipoca para quem quer
comer pipoca ou para quem tem uma ligeira vontade de comer pipoca. Mas
ela é incapaz de_vender uma coisa que não se queira comprar, os mecanismos
de defesa estão atentos para isto. Ela não lhe vende sequer um produto, quanto mais uma idéia. Ela não tem esse poder. Infelizmente não. Porque se a tele::visão tivesse o poder de vender idéias, acho que hoje poderíamos resolver o
problema do Brasil, hoje, bem como os problemas do mundo inteiro estariam
resolvidos, porque os governos manipulariam a televisão de uma tal forma
que não haveria mais crise nenhuma. Infelizmente, desgraçadamente, a televisão não tem o poder de vender idéias.

O SR. JOSE DE ALMEIDA CASTRO- Gostaria de dizer o seguinte:
Os meios de comunicação são os espelhos da sociedade. Seria desejável ocultar alguma coisa? A mulher só pode cuidar das suas rugas, não envelhecer,
não morrer, se olhar no espelho, senão, ela "estã p6rdida. Ãs vezes ela olha-se
no espelho, vê algo que a desagrada e passa a agir para corrigir o cjue viu. Os
meios de comunicação, a televisão, os jornais, aS reVistas, representam o espelho da sociedade, Seria indesejável qualquer idéia que impedisse que esses
meios refletissem a- Sõ"Ciedade.

A SRA. EUNICE MICHILES- Pela opinião de V. S• a televisão ni!o
forma opiniões?

A SRA. EUNICE M ICHILES - Desculpe, se vou expressar de uma
maneira um pouco erética. Eu acho que coca-cola é talvez o produto de pior
sabor que possa existir. Mas a força da propaganda, a força da repetição, fez
com que todo mundo, hoje, goste de coca-cola, viva quase na dependênca da
coca-cola.
O SR. JOSE BONIF A CIO- V. Ex• entrou num assunto que é minha
especialidade~ Porque, independendo das minhas atividades na televisão, eu
gosto um pouco de Medicina e gosto muito de dieta e sou um inimigo ferrenho da "'coca-cola". Existe um livro chamado "Sugar Blues" que traz um relatóri.o sobre a ingestão de açúcar pelas crianças e apresenta a "coca-cola"
como um produto perigoso, criador de hábito, dependência, através do próprio xarope de Coca, evidentemente depurado da cocaínaj e com urna quantidade brutal de açúcar. No livro ~·sugar Blues", V. Ex• vai encontrar a informação de que a ingestão de "coca-cola" deve ser evitada nas crianças de pequena idade, o que é difícil de evitar. Eu tenho um filho de 18 meses ejâ toma
coca-cola, apesar de não ter a menor possibilidade de ver televisão, não en-

locada na televisão, inclusive o comercial.

O SR. JOSE BONIFACIO- Pode ser uma formadora de opiniões, mas
não de vender idéias .. Ela nem pode vender uma opiilião com a qual V. Ex'
não concorde. Ela pode sedimentar opiniões. Ela pode ampliar o nível de
consumidores de uma determinada coisa, seja ela sabão em pó ou outro-produto qualquer, mas é necessãrio que a pessoa esteja predisposta. Se V. Ex• estiver com dificuldade, sem- saber para que lado pender numa determinada
O SR. PRESIDENTE (Orestes Q~ércia)- Concedo a palavra à Sena- questão, se V. Ex• não estiver num limitS! consciente de argumentos~ um argudora Eunice Michiles.
mento da televisão, pelo seu valor de vídeo, pelo seu valor de âudio, e pela
credibilidade que tem o testemunho na televisão, esse argumento podebi fazer
A SRA. EUNICE MICHILES -Sr. Presidente, Srs. Debatedores:
Confesso que estou com as minhas convicções abaladas porque, como com que V. Ex• ado te a opinião final. Se V. Ex• estiver carregada de opiniões
qualquer leigo pensante, sempre imaginei a televisão como um agente desen- e estiver pesando diversos argumentos na balança, então a televisão poderá
cadeador da violência. Mas diante das estatísticas apresentadas, que imagino ser decisiva. Mas V. Ex' poderâ ter diversos fatores, inclusive a própria índofidedignas, a gente começa a se perguntar, a gente começa realmente a rever le, a formação inicial, e a educação de V. Ex• Por isto, eu acho é fundamental
suas convicções. De qualquer forma me parece que é princípio bâsico de mar- que a _televisão faça não é deixar de exibir nem o anúncio da coca-cola nem
keting que um anúncio feito 18, 20, vezes, não sei o número exatamente, pre- deixar de exibir o anúncio da cerveja nem o da pipoca, mas ela faça, como
dispõe o comprador a adquirir aquele produto. Parece-me que este é um contiibuição, educação, informação, que ela esclareça as pessoas eqUidistanprincípio válido ou correto. Não seria verdade também que o adolescente, o tes.
O novo código de televisão americana~ ·que está sendo escrito atualmente
menor, ou mesmo o adulto, "ingerindo" diariamente umã dose de violência,
isto não o predispõe, não o prepara para agir com violência, mesmo incons- e está entrando em vigor, substitui uma antiga doutrina que é a Faith Doutrine, que é a doutrina de boa fé, tudo que fosse feito de boa fé era vãlido, até as
cientemente. Isto não seria uma verdade?
acusações a uma determinada pessoa desde que feitas de boa fé eram válidas.
O SR . .JOSE BONIFÁCIO- Posso continuar respondendo. Há uma Uma nova doutrina chamada a doutrina da eqUidistância, obriga a televisão,
colocação inversa na primeira pergunta de V. Ex• que me permito ·esclarecer. como veículo de massa, a ouvir sempre os dois lados de uma questão, para
É que a televisão não predispõe nlnguém a consumir prOduto nenhum. Ela impedir que ela pese nesse milímetro de balança que existe entre os argumenapenas anuncia produtos para as pessoas que estão predispostas a consumi- tos. Isso é uma posição que a televisão brasileira tem tomado com muito cuilos. Por exemplo, a televisão não pode lhe vender, não ...
dado; se ela não tem tomado mais cuidado é porque não tem podido. Se, de
A SRA. EUNICE MICHILES- Isso é sofisma, V. S• está sofismando. vez em quando, pesa um pouco mais é porque alguém põe a mão na balança.
O SR. JOSIÕ BONIF ACIO- Não. Eu posso passar para a senhora mi- A televisão tem a obrigação de fazer essa política em relação à informação,
lhões de anúncios de cerveja e a senhora não vai comprar cerveja se não tiver não em relação aos comerciais, porque há defesa em relação aos Comerciais.
Quando ela coloca idéias em discussão, ela deve ser sempre eqUidistante, covontade de tomar cerveja.
locando os dois lados da questão para que o julgamento fique com o público.
A SRA. EUNICE MICHILES- Eu poderia interromper?
Isto é o ideal da televisão. Hoje, nos Estados Unidos, se faz isto com muito
O SR, JO&É BONIFACIO - Poi& nllG.
.. .......... -·
cu-iâado;·mesrrro--porque--h&-o·direito- de resp-o-sta -a- qualquer ação- que sej-a-coA SRA. EUNICE MICHILES -A coca-cola entrou aqui como um ...
O SR. JOSÊ BONIFACIO- Aproveitei apenas para conversarmos.
A SR• EUNICE MICHILES- Agora, de qualquer forma, eu acho que

cada um de nós tem dentro de si um potencial de violência. Lamento, mas minha dúvida permanece. Até que ponto a televisão influi ou deixa de influir.
mesmo porque V. S• teria dito que os dados são um tanto obscuros, estamos
ainda numa fase de pesquisa, não temos ainda a verdade completa. Tenho minhas dúvidas até que ponto a televisão influi ou deixa de influir. Acho que o
de mais positivo que houve nesta Comissão foi a disposição manifesta de que
os profissionais da televisão estão dispostos a dar sua contribuição nesse
problema que é de todos nós, o problema da violência. De maneira que me
parece altamente positivo e promissor. Muito obrigada.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Não só estamos dispostos, como ansiosos.
Hoje, nós estamos convictos de que a televisão não tem essa possibilidade cie
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desinibir ou de criar violência, pelo seguinte: desde 1969 que o Governo americano, a sociedade americana, as comunidades e os pequenos grupos de pressão, todas as entidades familiares vêm gastando rios de dinheiro, tentando
provar que isso existe, que existe essa interferência. E não há nenhuma prova
conclusiva. De forma que, d6sde 1969 até 1980, me faz Crer que Ou ess:is pesquisas estão erradas ou há um desvio muito grande-ou reaJiTiénte isto é inconclusivo. Agora, acho que todos nós temos obrigação de nos defender e todos
nós fazemos isto: de não expor a criança à vi"olência, jâ que -não temos lOO%
de certeza, basta t% de dúvida para que não façamos isso. Estamos ansiosos
por contribuir. Agradeço muito suas perguntas.
O SR. JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO- Gostaria de dirigir urna palavra em homenagem à Senado~a do Estado que é meu, porque tenho interesses
no Amazonas, e tenho pelo Amazonas e pelo guaranâ uma paixão muito forte. Pelo guaranâ do Amazonas e não pela contrafação do guaraná que tomamos aqui.
Neste encontro amistoso que a Comissão rios permitiU, C}lie:dá'dizer que
todos são testemunhas, neste momento, de que os profissionais da televisão
aqui representados por nós, na sua grande maioria têm mais do que interesse
em encontrar a solução dos seus problemas. Eles têm uma preocupação diária
revelada nos estudos e nas afirmações que V. Ex• e seus nobres colegas viram
e ouviram. Realmente nós não nos preparamos especificamente para esta reunião. Nós estamos aq-ui, como estaremos em qualquer reunião que V. Ex'- desejar, com qualquer tipo de público, para debater e intercambiar idéias e,
quem sabe, mudar conceitos e encontrar novos caminhos. Não há, como disse o Boni, nenhum estudo em todo mundo onde sejam rea!izadas permanentes pesquisas e debates, nenhum estudo que possa chegar a 51% favorável à
tese de que a televisão é caPaz de atentar ou de modificar Os valores humanos
e os valores fundamentais. O que realmente vai acabar transformando os valores fundamentais do outro lado da moeda é a falta de preocupação ou de
engajamento total no problema da educação, no problema da reestruturação
da família, no problema de cuidar do indivíduo como indivíduo, no comportamento do indivíduo como ser humano. A televisão pode prestar de forma
ostensiva e di reta um serviço nesse campo? Ela estâ tentando, mas gostaria de
receber toda a ajuda para poder fazê-lo melhor.
Muito obrígado.
O SR: PRESIDENTE (Orestes Quércia) DepUtado Paulo Lustosa.

Com a palavra o ·nobre

O SR. PAULO LUSTOSA- Sr. Presidente, agradeço a oportunidade
de fazer parte desta Comissão, porque o assunto iriteressa·a todos, e concordo
com a opinião, colocada aqui de forma bastante ampla, de que não hã nenhum estudo cientifico sério que comprove que-Televisão Causa ou não vio~
lência. Inclusive as ponderações feitas aqui levam-me a 3 constatações: em
determinados momentos algumas pessoas tendem a admitir que ela representa fator de indução à violência e, em determinadas cii-cunstâncias, que ela
possa potencializar uma violência Inerente ao indiVíduo, _não inerente ao próprio indivíduo em si, mas acuritulada lá fora, em que efa possa desencadear
um processo a partir daquilo que todo o meio ambiente impõe sobre o cida~
dão, todas as pressões impõem.
E chegamos a uma outra constatação também, a uma outra colocação
aqui, que a amostra, pela Televisão da violência, Pode ser u-m instrumento
fundamental da minimizaÇão da própria viOlência, citado como o exemplo
dado até pelo caso dos Estados Unidos, em que se divulgou, amplamente, da
forma mais dura e crua, a violência praticada no Vietnã.
Honestamente, prefiro muito mais ficar com as cau~as obJetivas assim de
violência. Tem demais na situação social, em termos de uma urbanização acelerada, uma queda de qualidade de vida, em termos da própria pobreza, do
aparato policial tanto preventivo como repressivo, em termos da limitação do
sistema penal, sistema correcional. Na TelCvisão, o que talvez suscite ou possa dar uma caracterização de transmitir violência, é o próprio noticiário da
violência contida no dia-a~dia, no noticiârio frin!r-llaCional. Talvez não possa
haver violência maior para um cidadão do que, todo dia, ver aumentar o
préço do feijãO e VC:r o poder de compra do seu salário diminuir. Isto talvez tenha um conteúdÓ de violência profunda, e que não da responsabilidade da
própria Televisão, que não exCita n(:-rri estlm.uia:- a -viOlência.
Não vejo cOmo a Televisão em si pode contribuir, efetivamente, para a
partir dela mesma, para minimizar as causas. TalVez a Televisão possa atuar
nos sinais exteriores-de violênCia, mas n-as causas básicas da violência, não
vejo como ela possa atuar, sob. hipótese alguma. Concordo muito com o Dr.
Bonifácio que diz que a Televisão espe.fha a sociedade em si. Realmente a Televisão vai alterar determinadas orientações, porque não pode ser censora
dessa própria sociedade. Ela não pode estabelecer normas, padrões (:tícos, pa-
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drões de comportamento da sociedade. Ela deve ser estimulada pela própria
sociedade, transmitindo aquilo que representa o sentimento da sociedade.
Acho muito difici_l_ encontrar m~canismos objetivQs para que ela possa
atuar na minimização das causas maiores da violência. Como a Televisão
pode minimizar as tensões urbanas, as tensões sociais? Mostrando as tensões
sociais? De certa maneira, pode simplesmente levantar a consciência crítica
nacional, um quadro de dificuldades maiores e exigir dessa consciência de
crítica nacional, um compromisso, inclusive, como hoje se procura na definição de um novo pacto social para o País.
Mas fora disso, a única contribuição que acho que ela poderia estabelecer nesse sentido, seria a melhora da própria qualidade da Televisão, ou seja,
a qualidade daquilo que ela vai transmitindo, que ela vai levando aos consumidores de televisão. Fora disso não vejo alternativas viáveis, efetivas para
uma contribuição direta. Porque a própria sociedade na proporção em que
ela não se rearruma, ela não define valores éticos e morais mais adequados,
creio que a Televisão não tem mecanismos objetiVos para dar nenhuma contribuição.
Eu gostaria inclusive de ouvir um comentário sobre esse juízo de valor
emitido.
O SR. JOSÉ BONIFÃCIO- Perfeito. Acho muito claro, mas digo o seguinte: ela pode dar urna contribuição. A prim"eira contribuição que a Televisão pode dar- talvez seja a única- é na área da educação porque com relação à marginalidade- e não quero confundir violência com criminalidade
- a Televisão não pode fazer nada.
Marginalidade é a sociedade realmente que tem de cuidar, são os Poderes Públicos que têm de cuidar. Nós sabemos as concausas e as causas da violência, todas elas conhecemos aqui, seria inútil ficar repeúndo. A Televisão
pode fazer um trabalho de educação que atingirá um certO nível de sociedade
às pessoas que têm posslbilidade de acesso à Televisão. Tanto assim que, no
ano passado, a Televisão conseguiu a aprovação de 63% das pessoas que fizeram o telecurso de H Grau, t uma coisa importante, transmitir escolaridade e
educação.
Nós sabemos, inclusive, que no caso do menor- vamos entrar agora
no Telecurso de I Grau- no caso do menor para o qual se pede hoje injustamente baixa da responsabilidade penal, nós sabemos que única maneira de
reabilitar o menor é realmente a educação. A televisão pode fazer educação
porque os centros receptores de educação podem colocar pessoas que não
têm acesso nerri podi!m comprar seUS- 8piudhos de televisão. Mas é uma contribuição mínima. Nas concauSas de televisão, eu diria o seguinte: Televisão é
tão responsável pela violência quanto pela ajuda que ela pode dar. São causas
mínimas, e realmente concordo com sua posição.
Sr. Presidente, apenas para fazer uma observação. Nesses supostos 25
milhões de menores carentes ou abandonados no País, realmente essas circunstâncias são derivadas ex atam ente de uma desestruturação familiar e fundamentalmente derivada de causas económicas básicas. E a saída desses menores dos lares é fruto da busca de sobrevivência, quer dizer, o abandono natUral dentro da família é uma busca de sobrevivência- material.
De uma certa maneira, acredito que dar uma contribuição em determinadas faixas que potencialmente não estão tão otiimtadas pela violêncía, mas
aquelas que estão orientadas para a violência, essas faixas efetivamente carentes e abandonadas, o próprio trabalho educacional passe a atingir talvez o fator mais relevante na sua condição, inclusive, de marginalização derive exalamente da pobreza, da miséria e da fome.
Portanto, concordamos inteiramente com isso. Apenas dizendo que a
Televisão poderá fazer tudo aquilo que ela tem chance de fazer. E isso não é
muito. Inclusive no final da nossa exposição, achamos claramente que nem
sequer os aglomerados urbanos, porque não haverá solução para aglomerados corno São Paulo, a Megalópole, nem bem isso vai resolver o problema da
violência no Brasil.
Haverá que se projetar num país a longo curso; haverá que se examinar
as estruturas sócio-económicas; haverá que se redistribuir renda; haverá que
se fixar o homem na terra. Enfim, todos esses detalhes que V. Ex•s conhecem
melhor do que eu, porque é uma especialidade de V. Ex•s Mas achamos que
não há nenhuma hipótese da Televisão modificar o quadro, nem da violência
nem contra a violência. Nós vamos ser semPre o reflexo, agora. Esperamos
que esta Comis&ã,o, e eu tinha dito antes, s.e saia _realmente para as causas
reais da violência e não para as' aParências, porque con-tinuo achando que até
a Megalópole é febre. Não é causa, não. Ela está como o resultado d~ outros
problemas muito mais graves e-qúe estão muito mais profundamente escondidos.
Se quisermos ficar na superficialidade, e me preocupa muito discutir até
a violência na Televisão, porque é tão superficial isso, é tão pequeno, é tão reduzido corno a ajuda que a gente possa dar, que talvez não se chegue à con--
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clusão nenhuma e não se resolva a violência no BraSil. Por isso a minha im- contraditódos na sociedade capitalista, estariam a gerar toda essa sistemática
pressão de que se for ao fundO, esta serâ, sem dúvida nenhuma, a mais impor- de violênCÍa e de criminalidade. Então não seria possível reduzir-se pelo me~
tante Comissão Parlamentar de Inquérito levantada no País. (Muito bem!) nos esse grau de alienação, reservando-se espaços na televisão para o debate
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre De- político, para o debate científico, para o debate esportivo? Enfim, educando o
povo através da própria televisão de que o Telecurso é um exemplo realmente
putado Walter Silva.
O SR. WALTER SILVA - Srs. Parlamentares, nobres convidados, do notável, digno de ser registrado, de ser aplaudido e de ser incentivado por toque todos ouvimos aqui, hoje, me parece que uma coisa ficou em definitivo, dos nós.
como a afirmação unânime dos t:i'ês entrevistados·, a certeza de que as causas
da violência, na verdade, são: a miséria, o desemprego e a fome, outras causas
são periféricas, mas essas três causas sãó n~alinente principais.
Discordo do depoente José Bonifácio, quando ele afirma que a televisão
não possa fazer grande coisa para erradicar a violência. Acho que a televisão
pode fazer muita coisa nesse sentido, não atacando a violência em si, porque
talvez não produzisse resultado. Mas se submetesse a debate, quer dizer, reservasse espaços para que essas causas da violência, da marginalidade, da criminalidade, fossem discutidas. Parece-me que faltam na televisão brasileira
espaços para esses temas; acho que há muito espaço para novelas e algumas
novelas desagregam a família e a desagregação da família foi apontada como
uma das causas dessa violência e dessa criminalidade. Acho que a novela
pode ser melhor utilizada no sentido de edificar a família. Periso, por exemplo
- e o Senador Franco Montara insiste muito, aqui na Casa, bem corno outros Deputados e Senadores, como o Senador Ores~es Quércia- que a televisão brasileira poderia fazer como a francesa, que tem um programa famoso
- Les Trais Verités- que, mais·ou menos, o depoente Bani aflorou aqui,
quando lembrou agora a nova reformulação da Iegislação americana sobre
televisão, quando se exp·õe o ponto de vista do GOverno, da oposição e, mais,
o ponto de vista do próprio povo sobre determinado assunto.
Ainda em novembro estive na Vell-ezuela durante uma semana e, lá, os
programas de televisão começavam às 7 da manhã e começavam sempre com
um debate polítiCo ou debates sobre temas económicos, ou sociais e científicos, além de uma reserva de espaço para esportes, maior do que temos aqui
no Brasil.
Então essa educação não poderia ser então melhormente cuidada na televisão se se reservasse· mais eSpaço para esses debates? Os debates que temos
assistido, por exemplo, na televisão sobre a violência ou eles são muito repetitivos, pois sãb as mesmas pessoas qUe ·são sempre chamadas para c debate,
não há renovação, portanto, de opiniões, e esses entrevistados repetem sempre os mesmos argu·mentos e na maioria dos casos eles nunca afloram a causa
principal dessa violência. Por eXcimplo, temos ouvido, com muita insistência,
dizer-se na televisão que a causa da violência é a falta de polícia nas ruas, que
a polícia era culpada dessa violência, quando sabemos as limitações da própria polícia e, se fôssemos admitir esse argumento, teríamos que colocar nas
ruas, para cada cidadão, um policial.
Na verdade, a causa não é a falta de polícia, não são as limitações da
poHcia, ·mas são essas causãs qtie- os três debatedores aqui, hoje- e eu faço
referência com elogio a cada um - porque foram unânimes em apontar as
causas que eu penso sejam as únícas, realmente.
Não concordo com a teoria de que a televisã'a estimula a violência. Acho
que não. A televisão- como disse o Bani- chega depois do fato, depois da
violéncia. Não acredito também que ela estimule violência e hâ uma afirmação, inclusive, do Dr. Almeida C~str.o que me causou muita espécie e lhe
dou inteira razão, a de que ãS crianças que têm quintal, não vêem televisão,
não se deixam influenciar pela televisão. Tenho um exemplo prático em casa
porqu'? tenho uma família numerosa e os meus filhos qUando viviam em apartamento, viviam o dia inteiro frente à televi~ª-~· Agora moro numa casa com
quintal e eles só assistem televisão ã noite, qUando já não é mais possível brincar no quintal. Então eu tenho a prova,, por~!!~ _são nove õlhos que fazem isso. Realmente é uma afirmação que me calou fundo porque retr.ita uma verdade, uma realidade. Acho também que as causas das violências deveriam ser
permanentemente denunciadas na tele~!s~_()1 Eiscutidas e debatidas pol- pessoas de todos os níveis sociais e profisSionais, quem pudesse realmente contribuir com alguma coisa para o debate, para o esclarecimento e para esse tipo
de educação. Gostaria ·tãmbém_de fazer apenas uma pergunta ao Dr. Almeida
Castro, porque ele aflorou esse assunto: a televisão soviética não transmite
violência porque a sociedade soviética não é violenta ou é um dirigisii)o estatal no sentido de não permitir que a sociedade conheça qualquer tipo de violência?
São basicamente dua·s questões. Não_ póderia a educação- a que se referiu Bani com mUita proficíência -ser dirigfda em todos os campos, realmente, do esclarecimento público e até político no sentido de se esclarecer as pessoas. Porque uma das coisas de que a televisão brasileira é acusada- e eu diria mais, a televisão ocidental como um todo -,é de ser um instrumento de
alienação do povo e essa alienação somada à divulgação dos fatos, que são

Então basicamente é o seguinte: se a educação não poderia ser mais amplamente divulgada em todo.$ os_~etores da vida, na sociedade? E o problema
da televisão soviética socialista que, Pelo que eu deduzi, não revela qualquer
tipo de violência, o que aliás concordo com uma reportagem recente que o
Jornal do Brasil. no seu caderno .. B", fez com relação à televisão soviética.
Ouví muita gente do povo dizer que ficara admirada e até invejosa desse tipo
de televisão que não conhecemos. É a indagação que eu faço,
O SR. JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO- A televisão soviética também
tem 15 minutos de publicidade por dia, coisa que não se costuma mencionar,
pois aprendeu que se obtém maior produtividade se provocar no operãrio a
cobiça de ter um Fiat em vez de um carro comum, e que também anuncia produtos como sorvetes, para facíiTtar as vendas das fábricas do Estado. A televisão soviética tem um tipo de_estrutura muito especial porque é subordinada
diretamente àquilo que os países_ socialistas chamam, com diferentes nomes,
de Ministério da Ori.entação Social. Já essa tese socialista é 8.plicada, por
exemplo, nos países árabes, onde o Ministério que cuida dos meios de comunicação se chama Ministério dos Esportes e da Orientação Nacional ou da
Juventude e da Orientação Nacional. Ela é portanto uma televisão nitidamente política como é o Estado soviético, de politica de poder dominante. O
poder dominante é a única voz.
Posso. proporcionar a esta Comissão e ao nobre Deputado, se quiser, o
depoimento do Diretor-Geral da Televisão soviética prestado à comunidade
internacional que debatia o problema da televisão, os modelos da televisão,
no qual ele declara pura e simplesmente que a televisão diz o que quer, porque quem tiver dúvidas escreve uma carta e a carta será considerada.
Não é então que a televisão soviética Oão tenha violência. A televisão sovíêtica é dividida pelo poder do Estado, de acordo com as áreas a que ela se
destina. Ela não é dada ao lazer, e não pode operar nos horârtos em que as
fábricas estão funcionando. Ela opera a partir das sete da noite, por uma imposição do Estado. E tem violência, quando ela apresenta, por exemplO, Taras Bulba, a história de um mujique; quando ela apresenta, como eu vi, a históría de Ãtila, o Rei dos Hunos, apresenta a violência, violência histórica mas
violência. Quando ela apresenta em campanha política, nos seus noticiosos, a
vitória dos vietcongs contra os giais no Vietname, ela apresenta violência,
quando ela apresenta as reportagens livremente feitas nos guetos negros de
Nova Iorque, ela apresenta violência. Apenas a violência é contida pelo sistema po!iciaf e por outra coisa. Não esqueçamos que a atual geração, a atual
população da União Soviética, sobretudo nos grandes centros - e hã suas
áreas de rebeldia - ela é toqa formada em 50 anos da revolução soviética.
São duas gerações que se formaram dentro de uma doutrina exposta, rigorosamente controlada. Claro que a televisão soviética nega livre acesso à televisão ao partido Comunista. Ela diz a todo mundo, o Partido Comunista não
tem livre acesso, porque hã forma deli:!." impedir o debate político. A televisão é
o veiculo de informação dos homens que dirigem a nação! diz o diretor da televisão soviética. Ela teín violência no sentido que caracterizamos a violência
aqui, violência na informação·ou violência dramática; ela não tem heróis, ela
não tem detetives, más tem heróis astronautas.
A televisão sov~Çtica declara que a alienação - porque essa é uma expressãp típica, originária- do mundo continental é decorrente exatamente
da coca-cola. No entanto, no momento ém que ela precisou organizar os Jogos Olímpicos, .ela vendeu à Coca-cola o direito de distribuir e anunciar na televisão soviética a coca-c_9l~~ Não é que ela não tenha violência, e ela não é o
paraíso do espectador porque, aínda que seja bem feita, ela é, sob o ponto de
vista técnico, uma iêfeVlsãO totalmente importada porque o russo não chega a
produzir equipame.ntos dé televisão porque acha um desperdício, ele prefere
aplicar sua tecnologia nas ogivas nucleares, mas não aplica em fabricar videotapes, câmeras, ele nã6' se preocupa com a capacidade industrial do país rta
área de televisão, ele importa da França, ele não desenvolveu nenhum sistema
de cores espeçial·da União Soviética, importou o sistema francês. Enfim: a televisão soviética. não ·s~_rve de exemplo porque ela não é exemplo nem para a
televisão do mundo socialJs~a. Uma das televisões mais ág~ís, mais dinâmicas
do mundo é a televisão tcheca porque os valores fundamentais da Tchecoslo~
váquia não podiam aceitar aquilo que aceitavam na União Soviética, onde os
valores fundamentais do ser humano foram transformados em 50 anos de
doutrinação. Essa é;. qué a verdade.

Setembro de 19:00

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Seçào III

O SR. WALTER SILVA - Agradeço a informação de V. S• que realmente é muito importante para nós. Eu pessoalmente desconheço todo e
qualquer tipo de televisão. A única informação que eu tinha era a reportagem
do Jornal do Brasil e escassas informações de pess-oas que visitaram a União
Soviética e dão algum tipo de depoimento, mas não técnico, não especializado, como o de V. S•
O SR. JOSE DE ALMEIDA CASTRO- Só um pequeno detalhe sobre
os Jogos Olímpicos que vão se realizar agora, em agosto. As emissoras do ex~
terior que forem transmitir os Jogos Olímpicos devem levar seu material para
dar cobertura ao evento que se realiza na União Soviética, devem prover_ seus
canais de saída. Isto é uma prova da importância que a televisão soviética tem
no âmbito do governo, de seu interesse político dirigido, político partidário.

o SR. JOSE BONIFÃCIO- Minha parte, que era a primeira, passa
aqui para o final, quando a gente lembra da conversa.
Primeira coisa, o Deputado Walter Silva usou o termo .. erradicar" avio~
lência. Ela não pode ser erradicada, ela vai existir sempre, nós podemos
atenuá-la. Acho que a televisão pode fazer muito pouco para atenuâ~la, mas
em termos do que pode ser feito, é significa~ivo. A reforma ~ue se t~m de fazer neste País para reduzir a violência é muito grande. A televisão terá uma
pequena parcela nisto. Agora, ela poderâ fazer tudo que for possível, tudo
que estiver ao alcance dela e deverá fazer. Mas não poderemos nUnca erradicar a violência, ela existirá permanentemente. A contestação, a violência no
mundo inteiro, sempre vai existir, é uma utopia perisar que vamos erradicar a
violência. Podemos reduzi-la a níveis de potabilidade, mas não podemos
erradicá-la, nem a televisão, nem o País, nem país nenhum do mundo, não há
essa hipótese.
O problema das novelas- quero ser aqui um ~efensor intransigente das
novelas- por vários motivos que vou colocar cOrri a maior sinceridade. Primeiro, é que a novela foi o único caminho que a televis~o brasileira conseguiu
para tornar seus custos viáveis e banir a produção internacional do vfdeo. Se
tirássemos as novelas, teríamos que substituí-las por programas importados,
qualquer canal, inclusive a Rede Globo de Televisão. Não haveria chance.
O SR. WALTER SI LV A- Não digo acabar a novela, mas é não fazêlas de maneira que desagreguem as famílias.
O SR. JOSE BONIFÃCIO- Um minutinho. Segunda coisa, hã uma
absoluta desinformação do Deputado- porque acredito que ele não seja telespectador de novelas, por isso é que me permito essa colocação - com relação a esse aspecto, porque é uma lenda a respeito disso. As novelas que as
emissoras exibem normalmente entre 6 e 9 horas da noite trouxeram a família
para junto do televisor, tiraram o homem da classe média~baixa e o pobre do
balcão do botequim e juntaram em casa. A novela não tem nenhum ingrediente porque ela é exibida, inclusive, sob as vistas de uma rigorosa censura,
uma terrível censura, ela só tem elementos.~.
O SR. WALTER SILVA- Nas campanhas eleitorais, elas prejudicam
um bocado o candidato. (Risos.)
O SR. JOSE BONIFÃCIO- Um momentinho, vamos chegar lá, que
vai ser mais engraçado ainda. A novela reuniu realmente a família das 6 às 9,
acabou com o papo de botequim, até com a violência de botequfm,lá se toma
um trago a mais, se discute com o outro, aponta-lhe uma faca; ela reuniu a
família em torno do televisor e serviu até de pretexto para conversa nesse
mundo tedioso onde a síndrome da insegurança é uma causa fundamental e
até a fome e a miséria são concausas dessa síndrome. Então, ela reuniu a
família em torno do televisor.
Recentemente a GDF, na Alemanha, fez uma experiência- e tenhq a
impressão até de que os jornais andaram publicando por aqui- que foi o se~
guinte: houve uma discussão sobre esse problema de familia, se a televisão
agrega ou desagrega, a novela, o conteúdo, porque a novela, obrigatoriamen~
te, 6, 7, 8 horas da noite são novelas de entretenimento onde a informação
não tem nenhum sentido, mesmo porque seria insuportável uma televisão
com 12 horas de informação, todos nós morreríamos de tédio, então, ela é um
entretenimento mesmo, distração mesmo. Na GDF fizeram um apelo para
casais com filhos que quisessem ganhar um dinheiro e ficar privados da televisão durante um~ semana. Ficariam proibidos filhoS e·nliilher de ver televisão
durante uma semana. O aparelho seria retirado da casa e haveria equipamentos, censores, câmeras, para testefl1unhar qualquer tipo de entrada de um
aparelho ou qualquer coisa dessa maneira. E todo dia havia uma filmagem no
horário habitual, não da novela, mas da família se reunir em frente ao televisor, pois o alemão gasta em média duas horas e meia em frente ao televisor,
nós gastamos de 3 horas e meia a 4 horas e meia. Aconteceu que no quarto
dia a mulher pediu: pelo amor de Deus, perco meu dinheiro, me devolve tudo,
me dá a televisão, porque senão vou n:_e_~~p_a~a~_c!_o_~-e~-~~~id~, não agaent_o
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mais. Esta _experiência está documentada. Em 6 dias ela não recebeu o televiM
sor de volta, acabou em lágrimas, está filmado em cassete. Foi uma tragédia,
o que parece Uma brincadeira. Realmente chegou a níveis incríveis, porque,
de fato, hoje em dia, há uma dificuldade de uma conversa contínua, a não ser
que ela seja muito amarga, Porque o mundo está cheio de problemas, de uma
tal maneira, econômicos, sociais; probfemas de violência, insegurança, que é
necessário derivativoS sob os quais a família possa conversar, a não ser resolver seus probleinas do cotidiano porque senão há explosão, hã problema de
saturação. Isto é uma coisa inviável.
Coloco uma outra coisa. Questão de espaço para debate. Acho fundamental que a televisão brasileira tenha seus espaços para debates, acho que
ela deve ter seus horários. Iiriagine- uma Coinissão -Parlamentar de Inquérito
importante como esta, e V. Ex!-s vêem qüe nossa audiência é peQuena. Na televisão também seria proporcional, também seria pequena. O debate político
para o nosso povo teria que ser implantado hoje, para amanhã ter algum tipo
de interesse. Já houve até no passado, momentos de auge, onde se tinha um
Brizola discutindo com o Lacerda, coisas desse tipo.
Acho que deveria voltar o debate político, ele foi afastado não pela tele~
visão, mas pelas circunstâncias. Hoje existe um projeto de lei prevendo que os
debates sejam trimestrais, acho muito pouco. A televisão tem receio de reservar horários para debates. No Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, foram
efetuadas algumas experiências e elas acabaram sendo interditadas, elas fo.
ram proibidas recentemente pela Censura. Ainda não estamos em condições
de ter esses debates. É lamentável, porque acho que o nosso povo precisa ser
mais politizado. Acho que deveríamos ter esses debates. Vejo televisão e sinto
uma necessidade brutal de ver um debate desses. Companheiros, amigos
meus e como programador de televisão, como homem de produção terei
imenso prazer de ver esses debates voltarem à televisão.
O SR. WALTER SILVA- Este, por exemplo, aqui.
O SR. JOSE BONI F ÃCIO- Gostaria de voltar a vê-los, de participar e
produzi-los. Creio que seria muito bom para o povo brasileiro. Uma outra
posição que gostaria de colocar, seria o seguinte: não podemos atingir o nível
de debate da Televisão Francesa. Essa televisão hoje está sem audiência nenhuma porque só tem debates. O grande debate que hoje se deveria fazer naquela televisão seria: o _que vamos fazer cOm a Televisão Francesa? 1:. a grande
atracão. Debateram tanto que não têm mais o que fazer. Realmente isso ê um
problema. Hoje o Brasil tem 24 milhões_ de lares, e 14 a 15 milhões de lares
têm aparelho de televisão. Então é imPortante que a televisão comercial, com
sua novela, sirva para buscar o nosso público, não politizado, analfabeto,
sem informação, e que traga esse público para a frente do vídeo e coloque à
disposição dos políticos, à disposição da Nação, para que ele possa ser informado, em detalhes, do que está acontecendo no País em que vive. Creio que
isso é importante. Ficaria muito contente no dia em que pudermos fazer isso livremente, sem problemas, sem nenhum tipo de interferência no veículo, que é
concessionária do Serviço Público. Para terminar, gostaria de dizer que é imM
portantíssimo para n6s todos que esse problema de liberdade da televisão, de
colocar as pessoas debatendo e eqüidistantemente se ouça as duas opiniões.
Por exemplo, no momento em que se pergunta como pode a violência ser erradicada, terminada, atenuada e o povo resp-onde que é colocando a polícia
na rua é porque o povo não está politizado, não tem informação; ele só pensa
numa coisa que hoje é a causa básica da violência no mundo, porque o resto
são concausas. Isso é a síndrome da insegurança. Hoje, hâ violência na
França, onde não há megalópole, nem há migração e o relatório mostra que
há violência, que ela aumentou recentemente na França, mesmo nas cidades
de pequena população. Então, a racionalização do espaço com quintais, as
cidades moduladas em dez mil habitantes são fundamentais. E muito impor·
tante também que hajã um projeto de vida. Esse projeto de vida só pode existir para você, cidadão, se existir um projeto de vida para seu país.
Quando hâ insegurança com relação ao futuro do mundo; quando hâ insegurança com relação do seu país, quando há insegurança nos seus destinos
econômico, financeiro, político e da sua família; quando há tudo isso, hã causas, há terreno perfeitamente fértil para a semente da violência.
A violência nos Estados Unidos cresceu muito. Nova Iorque é megalópole há muito tempo. A televisão está lá desde 1946. Os anos 20 e 30 foram de
altos índices de violência. Este ano Nova Iorque está batendo o recorde de vioM
Iência. E ela já é uma megalópol'e há muitos anos, há uns 20 anos, antes de se
usar essa palavra. O que aconteceu em Nova Iorque? Há urna incerteza quanto aos destinos dos Estados Unidos. Estão preocupados com uma recessão e
com outros problemas. Há um terreno fértil para a semente da violência. A
síndrome da insegurança é tida no mundo inteiro, em países com condições
sociais e econômfca-s diferentes das do nosso como a causa básica: a fome, a
mi~éria_, dis_tribuição de renda. Tudo isso são concausas que vão para--esse
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grande guarda~chuva. Creio que esses debates ajudariam, cOntribuiriam para
a retirada da violência e o povo teria pelo menos urna informação para~ onde
estamos indo, qual o projeto do País._Q_uando falamos em mexer na estrutura
sócio~econômica do País, não é sequer mudar o regime, ê fazer um plano para
o País, que permita enxergar um pouco a distância, que se possa enxergar
uma luz no fim do túnel. Esse clima de segurança pode acalmar as pessoas, re~
duzir c atenuar as pessoas além de outras processos, tais como modificação
no sistema penal, processo do Poder Judiciário, reformulação da polícia.-To~
dos esses fatores que conhecemos sobejamente.
O SR. WALTER

Su:. VA
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O poder econômico.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- O poder econômico também. Tudo isso.
O SR. JOSE': DE ALMEIDA CASTRO- Gostaria apenas de fazer um
pequeno complemento sobre esse aspecto do debate. De acordo com a legislação brasileira, e mais até com o costume, a emisSão de opiniões através dos
veículos de comunicação é de responsabilidade do veículo e não do emitente
ou é dos dois. Isso torna impossível que este Pais veja um debate parecido
com .. Watergate", transmitido pela televisão comercial americana desde as
Comiss.ões_do Senado e da Câmara dos Deputados. Por outro lado, a dificuldade é tão grp.nde, que não sou eu quem vai chamar a atenção dos represen~
tantes do povo, mas apenas dou como lembrança. Existe uma Lei dos Partidos, em que os veículos de comunicação se obrigam a transmissões anuais
como primeira etapa e debate dos programas dos partidos, _no mais alto sentido filosófico, sem um aspecto pragmático, sem ~inguérn aCusar ninguém. E. a
idéia, é o ideârio. Existe urna lei, votada pelo Congresso Nacional e sancionada, já amplamente discutida pelo TSE, com a presença dos representantes das
te1eVisõcs, e que jamais pode ser aj,1iCáda ·e e-xecutada, não por culpa das televisões.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ BONiFÁCIO- Acrescentaria à informação do meu colega Castro que temoS notícia de que uma nova lei será feita, não sabemos
quando. Não tivemos acesso a ela, mas sabemos que serâ feita, onde esses debates estão previstos para serem tiimeiifais, mais terão que ser gravados e
aprovados pelo Tribunal Superior EleitOral. Se esses horários para os -partidos terão que ser aprovados, imagine a televisão correndo o risco como concessionária de Serviço Público com um canal a título precário, colocando ela
mesma, com sua total responsabilidade, esses debates sem uma censura pré-

via ou sem submeter essas gravações, como a lei exigirá que sejam submetidas, a órgãos superiores?
O SR. WALTER SILVA- Sou Deputado da Oposição e concordo plenamente. Lembraria que a única vez que se tentou usar a lei, resultou na cassação do Deputado Alencar Furtado, que era Lider do MBD, e de ameaça de
processo ao Presidente do MDB, que era o nobre Deputado Ulysses Guimarães. Nesse particular dou inteira razão a V. S•s
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) -Meus amigos, quero encérrar, agradecendo sinceramente aos depoentes, o esforço, a dedicação a que se
propuseram para colaborar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inqtiéríto sobre a Violência. Agradeço aos Senhores José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, José de Almeida Castro, Paulo Mário Mansur, representantes
da Rede Globo, Diários Associados, Rede Bandeirantes e da Rede Tupi. lnfelizmente não pôde comparecer o representante da TV-Record, mas esperamos ouvi-lo numa outra oportunidade. Neste agradecimento ao esforço dos
Srs. em colaborar com nossos estudos, poderíamos até, de alguma forma,
adiantar um juízo no sentido de que é ponto pacífico até entre os depoentes
que aqui estiveram, o Ministro da Justiça, Ministro da Previdência Social,
que a grande causa da violência é realmente o problema social do povo,
problema salarial, desemprego, etc. Se a televisão realmente é causa, em determinada percentagem, de violÇnci<!, o mais importante é que os próprios rePresentantes das emissoras de televisão estão dispostos e predispostos a colaborar no sentido de que essas causas se reduzam ao mínimo possível.
Um dos aspectos levantados e com o qual estou inteiramente de acordo é
essa questão da limitação das televisões no que diz respeito ao problema da
concessão. Realmente isso é um fator limitante, violento e antidemocrático,
na minha opiniãQ,_ De fato, seria muito bom que deste esforço, do esforço
desÚI.- CPI resultasse, quem sabe, uma contribuição, uma manifestação do
Congresso Nacional no sentido de que esse regime de concessão deva serre~
visto para dar possibilidades às estações de televisão e de rádio de colaborar
mais e melhor com o desenvolvimento deste País, em todos os setores, inclusive no setor da violência.
Encerro agradecendo sinceramente a todos os representantes das emisso~
ras de rádio e televisão que estiveram aqui presentes.
Muito obrigado.
(Encerrada a reunião às /9:00 horas.)
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liDERANÇA DO BLOCO PARlAMENTAR DO

liDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA

Presidente
Luiz Viana

1 •-VIce-Presldente
Nilo Coelho

2•-Vfce-Presldente

PMDB

Líder

Líder

Jarbas Pauarlnho

Paulo Bronarcl

Vico-Líderes

Vlce-Uderes

Aderbal Juremo
Aloysio Chovl!ls
Bernardino Viana
José lins
Lomonto Junior
Moocyr Oalia
Murilo Bade~ró
Saldanha Der:ri

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Maurb Benevides
Nelson Carneiro
Oreste!i Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dinarht Mariz

1•-Secretqárlo
Alexandre Costa

2'-Secretárlo
Gabriel H11rmes

3t-SecretárJo
Lourival Baptista

-l61H

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretárlo
Gastão MUller

Líder

Suplentes de Secretários

Gilvan Rocha

Jorge Kalume

Vlce-Líderes

Benedito Canelas
Passos Pôrto

Evelósio Vieira
Alberto Silvo

COMISSOES

1.
2.
3.
4.

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493
Reuniões: Terç-as-feiras, às 10:00 horos
Local: Sala "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Tórreo
Telefones.: 211-3487

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (1 S membros)

211·3488
211-3489

Itamar Franco
Lózaro Borboza
Adalberto Sena
Mauro Benevidos

l , Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211·3-499
Reuniões: Quintai-feiras, às lõ~bO horas
local: Solo "Ruy Barbosa'' - Anttxo JJ

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Presidente: Henrique de la Rocque
19-Vice·Presidente: Aloysio Choves
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Chefe: Cândido Hippertt
locCil: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211-3490

Titulares

COMISSÃO OE ECONOMIA {11 ml5!mbros)

(CE)

COMPOSIÇÃO

Suplentes

211-3491
COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

1.
2.
3.
4.

Presidente: Evelósio Vieira
Vic.e·Presidente: Leite Chaves
Suplentes

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José Uns

l. Evelósio Vieira
2. leite Chaves
3~ __ Josâ Richa

7.
8.
9.

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camarga
3. João Calmon

1. Agenor Maria

2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "R:uy Barbosa" - Anexo 11
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membro5)

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

Bernardino Viana
Helvídio Nunes
José Sorney
Aloysio Chaves
Aderbal Jure-ma
Murilo Bodarci
Moacyr Dalla
Amoral Furlan
Raimundo Pe~rente

1.
2.
3.
4.
5.

Hugo Ramos
leite Chaves
lótaro Barbozo
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
6. Franco Montara

COMISSÃO DO DISTRITO fEDERAL {11 ml5!mbros)

1. Marcbs Freire
2. Humberto Lucpna

Titulares

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jose lins
4. Jesse Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante

1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Ben&dito Fe-rreiro
-4, Vicente Vuolo

l. Roberto Saturnino

1. José Richa
2. Ore·stes Quércio
3. Toncredo Neves

2. Teotõnio Vil15!lo

3. Marcos Freire
4. Pedro Simon
Assiste11fe: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211-3-495
Reuniões: Quartas·fein:u, às 10:30 horas
local: Sala do Anexo "B"
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)
(CDF)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evondro Carreira
2. Agenor Maria
l. Mauro ~nevides

1. CUnho lima
2. Tancredo Neves

3. Dirceu Cardoso

Assistente: Daniel Reis de Souza - 211·3494
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilác.qua" - Anexo 11

(CAR)

Presidente( Mendes Canele
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titulares
Suplentes
1. Mendes Canele
1. Rairryundo Parente
2. Alberto Silva
2. ~o.sé linf
3. Almir ~into
3. Eunice Míchiles
4. Vice_nte Vuolc

1. lenoir Vergas
2. Joào Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
luiz Freire
Arnon de Me/lo

3.
4.
5.
6.

Titulares
Presidenre: Jessé;·Freire
Vice·Presidente: Lázaro Barboza
Titulares

Sup/l!lntes

1,
2.
3.
4.

1. José Guiornard
2. Torso Outra'
3. Benedito Cánelas
4. Moacyr Oalla

Jessé Freire
José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi
S. Affonso Camorgo
6. Murilo Badaró
7. José Caixeta

Presidente, Teotõnio Vilela
Vice·Presider'lll5!: Roberto Saturnino
Suplentes

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

Presidente: João Calmon
Vice•Presidente: Jutahy Magalhães
SupiMtet

JoQo Calmon
Tarso Outra
Jutohy Magalhães
Áloysio 'Chove$
Aderbol Juremo
Eunice Michiles

1. Jo~é lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
-4. Pedro Podrouian

1. Adalberto Seno

1. Morcos Freire

2. Evelósio Vieira

2. Gllvon Rocha

3. Franco_ Montoro

(CEC)
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As$istento: Sérglo da Fonseca Braga - 211-3492
Revniões: Quintos-feiras, Os 10:00 hc.~as
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Ar.oJXO 11
COMISSÃO DE FINANÇAS {17 membros)

A$sistente: Carlos da Fonseca Braga - 21 1·3496
Reuniões: Quartas-feiras, 0$ 11:00 horas
local: Sala do Anexo "B" '

6, Tanc:redo Neve5

Presid•nftt, Cunha Lima
Vice-Presldento: Tancrodo Neves

Pro,idcnto, lomanto Júnior
Vice-PTesidentllt: Orestes Quércia

1. Raimundo Parente
Jollo lúcio
lomanto JVnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
7. Alberto La vi nas
8. Jorge Kalumllt
9. Jutahy Magalhães
1O. Mendes Canele

1. Cunha lima
2. Tancredo Neves
3. Roberto Saturnino
4. Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mauro Benovides
7, Teõtónio Vilela

Assistente: Cdndido Hippertt- 2113490 o 211-3-491
Reunióos: Quartos-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11
COMISSÃO DE SA0DE
(7 memlm>o)

Suplentes

Titulares

Suplentes

1. Saldanha Oerzi
2. luiz: Freire

1, lomonto JUnior
2. Almir Pinto
3. Amaral Furlan

1. Tarso Outra
2. João Lúcio
3. Aderbal Juremo
4, José Sarney
S. Murilo Bado:ró

3. Jess6 Freire
4. Jos6 Sarney
S. Milton Cabral
-6. Jos6 Guiomord

1.
2.
3.
4.

3. Itamar Franco
4. Josil Richa

4. Amoral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Jutahy Magalhães
7. lenoir Vargas
8. Moacyr Dalla
9. Raimundo Parente
1O. Saldanha Oerz:i

Paulo Brouord
Marco' Freire
lóz:aro Barboz:a
José Richa

Assistente!: Carlos Guilherm& Fonseca -- 211·3493
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9:30 hor;.s
local: Sala "Clóvis Bevílócqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE .LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Gilvon Rodla
Vice-Presldonte1 Henrique Santillo
Titulares.

Suplentes

1. lomanto JUnlor

1. Saldanha O.rzi
2. Jorge Kafume
3. Benedito Canelas

2. Almír Pinto
3. Alberto Silvo

1. Jose Richa
2. Orestes Quérda
3. Itamar Franco
4. Evandro Carreira
5. Lázaro Barboz:o

1. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

1 . Affonso Comando
2. Vafdon Varido

1. Evelósio Vieira

-4. José Guiomord
1. Gilvon Rocha
2. Henríque Santirlo
3. Jaison Barreto

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "S"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL {7 membros)

l.
2.
3.
4.
S.
6.

COMISSÃO DE REDAÇÃO (S membros)

COMPOSIÇÃO

(CR)

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

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Ptosidente: Adalberto Sena

1. Jutahy Magalhães
2. Raimvndo Parente
3. Eunice -Mithiles
4. Benedito Ccmelos

1. Nelson Carneiro
2. Marcos froire

Assistente: Leilo lei\'as Ferro Costa - 211-3.497
Reuniões: Qvintas-feiras, Os 11:00 horas
local: Sala ''Clóvis Bovilócqva" - Anexo 11

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA {7 membros)

TitUlares

Svplentllts

1. Tarso Outra
2. Saldanha Oerz:i
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Bodaró
3, Josó Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Maria Therez.a Magalhães Motta Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas
local: Solo "Oóvis Bevilócquo" - Anexo 11

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES (l5 membros)

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3._ Henrique Santillo

Suplentes

1. Jorge Kalume
2. Luiz: Cavalcante
3. Murilo Badc;~ró

2. Amoral Furlan

1. Mauro Bene'Jldos
2. Agenor Maria

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

3, José Guíomard

1. Cunho Limo
2. Jaíson Barreto

3. Or11stes Qu6rda

211-3501

Assistente: Carlos da Fonseca ataga - 211·3-'96
Reuniões: Quartas-feiras, Os 9:30 horas
loc;;ol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL (7 membros)

(CRE)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Torso Outra
1"~-Vice·Presidentllt: Saldanha Den:i
2qo·Vice--Pt'e$idente: lomanto Júnior
Titulares

Suplentes

1. Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Oerz.i
-4. lomonto Júnior
S. Mendes Canele
6. Aderbol Juremo
7. Alrr•l· Pinto
S. l~nc.. .• Vergas
9. luiz: Freire

1. Aloysio Cha\'es
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de Lo Roc:que
4. José Guiomard
5. Lui:r: Ca\'alcante
6.

Suplentes
1. AHonso Camorgo
2. Joào Calmon
3. Jutahy Magalhães

1. Raimundo Parente

4. Benedito Ferreira

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Titulares

(CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vlce-Prosidentllt: Alberto Silva
Titulares

Presidente: Jorgllt Kalume
Vice-Presidente: Mouro Benevides

COMPOSIÇÃO

Suplent'f!_s

Lenoir Vergas
Helvídla Nunes
Jessê Freire
Moacyr Oalla
Lui:r: Freire
Aloysio Chaves

(CSN)

(CLS)

Prosidente: Helvldlo Nunes
Vlce·Prosidente; Lonoir Vargos
~

1. Jos,Richo

2. Adalberto Sena

Assi5tente: lêda Ferreira do Rocha - 211-3-499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa'~ - Anexo l1

COMPOSIÇÃO

Titulo

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevldes
3. leite Chaves

(17 membros)
COMPOSIÇÃO

2.
3.
4.
S.
6.

1 . Paulo Brossard

2. Nelson Carneiro

5. Amoral Peixoto

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(Cf)

COMPOSIÇÃO

Titulares
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Presidente: E'IOndro Carreira
Vico-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Aderbal Juromo

Raimundo Parente
tuiz Freire
Bernardino Vlano
Alberto Silva
Evandro Carreira
Humberto Lucena
Lóz:aro Barbo:zo

1. Orestes Quércia
2. Evelóslo Vieira

Assi~tente: Loila leiva5 Ferro Costa 211-3-499
Reuniões: Quinta:s-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

1.
2.
3.
4.

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo
Suplentes

211·3497

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy Borbcsa" -

1. Passos Parto
2. Lomanto JUnior
3. Alberto Silva

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Camargo

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: Leila leivos Ferro Costa -

COMPOSIÇÃO

Titulares

1. Evondro Carreira
2. lcizaro Barboza
3. Orestes Quércia

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQU~RITO

Anexo 11
Chefe: Cleide Maria 8. F. Cruz
local: Anexo H - Térreo- 211·3511
Assistentes:
Elizabeth Gil S. Vianna- 211-3510
Nadir da Rocha Gomes - 211·3508
Hora/do P. Fernandes - 211·3512

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreó -

Assistentes:
Helena lsnard Accauhy - 211·3510
Mauro Lopes de Sd - 211·3509
Clayton Zonlorenci - 211·3508

211·3507

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE
LEI LA

10,00

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09.30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3380

SALAS
RUY BARBOSA

GUILHERME

ASSISTENTE
CARLOS

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

C.E.e.

ANEXO"B"

S!:RGIO

10,00

Ramal-3882
C.D.F.

C.C.J.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal-3880

10,30

C.E.

C.R.E.

ANEXO"B"
ANEXO"B"
Ramal-3888

c.s:

JJ,QQ

C. L S.

SÉRGIO

FRANCISCO

12,00

C. R.

JJ,QQ

C.M.

CÁNOIOO

ILOO
C.M.E.

10,30

RUY BARBOSA
Ramal-3882
ANEXO"B"

Ramal-3882

LEOA

DANIEL

10,00
C. A.

RUY BARBOSA

CARLOS

RUY BARBOSA
Ramal- 3882
CLÓVIS ~EVILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880
ANEXO "8"

LEOA

LEI LA
MARIA
THEREZA
CARLOS
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ANO XXXV- N• 107

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 19Hfl

BRASíLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1'• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 19HO
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.779, de 26 de março de 1980, que "amplia o prazo estabelecido no Decreto-lei n'
1.096, de 23 de março de 1970, que

~ 4 concede

incentivos fiscais às empresas de mineração, e dá outras providências''.

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.779, de 26 de março de 1980, que "amplia o prazo estabelecido no
Decreto-lei n• 1.096, de 23 de março de 1970, que "concede incentivos fiscais às empresas de mineração, e dá outras providências".

Senado Federal, 16 de setembro de 1980 . .:._Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituíção, e eu; Luiz Viana, Presidente do

Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 94, DE 19HO
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.780, de 14 de abril de 1980, que "concede isenção do Imposto sobre a Renda às empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias".

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.780, de 14 de abril de 1980, que "concede isenção do Imposto sobre a
Renda às empresas de pequeno porte e dispensa obrigações acessórias".
Senado Federal, 17 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 95, DE 19Xfl
Aprol'a o texto do

Decreto~lei n~'

1.781, de 16 de abril de 1980, que ""dispõe "iOhrc r(>cursos recebidos pela Companhia

de Elctricidade do Amapá (CEA), e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.781, de 16 de abril de 1980, que "dispõe sobre recursos recebidos
pela Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), e dá outras providências".
Senado Federal, 17 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1', da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATI\'0 N'' 96, DF. I9XO
Aprm·a o texto do Dccreto~lei
temporária de poder aquisitho".

n\l

1.782, de 16 de abril de 1980, qu<'

~•institui

cmpré"itimo compuis<)rio para absorção

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.782, de 16 de abril de 1980, que "institui emprétinio compulsório
para absorção temporária de poder aquisitivo".
Senado Federal. 17 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II)

Setembro de 1980

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

RESOLUÇÃO N• 74, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis mU, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarepta e quatro centavos) o montante de sua

dívida consolidada.
Art. I• E o Governo do Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 9:l, de I I de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis
mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento da implantação de projeto para
construção e aproveitamento da Barragem de Pedra do Cavalo, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2•. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. !7 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 136• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1980
l.l - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Aviso do Ministro do Trabalho

- N9 606/80, encaminhando informações daquele Ministério a res-

peito do Projeto de Lei da Câmara n• 146/78 (n' 243/75, na Casa de origem), que dispõe sobre as profissões de distribuidor e de vendedor de jornais e revistas.
1.2.2 -

Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado_ autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n' 52/80 (n' 3.143/80, na Casa de origem), de iníciatiVa do Senhor Presidente da República, que dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n9

2.848, de 7 de dezembro de 1940.
1.2.3 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Lei da Câmara n• 42/80 (n' 1.948-B/79, na Casa de origem), que dã nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n• 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar.

-Projeto de Lei da Câmara n• 44/80 (n• 2.887-B/80, na Casa de origem), que revoga o artigo 49 da Lei n9 6.516, de 13 de março de 1978, que
declarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de
Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providências.

rança da Maioria por ocasião da votação realizada ontem no Congresso
Nacional.
SENADOR EVELÃSlO VIElRA, em explicação pessoal - Ratificando os conceitos emitidos em aparte dado ao discurso do Senador Gil~
van Rocha.
SENADOR JARDAS PASSARlNHO, em questão de ordem- Observância do dispositivo regimenral que disciplina o uso da palavra em explicação pessoal.
SENADOR PAULO BR05.SARD, como Líder - Considerações
sobre os acontecimentos ocorridos por ocasião da apreciação pelo Congresso Nacional, da Proposta de Emenda à Constituição n"' 50/80, que
permitia a aposentadoria do professor aos 25 anos de serviço.
SENADOR JARDAS PASSARINHO, como Líder- Aduzindo no-.
vas considerações ao assunto objeto de seu pronunciamento anterior.
SENADOR FRANCO MONTORO- Atentado terrorista praticado
contra o jornal ..0 Periscópio", editado em Itu- SP. Manifesto ao povo
brasileiro proposto pela comissão organizadora do Encontro Nacional em
Defesa da Democracia, realizado em dependências do Congresso Nacional.
SENADOR HENRlQUE SANTlLLO- Reiterando apelo em favor
de garimpeiros de Monte Alegre- GO, atingidos por atos de violência de
empresa subsidiária de multinacional atuante na região.
1.2.6 -

Leitura de Projetos

-Projeto de Lei do Senado n• 239/80, de autoria do Sr. Senador

-Projeto de Lei do Senado n' 303/79-DF, que institui a Taxa de Nelson Carneiro. que acreSceritã pãrãgrafo ao artigo 42 da Lei n9 6.435, de
15 de julho de 1977.

Limpeza Pública no Distrito Federal e dã outras providências.

-ArquiVamento dos Projetas de Lei do Senado n•s 303/77 e 230/79,

-Projeto de Lei do Senado n9 240/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que estabelece a participação de representantes dos empregados e empresáriOS na administração da Previdência Social (INPS,

por terem recebidos pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões
a que foram distribuídos.

lAPAS e INAMPS).
-Projeto de Lei do Senado n• 241/80; de autoria do Sr. Senador

1.2.4 -

1.2.5 -

Comunicação da Presidência

Discursos do Expediente

Henrique "Sãntillo, que proíbe a participação do capital estrangeiro no
ramo de atividade que especifica, e dá outras providências.

SENADOR AGENOR MARTA - Benefício social que adviria no
- Projeto de Lei do Seriado n• 242/80, de autoria do Sr. Senador
acoplamento do PROÁLCOOL à reforma agrãria.
Orestes Quêrcia, que dispensa o prazo de carência para obtenção de beSENADOR JARDAS PASSARlNHO- Posição de S. Ex• com re- nefício por incapacidade para o trabalho.
lação à captação de capital estrangeiro para o desenvolvimanto do
-Projeto de Lei do Senado n' 243/80, de autoria do Sr. Senador
PROÁLCOOL Posição assumida pelo Governo, com relação a proposta
de emenda à Constituição, apreciada ontem, pelo Congresso Nacional. O
fator remuneração como a principal causa de descontentamento do magistério nacional.
SENADOR GlLVAN ROCHA, como Líder- Observações a tópicos
do discurso de seu antecessor na tribuna.
SENADOR JARDAS PASSARlNHO. em explicação pessoal- Deplorando a interpretação dada pelo Senador Evelâsio Vieira em aparte
dado ao Senador Gilvan Rocha, sobre a atuação desenvolvida pela Lide-

Dirceu Cardoso, que estabelece normas de distribuição de moradias funcionais na administração Direta e lndireta.
-Projeto de Leí do Semido .n9 244/80, de autoria do Sr. Senador
Amaral Furlan, que dá nova redação ao art. 270 da Consolidação das LeiS

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
-Projeto de Lei do Senado n• 245/80, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a equiparação dos cursos profissionais
ministrados em estabelecimentos militares de ensino aos cursos profissionalizantes de 2"' grau do ensino médio.
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-Projeto de Lei n• 246/80, de autoria~ do Sr. Senador Affonso Caque dispõe sobre a obrigatoriedade de constar dos rótulos ou vasilhames de bebidas, de qualquer espécie, os ingredientes que entram em sua
composição.
margo~

-Projeto de Lei do Senado n• 247/80, de autoria do Sr. Senador
Agenor Maria, que altera a Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 1979, restaura dispositivo da Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974 e dâ outras
providências.
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e particUTares, e dâ outras providências. Discussão sobrestada por falta de
"quorum" para votação do Requerimento n9 384/80. de adiamento da
discussão.
- Projeto de Lei do Senado n• 20/80, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, revogando a legislaÇão que declarou municípios brasileiros
como áreas de interesse da segurança nacional. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Discussão sobrestada por falta de "quorum" para
votação do Requerimento n9 385/80, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de ConstitUição e Justiça.

1.2.7 - Requerimentos
-Projeto de Resolução n' 160/79, de autoria do Sr. Senador Franco
- N• 389/80, de urgência, para o Projeto deLei do Senado 18/79,
que dispõe sobre a aquisição de imóveiS funcionais por seus oCupantes, e Montoro, que cria uma Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente,
no âmbito do Senado Federal. Discussão encerrada, voltando às
dá outras providências.
- -comissões competentes em virtude do recebimento de emenda em ple- N• 390/80, de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, solicitando náric
prorrogação de prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
-Projeto
de
Lei do Sen~do n'i' 12/80, de autoria do Sr. Senador Nelsobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, a partir do próximo dia 11 de
outubro. Votação adiada por falta de .. quorum", após usar da palavra o son Carneiro, que-altera a redação e revoga dispositivOs -da Consolidação
das Leis do. Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o
Sr. Senador Dirceu Cardoso.
período de férias. (Apreciação preliminar da juridiCidade). Discussão en- n• 391/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, solicitando te- cerrada, ficando a votação adiada por falta de .. quorum".
nham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n9 49/80 e os
-Projeto de Lei do Senado n'i' 44/80, de autoria do Sr. Senador LáProjetes de Lei do Senado n•s 57, 59 e 78, de 1971; 24/75; e 4/76.
- N9 392/80, do Sr. Senador Evelásio Vieira, solicitando autorização zaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 69 da Lei n'i' 6.385, de 7
do Senado para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação de dezembro de 1979, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a comissão de valores mobiliários. (Apreciação preliminar da constido Brasil à XXXV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.
tucionalidade). Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de
- N'i' 3.93/80, do Sr. Senador Murilo Badaró, sOlicitando autorização "quorum".
do Senado para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação
do Brasil à XXXV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.
1.4- MATÉRIAS APRECIADA.S APOS A ORDEM DO DIA
-Requerimentos n'i's 393 e 392/80, lidos no Expediente. Votação
- N<? 394/80, de autoria do Sr. Senador Diiceu Cardoso, solicitando
que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 25 de se- adiada, por falta de "quorum", após pareceres da Comissão de Relações
tembro, seja dedicado à memória de Pedro Aleixo. Votação adiada por fal- Exteriores.
ta de quorum.
1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
1.2.8 - Comunicação
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Observações de S. Ex• rela-Do Sr. Senador Leite Chaves, que integrará, a partir de hoje o Blo- tivas às reivindicações do projeto Jari.
co Parlamentar do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro.
SENADOR GIL VAN ROCHA -Nota do Partido Popular, de protesto ao veto presidencial aposto a projeto de lei que cancela punições im1.3 - ORDEM DO DIA
postas ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek.
-Projeto de Resolução n9 73/80, que autoriza o Governo do EStado
SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo em favor de moradores
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta de casas da América Fabril, em Pau Grande - RJ.
e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
SENADOR LO MANTO JON/OR - 8Q9 aniversário da Fundação
Apreciação sobrestada por falta de "quorum" para votação do Requerimento n'i' 388/80, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Osvaldo Cruz.
SENA DOR GASTif O MVLLER- Manifestações de órgãos de clasEconomia.
s_e de Cuiabâ- MT, contrárias à revisão da política de ressarcimento do
-Projeto de Resolução n9 74/SO, que autoriza o Governo do Estado transporte por preço de combustível.
de s.ão Paulo a realizar operações de empréstimo externo, no valor deUS$
SENADOR PASSOS PÔRTO- Programa Nacional do Álcool.
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) destinado à Companhia do
SENADOR JORGE KALUME- IS• anivenãrio da EMBRATEL.
Metropolitano de São Paulo. Votação adiada por falta de ''quorum".
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-Projeto de Resolução n9 75/80, que autoriza o HOspital Municipal
SÃO. ENCERRAMENTO:
Henrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contratar urna operação dC- crédiZ- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO·
to de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiRES
ros). Votação adiada por falta de "quorum".
-Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessão de 11-9-80.
-Projeto de Resolução n• 76/80, que autoriza o Governo do Estado
-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 16-9-80.
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000, .. (sCsserita milhões
-Do Sr. Senador Di"rceu Cardoso, proferidos na sessão de 16-9-80.
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Votação adiada por

n•

falta de "quorum".

3-

- Projeto de Resolução n9 77/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Resolução n'i' 81/80, que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de US$20,000,000.00
(vinte milhões de dólares ãmericanos) destinado a aperte de capital do
município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- RJ. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n• 339/78, de autoria do Sr. Senador
M urilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
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ATA DA 136ª SESSÃO CONJUNTA, EM 18 DE SETEMBRO DE 1980
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDf:NCIA DOS SRS. NILO COELHO, GABRIEL HERMES E GASTÃO MULLER.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Aloysio Cha·
ves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Freire - Bernardino
Viana- Agenor Maria- Nilo Coelho- João Lúcio- LuizCavalcantePassos Pôrto --Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João Calmon - Nelson
Carneiro --Roberto Saturnino - Itamar Franco - Tancredo Neves Amaral Furlan - Franco Montoro - J:lenrique Santillo - Lãzaro Barboza
- Gastão Müller- Vicente Vuolo - Saldaf!ha Derzi - Evelãsio VieiraJaison Barreto - Paulo Brossard.

ti vos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que .. dã
nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo Decretowlei
n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940".
Brasília, 16 de junho de 1980. - João Figueiredo.

O COngresso Nacional decreta;
Art. I• Os arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei
n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação:

DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAL/0195, DE 6 DE JUNHO DE 1980,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o anexo Projeto de Lei, que visa a modificar os arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo Decreto~lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, atendendo
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com- às normas ad_otadas pela Convenção Internacional sobre a Proteção de Proparecimento de 30 Srs. Senadores. l:favendo número regimental, declaro dutores de Fonogramas contra a Reprodução não autorizada de seus Fonoaberta a s'&6são.
gramas, concluída em Genebra, a 29 de outubro de 1971, e promulgada no
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Brasil, pelo Decreto n• 76.906, de 24 de dezembro de 1975.
O Sr. J9·Secretário procederá à leitura do Expediente.
2. O Projeto cuidou de adotar a formulação "'direito autoral", pois este
resume a extensão do direito, não somente do criador da obra, incluindo,
E lido o seguinte
também, os intérpretes e executantes, assim como atualizou os valores pecuniãrios no tocante à pena de multa.
EXPEDIENTE
3. Como destaque, vale a referência quanto à inclusão de dois parágraAVISO DO MINISTRO DO TRABALHO
fos ao art. 184, para neles tipificar o delito de reprodução, com apenação
N9 606, de 4 de setembro de 1980, encaminhando informações daquele mais grave, cuja. necessidade revelou-se imperiosa, em decorrência das in~
Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n• 146, de 1978 (n' 243/75, frações cometidas frontalmente oriundas de práticas ostensivas, que se tornana Casa de origem), "que dispõe sobre as profissões de distribuidor e de ven- ram viciosas, consubstanciadas na fixação por qualquer meio, e utilização de
obra intelectual, com fins comerciais, não consentida pelo titular do direito,
dedor de jornais e revistas ...
(À Comissão de Legislação Social.) exigindo o interesse público na repressão do crime.
4. Quanto.à ação penal, o Projeto ainda mantêm o procedimento mediante queixa excluído para os casos configurados nos§§ }9 e 2t» do art. 184,
OFICIO
para estabelecer rigorosa apuração quanto ao delito, acolhendo, como mediDo Sr. ]<?-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão da repressiva, a ação pública, quando esses crimes forem praticados em predo Senado autógrafo do seguinte projeto:
juízo de entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, e nos delitos de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1980
reprodução ou contrafação ilícita.
(N• 3.143/80, na Casa de origem)
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado mais profundo respeito. - lbrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça.
pelo Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
LEGISLAÇÃO CITADA
CÚDIGO PENAL

..Art. 184. Violar direito autoral:
Art. 184. Violar direito de autor de obra literária, científica ou artístiPena - detenção de três meses a um ano, ou multa. de Cr$ ca:
2.000,00 a Cr$ 10.000,00.
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um cruzeiro e
.§ 19 Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, cinco cruzeiros.
de obra intelectual, no todo ou em parte, para fins de comêrcio, sem
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem vende ou expõe à venautorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir da, adquire, oculta ou tem em depósito, para o fim de venda, obra literária,
na reprodução de fonograma e videofonograma, sem autorização científica ou artística, produzida com violação de direito autoral.
do produtor ou de quem o represente:
Pena- reclusão de um a quatro anos e multa de Cr$ 10.000,00 a
Art. 186. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede meCr$ 50.000,00.
diante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito
§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem ven- público.
de, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em de(À Comissão de Constituição e Justiça.)
pósito, para o fim de venda, original ou cópia de obra intelectual,
fonograma ou videofonograma, produzidos com violação de direito
PARECERE;S
autoral.
PARECERES N•s 706 E 707, DE 1980
. Art. 186. Nos crimes previstos neste Capítulo, somente se
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 42t de 1)80,
procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de
(n.o 1948-B, de 1979, na Casa de Origem); que "dá nova
entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
redação ao art. 50 do Decreto-lei n. 0 32, de 18 de novembto de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar".
de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, e nos
casos previstos nos §§ 19 e 29 do art. 184 desta lei."
PARECER .N.0 706, DE 1980
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Da
Comissão
de Constituiç:ão e Justiça
Art. 39 Revogam·se as disposições em contrário.
Relator: Senador Helvídio Nune.s
MENSAGEM N• 220, DE 1980
Procedente da Oâmara dos Deputados_ .chega a 1esta Oomissão
Excelentíssimos Senhores Membros do C.ongresso Nacional:
o PrOJeto de Le1 n.O 412, de l!98ü, oriundo de· Mensagem !Presidencial,
Nos termos do art. 51 da Constituição, tC::nho a honra de submeter à ele- que "dá nova redação ao art. ·fi.O do Decreto-lei n. 0 3!2. de 18 d:e
novembro de LS6,6, que Institui o Oódlgo Brasilei.ro do Ar".
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
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Aprovado nas _;Comissões de Oonstituiç_ão_ _e 'Ju.stiça e de Trans-

portes da Casa c_ongênere. sempre por unanimidade de votos cabe
a este Colegiada, examinir. a matéria nos termos do art. 100, item
I, n_o 25 do Regimento Interno, quanto ao mérito.
Em verdade~ a proposição visa a compa_tibilizar aquele diploma legal ·~à nova sistemática implantada, no âmbito do :Ministério da ~Aeronãutica ... B.Jpós a criação da Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO e da .1\RSA - Aeroportos do ruo de Janeiro S/A, esta ... transformada em subsidiária
daquela", é o que consta da Exposição de Motivos enviada pelo
Ministério <la Aeronáutica à Presidência da iRepúbl!ca.
É certo que, pela legislação em vigor, o sistema de infra-estrutura aeroportuária do País já constitui atividade mon·opolisticarmente operada pela União, por intermédio da INIFRAERO e sua
subsidiária A!WA.
Em síntese, a proposição tem por objetivo fundamental expli-

citar, com clareza, o que na prática

já

ocorre, e com résultados

incontestáveis, isto é, que as at!v!dades aeroportuár!as e de infraestrutura aeronáutica constituem, em todo o território nacional,
monOIPólio da União.
O parecer, pois, é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 42, de 1980 quanto ao mérito, por sua ·evidente oportunidade.
Sala das Comissões 10 de setembro de 1980. - Aderb~l Jurema, Presidente em exercício - Helvídio Nunes, Relator - Mutilo
Badaró -Cunha Lima- Lenoir Vargas- Bernardino VianaLeite Chaves - Almir Pinto Amaral Furlan.
PARECER N. 0 707, DE 1980

Da. Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas
Relator: Senador Passos Pôrto
·
De iniciativa do Poder Executivo. o presente projeto visa a dar
nova redação ao art. '50 do Decreto-lei n.O 32, de 18 de novembro
de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar.
JUstificando a prbposição, o Mini-stro da Aeronãutica esclarece
que, com a alteração <lo art. 50 do Decreto-lei n.o 5.852 .de 1972
procura-se compatibilizar o Código Brasileiro do lAr com as nor~
mas do referido diploma legal que autorizou fosse o sistema de
infra~estrutura aeroportuária do País oPerado nela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuár!a ::- INFRAERO e sua subsidiária Aeroportos do Rio de Janeiro S/A-ARSA.
'
De fato, nos termos ~o Decreto~lei n.O 32, de 1006, cogitou-se
apenas da figura da Uniao, no que tange a concessões e autori~~{:çe~0 ~a;o~. não correspondê à realidade, em face da

vos em que o Ministro da AeronáUtica enfatiza os seguintes pontos:
1 - a extinção do Quadro de Oficiais Farma~êuticos da Aeronáutica, foi proposta por ocasião em que se pretendia o reajustamento do efetivo do pes.soal mllitar da atlva da FAB, em.
tempo de paz;
2 - ta.l providência velo a formalizar-se com a publicação da
Lei n.o 6.516, de 1978, assegurando-se aos-oficiais integrantes do
Quadro em extinção o direito a promoção, mediante o preenchimento das condições básicas de acesso previstas em lei específica;
·
3 - entretanto, decorrido mais de um ano da. referida extinç.ão, o Ministério da Aeronáutica decidiu reavaliar o a.ssunto e
refDrmular o referido ato, "visto que os efeitos negativos, a curto
prazo já se fazem presentes";
4 - o Quadro de Farmacêuticos da Aeronáutica é possuidor
de mão~de-obra especializada e indispensável à execução da.s
atividades de bioquímica, "área em que se conjugam a medicina,
a química e a física para ·encaminhamento da so!ução de todos
os problemas relacionados com -os CUidados as.s:istenclais globais à
saúde";
5 - a extinção; por suas conSeqüências, ameaça seriamente
a operacional!dade das Organizações Militares de Saúde, e o Quadro -extinto, em 32 anos de atividades. emprestou ao Serviço de
Saúde da Aeronáutica "um alto grau de eficiência e interesse
profissiona~ nas missões que lhe são atribuídas";
6 - caso persista a extinção, o Mlnistério da Aeronáutica
"não contará coro profissionais em núm-ero suficiente para cobrir a demanda de serviço, "tendo em vista, também, o efetivo
neceEsário para o novo Hospital de Aeronáutica do Galeão onde
o moderno Laboratório de Análises Clínicas está sendo montado".

Várias outras observações foram feitas na Exposição de Mo~
tiVOS. para justificar a proposiçã.o em estudo, que foi aprovada
pe:aS COmissões e pelo Plenário da Câmara.
Efetivamente, o.s argumentos alinhados pelo Ministro da Aeronáutica deixam claramente demonstrada a necessidade de cor~
reção _de ato administrativo anteriormente tomado.
Som-os, pois, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 10. de setembro de 1980. - l\1urilo Badaró,
Presidente eventual - Jorge Kalume, Re"ator - Cunha Lima Agenor Maria.

PARECER iN. 0 709, ;DE 1980

Assim, a alteração legal justifica-se ·plenamente, ainda porque
recomendada par uma situação de fato, alcançada mediante lei.
.
Em face do exposto, opinamos _pela aprovação do presente proJeto.
--Sala das Comissões. 18 de setembro de 1980. - Vicente Vuolo
Presidente em exercício - Passos Pôrto :Relator - Affonso Ca~
margo - Orestes Quércia.
'
PARECERES N's 708 E 709, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 44, de 1980 (n.0
2.887~B, de 1980, na Casa de 'Oligcm) que revoga o art. 4.o
da Lei n.0 6. 516, de 13 de março de 1978, que decl:Jrou e1n
e"tinção o Quadro de Ofjciais Farmacêuticos do Corpo de
Oficiais da Ativa da Aeronáutica. e dá entras providências.

PARECER N' 708, DE 1980
Da Comissão de Segurança Nacional
Relator: Senador Jorge Kalume

O projeto de Lei que vem à apreciação deste órgão Técnico,
revoga o art. 4.0 da Lei n.O 6. 516, de 13 de março de 1978, que
declarou em extinção o at1:1al ,Quadro de Oficiais Farmacêuticos
do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dâ outras pro~
vidências.
A proposição (art. 2.o) declara o efetivo_ existente, no aludido- Quadro de Oficiais Farmacêuticos, em 14 de março de 1978,
reincluido na constituição do efetivo de pessoal mi~itar da Ativa
da FAB, em tempo de paz. E (art. 3. 0 ) dentro do efetivo fixado
pela Lei 6.516/78, o Poder Executivo é autorizado a alterar o atual
efetivo daquele Quadro, para compatibilizá~lo com as necessida~
des do.s serviços da Aeronáutica. É facultado_ ainda, ao Poder Executivo cart. 3.o parágrafo único) reverter ao _Q~adro de Oficiais
Farmacêuticos as vagas -decOrrentes de promoções ou desligamentos do servíç.o ativo de Oficiais de Quadros _declarados em
extinção. Fica ressalvada ainda, a garantia de promoção dos Ofi~
ciais existentes nos po.st.as hiera.rquicamente infericres.
O ProJeto foi submetido ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 51 da Constituição, acompanhado de exposição de motl-

Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Jorge Kalume
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finanças
o Projeto de Lei de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que revoga o art. 4. 0 da Lei n.o 6 .516, de 13 de março de 1978, que
declarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos <lo Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providências.
A proposição é submetida à deliberação do Congre.sso Nacional nos termos do art. 51 da constituição, estando acompanhada
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, que destaca os argumentos e as razões que levaram o
]J.{inistério a propor a revogação.
Objetiva o Projeto reativar o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica.
Na Câm~ra dos Dep~tados~ a matéria obteve aprovação do
P1enário, apos ser apreclada pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de segurança Nacional e de Finanças.
Trami~ando no Senado Federal, _a iniciativa recebeu parecer
da Comissao de Segurança Nacional, pela aprovação.
Sob o aspecto financeiro competência regimental desta
Comissão - vale salientar que O" projeto não. traz inconvenientes
às finanças públitas, e.stando bem demonstrada na Exposlcão
de Motivos a necessidade d-e reativação do Quad;o a que se Teporta.
E~. seu art. ?·\_o ~rojeto declara o efetivo do aludido Quadro
d,e pítClais Farma_c~UtiCos, exi.;:;tente a 14 de março de 1978, reinc.urdo na compos1çao do e~ehvo d,e pessoal militar da FAB, em
tempo de paz, ao mesmo tempo em que, no art. 3.0 autoriza o Poder. E.x.ec_utivo a_ altera~_ o at_ual efetivo daquele Quadro, para compatlblllza~lo com as nec_essr_dades de serviço.
Ante as razões apresentadas, opinamo;:; pe'a aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n. 0 44, de 1980.
Sala das Comissõ.es, 18 de .setembro de 1980. - Tancredo Ne ..
ves, Presidente em exercício -.Jorge Kalume, Relator _ Saldanha
Derzi - João Lúc;J~ - Luiz Freire - Vicente Vuolo - Affonso
Camargo - José Richa - Lomanto .Júnior - tAlberto Silva.
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PARECERES N's 710, 711 E 712, DE 1980

Sobre o Projeto de Lei do Sena.clo n.• 303, de 1979
- DF. MellGagem n.• 206, de 1979 (n.• 370, de 8-10-79, na
Grigem) que ~~institui a Taxa de Limp-eza Pública no Distrito Federal e dá outras providências".
PARECER N. 0 710, DE 1980

Relator: Senador Nelson Carneiro
blspõe o art. 18, I, da COnstituição Federal:
"Além dos impostos previstos nesta Constituição, compete
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir:
I - taxas, arrecadadas em razão do :poder de polícia ou
pela utilizàção efetiva ou potencial de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
à sua disposição/'
Invocando essa detenni!lação constitucional, o Sr. Governador
do Distrito Federal enviou mensagem ao Sr. Presidente da República, que a encaminhou a esta Casa, Instituindo a Taxa de Limpeza pública dando outras providências.
O Projeto de Lei, que acompanha a referida Mensagem, se
estende por 9 artigos, vários parágrafos e alíneas.
!Retardei este parecer, para estudar o debate que a criação
de taxa semelhante suscitara na cidade do Rio de Janeiro. A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, atravéS da Representação n.o 976-9, e depois de focalizados seus vário.s aspectos, aquela
Corte, por unaniÍnidade -de V'otos) rejeitou a preliminar de in_cori:lpetência e, por maioria, julgou improcedente a representaçao. A
decisão assentou, afinal, no reconhecimento de q_ue o Governador
do Estado, no período da fusão poderia atribuir ao Prefeito lv.l'unlcial na ausência de Câmara_ de Vereadores, a competência para
estabelecer o valor da taxa a ser paga pelo contribuinte pelo
serviço de lixo. CCfr. Revista trimestral de Jurisprudência, vol.
82, pág. 660).

o assunta, entretanto, não se encerrou definit.ivamente naque-

la alta Corte. Está em curso ·a julgamento do Recurso Extraordinário n.o 89.876, interrompido depois de haver· proferido um longo
e erudito voto o Sr. ]..finistro Moreira Alves, que entendia some~te
possivel a criação da: taxa atra\~és de lei, já que de taxa se tratava,
e não de "tarifa bás'ca de limpeza urbana", e, em consequência,
eoneedia a segurança. O julgamento não prosseguiu até hoje.
A Súmula 545, do STF, declara:
''Preço de serviços públicos e taxas não se confundem,
porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias e
orça~

Restaria indagar se o Governo do_ Distrito Federal inclui os
serviços, que pretende destacar, entre o'3 gerais c-obrados aos moradores, para verificar a existência, ou .não, de bitr!butação.
Vencida que foi essa dúvida, co_m a leitura do código Tributário do Distiito Federal, nadE!- terei a opor aD curso do Pl'oJeto,
no que diz respeito à sua_ constitucionalidade e juridicidade. A
douta Comlss_ão do Distrito Federal .o Regimento determina que
examine o mérito da proJ)osiçãD.
:É

de I 98~

carga do contribuinte, denotadamente nas áreas mais carentes e,
sobremodo, para o empresário que será agravado em até tnais
100%";
b) da Associação Comercial e Industrial de Taguat!nga, informando que '~apresentado em reunião ordinária e após discutidos
vários aspectos do referido projeto, a Diretorla e Conselhos da
ACIT votaram unanimemente contra a implantação da referida

taxa";

Da Comissão de Constituição e lustiça

têm sua cobrança condicionada à prévia autorização
mentária, em relação à lei que as instituiu."

S~h.·mbro

o meu parecer, s. m. j.

Sala das Comissões, 19 de março de 1980. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Ne!~ou Came-iro, Relator - Tancredo NeYeG
- llelvídio Nunes - Raimundo Parente - Bernardino Viana Cunha Lima - i':lurilo Eadarú - -Aderbal Jurema - Aloysio
chaves - Almir l'into.
PARECER N. 0 711, DE 1980
Da Comissão do Distrito Federal

Relator do Vencido: Sénador Mutilo Badaró
O Senador rtarnar Fralicó, defendendo a tese de que ''devemos
aguardar a- existêllcia de uma representação política. eleita_ par
Brasília, para melhor julgamento de Pl·Ojetos como este"~ opinou~
em parecer oferecido a esta Comissão. pela rej eicão do projeto- de
lei que institui a Taxa de Limpeza Pública no :Õistrito Federal e
dã outras providêhcias.
Alinhou, o ilustre Relator, no seu p_ronunciamento, expressões
contidas em manifestações:

a) da Associação comercial do Distrito Federal, para a qual
a taxa prevista "se converte em mais um ânus sobre a já Pesada

c) da Miniprefeitura do Setor M Norte de Taguatinga, que,
por meio de uma 1 'comlssão de vereadores de quadra", concluiu
que: 1) "em princípio a taxa do lixo não deve ser cobrada"; 2)
"a taxa deve ser cobrada depois de urbanizados os bairros e levando em consideração a condição económico-social em que se
encontram essas popula-ções"; 3) que as indústrias são as maiores
geradoras de lixo, e portanto são elas que deviam pagar a taxa,
embora sabendo-se que as mesmas repassariam para os consumidores;
d) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do iD!atrlto Federal, que sugere urejeitar...se a aprovação do projeto por inoonstitucional, ilegal e por falta ahsoluta de :su110rte doutrinário máxime quando não -.se quer _retornar a.os pnncxpios que norteiam oo
ca.minbos tributários do P'aís, em 1940, eom o esta.belecimento,
agora, de uma d!tadma tr!butá!rla tão nefM>ta quanto a d!tadura
política".
Diante de tais argumentos, decidimos pedir Vistas do p~
e ~apresentamos fa.tos e motivos que mereceram. o apoio da maioria
desta Comissão, cabendo-:ruJS, portento, rekltar o Vencido.
'I'an.to a Associação cOmercial do Distrito F'ederal quanto a
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do DF, fazem remissão a
um "parecer tributário" do "pa.recista" (sic) Pedro Carreira Palmeira, para qu-em ~·enquam:to viger (sic) a Ieg;islação atual, o projeto é ilegal ·e ofende a Constituição". Todavia, no mesmo parecer,
o referido "pareclsta", que se intitula Assistente Flscal da ACDF,
propõe medidas que~ a s_eu ver, deveriam ser observadas., ,inclusive
quanto à destinação da taxa. Assim, no mesmo parecer •!li que
considera a maté.rta inconstitucional e !legal, diz ele, verbJS, que
''todavia, se o proje~ merecer acolhida. e aprovação, é imperioso
que se observe o segumte":
"A taxa terá a seguinte dootinação:

+ 00% para func!onameonto, manutenção e modernização
dos serviç.os de limp-eza urbana;

+

~0%

para pesqUisa e ampliação do sistema;

+ 10% destinado ao Fundo de Assistên~ia aos Fu.nclonários

do serviço de Limpeza Urbana tendo em vista a ruinlmização dos efeitos sociais e insalubres dos serviços que executam."

Verifica-:se, portanto, que as duas organizaçõe-s empresariais
votaram contra o proj-eto, por motivos diferentemente explicitad9s:
a ACDF enf.a.tlsou qu-e o empresário será agravado em até mais
100%; a ACIT nã_o trouxe argumentos a debate, apenas informando
que os seus órgãos dirigentes votaram contra a implantação da
taxa, Por sua vez, o "parecer tributário"~ depoSs de levantar a
bandeira da inconstitucionalidade e da ilegalidade, acaba fazendo
ampla distribuição dos recur;sos coletados em conseqüência da
aplicação da taxa prevista pelo projeto. E os verea.ctor·es" de quadra do Setor M, de 'I'aguatinga Norte, também fizer:am sugestões
sobre a aplicação da taxa, ficando à OAB/DF, após considerações
de ordem constitucional~Iegal, vislumbrar na proposição "falta
absoluta de suporte doutrinário".
Evidentemente, pãp cogita o _projeto de suporte doutrinário.
Ele estabelece, a_t;~,enas, oontrapres.tação_ p_or serviçoS de utl~idade
pública.
_
No tocante à argüi.ção de incoD..st!tuclonal!dade e ilegalidade,
não compete a esta Comissão discutir. O assunto já foi examinado
pelo órgão específico desta Casa, a douta Com,issão de Constituição
e Justiça. a qual aprovou parecer- -do Senador Nelson Carneiro,
concluindo d·esta forlna:
"Vencida que foi essa dúvida, com a leitura do Código
Tributário do I)istrito Federal, nada terei a _opor ao curso
do projeto, no que diz respeito à sua cons~ltucional!dade e
juridlc!dade."
_As sugestões .fnrlnuladas devem, como toda manifestação de
grupos populacionais, ser mOtivo de exame. E tentaremos· fazer isso,
na-·anâlise ao conteúdo da proposição governamental.

O projeto- vem à consideração desta Gasa do Congresso, :nos
termos do art. 51, C()·mbinado com o art. 42, item V, da Constituição. É instruído co:m exposição de motivos, na qual o governador

do Distri:to Federal assinala que o alicerce ,constitucional se encontra no art. 18, I, da nossa carta Magna, assim redigido:
"Art. 18. Além dos•impostos prev,istos _nesta Constituição,
compete à União, aos Es-tados, ao Distrito Fedéral e aos
Municípios instituir:

I - taxas, arreCadadas 'em razão do Poder de polícia ou
pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
especif.icos e dlvlsiveis, prestados ao contribuinte ou postos
à sua disposição."

Todos o.s diSpositivos da matéria ,em estudo são analisados na
exposição de motivos, afirmando o Governador que "a taxa cuja
criação se pretende, gerará r.eeeita que integrará o orçamento do
Distrito Federal, sendo ell). seguida repassada para o órgão executor dos serv1ços de limpeza urbana, sem que, no entanto, o contribuinte venha a ser onerado de forma substanc!al, tendo em
vista o baixo coeficiente -estabelecido no projeto, relativos aos imóveis classificados". Frisa, ainda, a exposição de motJ,vos:
"O projeto não traz em si idéias original, visto que, em
outras Unidades da Fed-eração, a prestação de serviços de
limpeza pública é remunerada pelos proprietários ou titulares do dominio útil, ou possuidores a qualquer titulo de
imóveis situados em ár-eas onde essa.__prestação se verifica.
Fácil verificar a necessidade da criação da Taxa de Llm·peza Pública, pela demanda crescente da retlmda de lixo
e de sua destinação sanitáxla, processo este bastante oneroso para os cofres do Distrito Federal."
Sucede, entretanto, que as tabelas I e II, a que se ref_ere o
ar.t. 4.0, do proJeto, merecem, a nosso ver, melhor adequa.çãot no
tooan te aos imóv-eis com área superior a 1. 000 m2. Pelo texto em
exame, a tributação para os imóveis residenciais edificados conforme o Anexo I, ser~a feita igualmente para aqueles que dispõem
de qualquer área superior a mil metros quadrados.
Ora, a taxa definida no art. 77, da Lei n.o 5.17·2, de outubro
de 1966, se presta pela utilização efetlva ou potencial de serviço
público especifico e divisível. Assim, é mister que a ttibutação
ocorra em contrapartida e nas mesmas proporções do serviço prestado.
O assunto poderá encontrar solução com a inserção de intervalos de cem metros quadrados, par:a imóveis com área superior a
mil metros quadrados, visando dlferen~la.r a tributação desses
imóveis. Daí a necessidade de o intervalo acima de mil metros quadrados obedecer, não ao indice de 1,50, globalmente, mas ao índice
de 0,15 por intervalo de cem metros quadrados ou fração.
No que se refere à tabela III, deve ser aplicado o mesmo entendimento. E, na hlpótes•e de imóveis residenciais não edificados, há
que se levar ,em conta os não desmembrados. Assim, para ajustara matéria, é conveniente a adoção do pr!ncíJ?iO de incidência por
intervalos de cem metros quadrados ou fraçao que exceder a mil
metros quadrados.
Convém salientar, ainda, que se torna Imprescindível dar ao
parágrafo 1.0 do art. 4.o o •caráter facultativo, tornando-o ajustável aos interesses da administração.
Ante o exposto, opinamos pela aprovaão do presente projeto
de lei, com as s-eguintes Emendas:
-

N.0 l•DF-

Dê-se ao parágrafo primeiro do art. 4.0, a seguinte iredação:
"Art. 4.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o

valor da taxa poderá sof~er um acréscimo de
até 100% (cem por cento) quando os imóveis estiverem
ocupados por hotéis, hospitais, pensões, cológios, bancos,
fábricas, oficinas, ba:r:es, restaurantes, cafés, lanchonetes,
sorveterias, clubes esportivos e socias, postos de lavagem
e lubrificação, superme.rcados e outros estabelecimentos
semelhantes aos aqui m·enc.ionados."
- N.0 2-DF§ 1. 0

Os Anexos I e

m

do projeto passam a ter a seguinte -redação:

ANEXO I - l!MóVEIS RESIDENGIAIS

EDIF~GADOS

C<reficiente

Are Edificada
até
mais de
m~Ús d~

mais de

Sexta-feira 19 4691

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAÍ. {Seçào IIJ

Setembro de 1980

40 até
70 até
100 até

40m2
70m2
ibom2
200m2

0,05
0,10
0,15
0,30

Coeficiente

Are l·;dificada

mais de
mais de
mais de
mais de
acima de 1.000 m2
que exceder

ANEXO lli -

300m2
500m2
700m2
1.-ooom2
e por 100m2 ou fração
200
300
500
700

até
até
até
até

.,30
0,15

IMóVEIS NAO RESIDENCliAl.S EDliFIOADOS

Are Edificada

até
mais de
inais de
mais de
mais de
mais de
.mais de
mais de
acima de l. 000 m•

que exceder

0,50
0,70
1,00

Coeficiente
30m2
t50m2
30.até
100m2
ro até
200m2
100 até
300m2
200 até
'500m2
300 até
700m2
500 até
700 até
l.OOOm•
e por 100 m• ou !ração

0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
(),13
1,00
1,40
0,20

Sala das Comlasões, 28 de agosto de 1980. - Lázaro Barboza,
Vlce-Presidente no exercício da presidência - -Murllo Badaró,
Relator - Itamar Franco, vencido, oom voto em separado - Josê
Caixeta - Saldanha Derzi - Moacyr Dalla - Tarso Dutra.
VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. SENADOR
ITAMAR FRANCO

No ofício ao Senador Lázaro Barboza, o Presidente da Assodação Comercial do DF, depois de lembrar que as origens de sua
entidade remontam ao Núcleo Bandeirante e que em seus quadros existem cerca de 5 mil associados dos segmentos do comércio, indústria e profissionais liberais, conclui:

"Sem nos adentrar ao embasamento constitucional e mesmo salientando _o aspecto social deste tributo, devemos
afirmar que essa taxa rec.onverte em mais um ónus so_bre a já pesada carga do contribuinte, denotadamente nas
áreas mais carentes, e sobremodo, para o empresário que
será agravado em até mais de 100%."
É ainda, o Sr. Linderberg Cury que recorda ser a Associação
comercial do 1 D!strito .Federal - ACDF -, desde a sua fundação, a "Tribuna do Povo". e anexa um parecer tributário do Dr.
Pedro Carreira Palmeira.
A Associação Comercial e Industrial ê!e Taguatlnga diz à Comissão: "Informamos que. apresentada em reunião ordinária e
após discutidos vários aspectos do referido projeto, a Dlretoria e
Conselho da ACIT votamos, unanimemente, contra a decretação
da referida taxa."
A M!nlprefeitura do Setor M Norte de Taguatinga - DF, enviou à Comissão ofíeio nos seguintes termos:
"Depois de discutirmos o assunto a comissão formada por
vereadores chegou às seguintes conclusões:
a) em princípio a taxa de lixo não deve ser cobrada. Justificando esse princípio, alegamos o seguinte:
1) o bairro não é urbanizado;
2) o poder aquisitivo da comunidade é muito baixo;
3) ~--po~o· j-á· pât?;a muito fmP~to;.
4) é grande· o número de pessoas que não traba_lha, uns
devido a idade e outros por: se enco:t_J.trarem desempregados.
b) a taxa deye ser cobrada depois de urbanizado os bairros e levando ·em consideraçio a condiç_ãO económica-social
· ~m: que se encontram essas popualções.":
A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Distrito Federal, através do Oficio n.0 1001/80, lastréando no estudo sobre a,
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matéria. pelo advogado Pedro Carreira Palmeira e su~revendo
ainda as judiciosas considerações da Associação COmercial do Distrito Federal, conclui, após um substancioso e bem elaborado estudo, que
"no âmbito das taxas a pretensão do Governo do Distrito
Federal de cobrar um tributo relativo à limpeza pública
não encontra guarida, porque não é taxa.
O que se pretende é a criação de um Imposto que a dis-

criminação constitucional dos artigos 23 e 24 não autoriza seJa instituído. Ante o eXPOsto, é de rejeitar-se a aprovação do projeto por Inconstitucional, Ilegal e por falta
absoluta de suporte doutrinário, maxime quando não se
quer retornar aos princípios que nortearam os. caminhQS
tributários do Pais, em 1940, com o estabelecimento, agora, de uma ditadura tributária tão nefasta quanto a dita-

dura .POlitica".
!li o próprio Governador do Distrito Federal, Coronel Almê La-

maison, que fala que o espirita do anteprojeto é comunitário por
excelência, se enquadrando numa concepção de Estado-Cidadão,
participando efetlvamente no desenvolvimento da cidade.
A manifestação das entidades acima, Senhores Senadores, foi
por demais Importante. A comunidade, multas da.s vezes, foi por
elao defendida.
Se o projeto é comunitário por excelência, há que se atender

os reclamos dessa mesma comunidade.

A Constituição Federal dispõe no seu art. 17, parágrafo 1.o,
qu ecaberá ao S.eiiado Federal discutir e votar projetas de lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração do Distrito Federal.
Em 18S1, no Senado, Rui J;!arbosa assinalava:
"Não é, porta.Iito, a letra ·das disposições cónstltuclonals o
oráculo decisivo do seu pensamento; por baixo da letra
existe o seu espírito mais alto, mais poderoso, mais concludente na.s grandes questões políticas do que a letra ex-

pressa dos preceitos constitucionais/'

Portanto, por baixo da letra, existe o seu espirita mals alto,
que é, no nosso entendimento, o desejo de um povo de ser ouvido e

ter os seus próprios representantes. Nós, representamos os nossos

Estados.

Esta matéria é por demais comunitária, como se disse. A manifestaçã.o das entidades foi contra!
Devemos aguardar a existência de uma representação politica, eleita por Brasília, para melhor julgamento de projetas como
este. Pela rejeição, portanto. - Itamar Franco.
PARECER N. 0 712, DE 1S80

Da Comissão· de Finanças
Relator: Senador Vicente Vuolo
Na forma regimental, vem a exame d-a- Comissão de Finanças
o Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que Institui a
Ta><a de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá outras providências.

A Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal que acompanha a Mensagem Presidencial, ressalta:
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o artigo 5.0 transfere a fixação de normas .sobre o pagamento para o Regulamento.
o artigo 6.0 estabelece e gradua as multas pelo descumptim.ento de normas relativas aos praz~ de pagamento.
o artigo 7.o dispõe, genericamente, sobre o pagamento e
cumprimento de nonnas relativas à coleta de lixo.

o artigo 8.0 dispõe sobre as isenções, discriminando os sujeitos passivos da relação desobrigados pela lel. A isenção
do pagamento de taxa só se viabiliza através da lei, de
acordo com o artigo 177, I, do Código Tributário Nacional.
Releva observar a Vossa Excelência que a TAXA, cuja criação se pretende, gerará receita que integrará o orçamento
do Distrito Federal, sendo em seguida repassada para o
órgão executor dos serviços de limpeza. urbana, sem que,
no entanto, o contribUinte venha a ser onerado de forma
substancial, tendo em vista o baixo coeficiente estabelecido no projeto, relativo aos imóveis classificado.s no artigo 4.0
De não menos valia, saliente-se que o anteprojeto em causa vem atender ao crescimento- urbano, que acarreta, forçosamente ,o aumento do volume do lixo, com todas as con-·
seqüências de ordem técnica e financeira que se lhe seguem.
Saliento, ainda, que o anteprojeto não traz em si idéia original, visto· que, em outras Unidades da Federação, a prestação de serviços de limpeza pública é remunerada pelos
proprietários ou titulares do domínio útil, ou possuidores
a qualquer titulo de imóveis situados em áreas onde essa
prestação se verifica. Fácil verificar a necessidade da criação da TAXA de Limpeza Pública, pela demanda crescente
da retirada de lixo e de sua destinação sanitária, processo
este bastante oneroso para os cofres do Distrito Federal.

o

espírito do anteprojeto ora posto ao elevado juizo de
Vossa -Excelência, é con:mnitãrio por excelência, se enquadrando numa concepção de Estado-Cidadão partlciP.ando
efetivamente no desenvolvimento da cidade, ab tempo em
que afasta a idéia, durante anos dominante neste_ Pais, de
um paternalismo estatal, inadmissível no atual estágio de
amadurecimento político do Brasll. Ressalto que a TAXA
em questão representaria a mera contraprestação, ou o
"preÇO social'• a ser pago pelo contribuinte."
Tramitando na douta Comissão de COnstituição e Justiça, a
propoSição colheu parecer pela constitucionalidade e jur!dicidade.
Já -a Comissão do Distrito Federal, após ouvir manifestações
de entidades representativas da comunidade brasiliense, opinou
pela aprovação do projeto, com emendas, acolhendo parecer do
Ilustre Senador Murilo Badaró.

A proposição sob exame teve seus
plamente na Exposição de Motivos. do
trito Federal e objetiva gerar receita
do DiStrito Federal, para atender às
Capital Féderal, no tocante à limpeza

dispositivos analisados amSenhor Governador do Disque integrará o Orçamento
crescentes necessidades da
urbana.

Sob o aspecto financeiro_- que nos cabe apreciar - dP-stacamos inicialmente que a Taxa de Limpeza Pública é a contrapartida aos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição dos contr~buintes.
A mencionada Taxa integrará o Sistema Tributál'io do Distrito F'ederal, constando de seu orçamento.

"O artigo 1.0 institui o tributo. Preteriu-se redigi-lo de
forma a se referir ao Sistema Tributário do Distrito FeEm seu artigo 4.0 , o projeto prevê o cálculo da Taxa vinculaderal, vez que o Decreto-leln.O 82/66 (art. 2.0), regulamendo à área do imôvel" aplicando-se as tabelas constantes dos Anetou a tributação de for_ma sistemática e integrada.
xos r, ·rr,--:-m e_ IV. Possibilita seu parágrafo IP o_ au~en~ da
o artigo 2.o cria o fato gerador do tributo, estabelecendo taxa até 100% (cem por cento) quando os imóveis estiverem ocupaas hipóteses passíveis de tribução: a utilização efetiva ou dos por hotéis, hospitais, pensões, bancos, colégios, fábricas, oficipotencial dos serviços de limpeza pública, como dispõe a nas etc. E seu parágrafo 2.0 _ perrrüte a redução da taxa à vista
Constituição Federal, em seu artigo 18, I, in fine, isto é, não de razões de ordem sôcio-econômlca, nos casos de contribuintes
obsta a cobrança o serviço "posto à diSposição" do contri- de pequena éapacidade económica, mediante ato do Governador
buinte. E, em suma, o fato. gerador, a hipótese normativa do Distrito Federal.
de cuja ocorrência depende o n_ascimento do direito da
O projeto atende ao disposto no artigo 77 da Lei n.o 5.172, de
Fazenda Pública e da obrigação do sujeito passivo.
1966 -Côdigo Tributário Nacional -, pois a tributação se dará
o artigo a.o estabelece a figura do contribuinte, que é o em contrapartida e nas mesma.s proporções do serviço prestado.
sujeito passivo da obrigação. Caracteriza-se por ter relação
Trata-:se de projeto_ que fortalece as receitas tributárias do
direta e pessoal com a situação que constitui o fato gerador. O Código Tributário Nacional (Lei n.O 5.172/66), ca- Distrito Fede-ra_!, visto que o setor de limpeza urbana, face aos eleracteriza o sujeito passivo da obrigação tributária no ar- vados custos da coleta e transporte. do lixo está a exigir crescentes
somas de recursos.
tigo 121 e seu parãgrafo único.
0
A Emenda n. 0 1-DF aperfeiçoa a redação do parágrafo 1.0 do
o-- artigo 4. fixa a base de cálculo, que distingbe a taxa artigo
4.0 do proj etc.
de imposto, conforme artigo 77, parágrafo único do Código
.Já ã Emenda_ n.0 2_-DF ajusta melhor as tabelás constantes
Tributário NacionaL A base de cálculo é o montante sobre
o qual é calculado o tributo. A sua fixação em lei atende dos Anexos I e III da proposição, diferenciando, de forma ma.ls
justa, a tributação dos imóveis.
os pressupostos do artigo 97, IV, da Lei n.o 5 .172/e6.
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Face as razões apresentadas, conclui:trios pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n. 0 303, de 1979-DF, com as Emendas
de n.os 1 e 2-DF.
·
-Sala das COmissões, 18 de setembro de 1980. -'Tancredo Ne"tes, P~es!d.ente em exercício - Vicente Vuolo, Relator- Lomanto
Júnior- João Lúcio ...:._ Luiz Freire -José Richa (Vencido) - Alberto Silva - Affonso Camargo (Vencido) - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento, por terem recebido pareceres contrários,
quanto ao mêrilo, das comissões a q~e foram distribuídos, dos seguintes projetes:
-Projeto de Lei do Senado n' 303, de 1977, do Senador Saldanha Derzi,
que inclui na relação descritiva das rodovias do Plano Nacional de yiação, o
trecho Campo Grahde-M aracaju-Ponta Porã, no Estado de Mat_o Grosso
do Sul.
-Projeto de Lei do Senado nv 230, de 1979, dq Senador Franco Montoro, que dispensa a concordância do empregador no caso da opção do empregado pelo sistema do Fundo de Garantia do Terhpo de Serviço.
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com subsídios pagos pela Nação brasileira, como um todo, e que fã.vOiéÇa
uma maior concentração de riqueza e da propriedade da terra -poderá ser
malsinada; na medida em que criará, ela também, novos e mais graves problemas sociais neste País, já que é possível Canalizar todos esses recursos, na minha opinião, com a mesma eficiêncía, ou riiaior ainda, prestigiando a pequena, mêdia iniciativa privada nacional sob o controle do Estado. Há poucos
dias tratamos, aqui, do seriíssimo problema do processo de colonização que
se faz neste País, nas chamadas áreas de expansão de fronteira agrícola. Naquela ocasião, verberamos contra a política adotada pelo Governo, que, a
nosso ver, tem propiciado uma concentração maior das terras nas mãos de reduzidos grupos, incluindo grupos multinacionais, quer rios Estados do
Centro~Oeste quer nos Estados do Norte do Brasil. Durante o .. Encontro
Centro~OeSte, que se faz em Brasília, patrocinado pela SUDECO- órgão do
Governo Federal-, o Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Camilo Penna, ao referir-se a este mesmo assunto, concordou _plenamente cono~co. Solicito a V. Ex• rrie permita ler as palavras textuais do Sr. Ministro há dois dias.
Diz S. Ex•:

"O Governo está tomando consciência, agora, de que, quanto à
ocupação da Amazônia e do Centro-Oeste, a colonização empreendida ou apoiada por ele não proporcioriou os resultados esperados.
Ao mesmo tempo, se questiona a eficiência social da ocupação desses espaços mediante grandes empreendimentos- especialmente os
voltados para a exploração da pecuãria extensiva."

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Essa declaração faz parte do discurso preparado pelo Ministro
A minha presença na tribuna é, mais uma vez, para falar a respeito do
Camilo Penna, da Indústria e do Comércio, para o "'Encontro
problema da energia. Continuo a insistir; Sr. -Presidente e Srs. Senadores, na
Centro-Oeste", realizado pelas OrganizaçõeS Globo. Mas, ao falar
energia renovável, a energia advinda da cana-de-açúcar; cana-de-açúcar que
de improviso, o MinistrO não tOcou nesse ã.ssunto. Para efe, os grantemos sobrando por este País afora; cana~-de~açúcar que, na realidade, indedes empreendimentos na região .. promovem a excessiva concenpendente de termos uma grande produção, temos know how excepcional, não
tração de renda e riqueza, mas com poucos resultados para a gesó o knmv~how em termos do álcool, do seu residual, mas temos, no Brasil,
ração de empregos e representam, sobretudo, perigo para a consercondições de desenvolver muito o plantio da cana-de-açúcar.
vação do meio ambiente. São fatores adversos, que resultam do proAcho que chegou a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de se
cesso de ocupação predatória de que se utilizam."
procurar acoplar o Plano Nacional do Álcool à reforma agrária. Aí, sim, tereAgradeço a V. Ex• a sua benevolência em aturar aparte tão longo.
mos condições de dar oportunidade a mi!hões de ruralistas para trabalharem
com rentabilidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma necessidade prerríente a reforma
O SR. AGEI'\OR MARIA (PMDB- RN)- Senador Henrique Sanagrária em nosso País. Não a reforma agrária em termos de tomar a terra de ti !lo, recolho com satisfação o aparte de V. Ex•, porque vem ao encontro do
quem tem para dar a quem não tem; é a reforma agrária-no seu todo~ modifi- que, na tarde de hoje, desejo iniciar no Senado.
cando a estrutura irracional que está aí, há séculos, prejudicando demasiadaO Ministro Delfim Netto, segundo o Jornal do Brasil do dia 28 de agosmente quem trabalha e quem produz em nosso País. A necessidade da refor- to, diz:
ma agrãria se faz premente diante dessa grande realidade. E agora, com terras
Explicou o Ministro em sua comunicação que existem muitos
magníficas, devolutas, por que então não acopliimos o Plano Nacional do
grupos estrangeiros interessados em investir no setor de produção
Álcool a essa reforma agrãria, dando oportunidade, repito, a milhões de criade álcool no Brasil, mas que esse capital deve ser aceito dentro de
turas de produzirem com rentabilidade? Porque, a cana-de-açúcar é hoje, e
certos controles e sem interferir no atual PROÃLCOOL. A comuniserá por muito tempo, um produto de alta rentabilidade. Por quê? Porque a
cação feita pelo Ministro Delfim Netto ao Ministro César Cais não
cana-de-açúcar é álcool, e álcool é energia renovável; álcool substitui pecita números, metas ou regiões específicas, mas uma fonte do Ministróleo, e se substitui o petróleo, tão carente em nosso País, e se nós ternos contério das Minas e Energia disse que a região escolhida para os pólos
dições de desenvolver a cana-de-açúcar para dar ao Brasil meios de ter a sua
alcooleíros de exportação será o Centro-Oeste.
energia renovável, por quê, então, perder a grande oportunidade do ácopiamento do Plano Nacional do Álcool à reforma agrária?
Argumer;Jta o Ministro do Planejamento que um programa do
Acho importantíssimo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esta Casa
álcool paralelo ao jâ existente, com fins exclusivamente de exportação, não trará economia na importação de petróleo mas será uma
abra os debates no sentido de dar oportunidade para que o Plano Nacional
fonte de moedas fortes para o País.
do Âlcool, genuinamente brasileiro, continue em nossas -mãos.
Ora, em vez de essas terras do Norte ou do Centro-Oeste serem doadas
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- V. Exome permite um aparou arrendadas ao capital estrangeiro, deviam ser arrendadas a milhões de pete?
quenos proprietários rurais que têm Vocação agrícola, que querem ser agriO SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer.
cultores, que querem produzir. Por quê, então, agora, não se abrir mão dessas
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Senador Agenor Maria, mais terras para milhões de rurículas sem terra, para produzirem um produto altauma vez V. Ex• traz à consideração desta Casa o assunto da energia de fontes mente rentável, no caso a cana-de-açúcar? Por que abrir mão dessas terras
renováveis, e está nos causando estranheza que algumas declarações ministe- para o capital estrangeiro, se temos milhões de brasileiros querendo a terra
riais comecem a admitir a atuação de empresas estrangeiras no PROÁL- para trabalhar? Sentimos que hoje o trabalho, em termos de plantio de cana é
COOL. Eu gostaria de discutir, principalmente, a atuação das multinacionais rentável, e a curto prazo. Com um ano de plantio, a cana-de-açúcar apresenta
no PROÃLCOOL, não na produção do álcool. Acho, até, que se pode admi~
o seu produto.
tir, se bem que aí se discutiriam todas as conseqüências políticas de urna deciNão se espera como o cafê, como o sisaL Não. Plantada em janeiro, em
são como esta na produção do álcool, mas não no PROÃLCOOL,
utilizando-se dos subsídios pagos pelo povo brasileiro para favorecer ou pri- dezembro a cana~de-açúcar pode oferecer altas condições de rentabilidade em
vilegiar grupos estrangeiros. De modo que quero me solidarizar com V. Ex• sua industrialização. Por que, então, não aproveitar as terras que temos e
quando diz que a iniciativa deve ser eminentemente nacional. Al_ém disso, arrendá-las a brasileiros que querem trabalhar numa produção rentável?
Hoje a imprensa diz que o BIRD quer emprestar um bilhão de dólares ao
eminente Senador Agenor Maria, gostaria de fazer uma breve referência a
respeito do que V. Ex• disse quanto a um possível acoplamento entre o Pro- Brasil. Por que esse interesse enorme do capital estrangeiro?t Agora, como
grama Nacional do Álcool e a possibilidade de uma reforma agrária, que eu emprestam? Diz o Jornalde Brasília que o BIRD faz exigência para crédito. E
acho fundamental e importantíssima. Também conSidero que a prOdução de necessário que seja aberta uma concorrência para aquisição das indústrias
bilhões e bilhões de litros de álcool se se fizer para favorecer reduzidos grupos que vão desenvolver o PROALCOOL aqui, no Brasil. Uma concorrência

4694 Sexta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL tSeçào III

Setembro de 1980

com firmas internacionais. Isto quer dizer que vão colocar de lado as nossas
indústrias, as nossas empresas que fazem fábricas no Brasil. Diz:

liano Chaves, como Presidente da Comissão Nacional de Energia, interpelado no Aeroporto, tão logo desembarcava de Brasília, sobre esta problemática
"O Ministério da IndúStria e do Comércio eStj negociando de dar ao Nordeste um pólo alcooleiro exportador, através das multinaciocom o BIRD - Banco Interamericano de Reconstrução c Desen- nais, S. Ex• foi enfático, dizendo ciue ele, como Presidente da Comissão Navolvimento, a abertura de concorrência pública internacional para o cional de Energia, desconhecia tal fato. A sua negativa, naquela hora, uma
fornecimCnto de uma parte dos equipamentos para as destilarias do negativa veemente, vem de encontro ao pensamento de V. Ex•, mostrando,
mais uma vez, a presença sempre nacionalista, diga-se de passagem, do ex~
PRO ÁLCOOL.
Governador de Minas, e atual ViCe-Presidente. Portanto, as preocupações
Esta é a última condição imposta pelo Banco Mundial para abrír a linha conduzem, novamente, V. Ex• à tribuna. V. Ex•, dia a dia, estâ alertando o
de financiamento.
Senado, está alertando a Nação, na esperança e na fé de que os homens do
Sr. Presidente.e Srs. Senadores, já o disse dessa tribuna, estamos pagan- Governo, um dia, entendam a sua linguagem. Meus parabéns a V. Ex•
do por cada litro de álcool consumido na indústria, consumido no automóO SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Mui:o obrigado, nobre
vel, mais de 20 cruzeiros.
Senador Itamar Franco.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, num discurso
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. AGENOR MARIA- (PMDB- RN)- Somente para concluir do Senador José Lins, o mesmo afirmara aqui, na Casa, que o grande endividamento do País se deve exclusivamente ao petróleo.
o raciocínio, Senador Bernardino Viana.
Eu trouxe, na tarde de hoje, dois documentos fornecidos pelo Banco
Estamos pagando 38 cruzeiros pelo litro de âlcool, quando esse litro de
álcool custa 18 cruzeiros e 20 centavos. Então, a diferença que estamos pa- Central, um que dá o endividamento de 70 até 79 e 80 e o outro que apresenta
gando é um dinheiro enorme que fica para que o Programa Nacional do Ál- a importação de petróleo de 69 até 79.
Desses documentos, se constata claramente que o petróleo é apenas o
cool possa gerir esse dinheiro em termos da grandeza desse Programa . .t um
dinheiro que existe. Quando o dono do posto compra gasolina para revendê- bode expiatório; o petróleo não é o responsável número um pelo endividamento nacional, o respons_ável maior não é o petróleo, porque, em 1973, a
la ao consumidor, ele já deixa o dinheiro. O dinheiro fica adiantado.
Então sinto que há uma possibilidade de o PROÃLCOOL ser acoplado dívida líquida do Brasil era de 6.155.700.000 dólares.
Em -f973, o Brasil importava 710 milhões de dólares de petróleo; em
à reforma agrária, e que dinheiro existe para esse Programa.
Sinceramente, aceitar dinheiro, para ficarmos obrigados a determinados 1974, a dívida do Brasil subiu para 11.896.000.000 de dólares e o petróleo nós
processos que prejudicam o desenvolvimento nacional, pelo menos no campo importávamos 2.800.000.000 dólares. Ora, Sr. Presidente, a dívida elevou-se
de 6.100.000.000 de dólares para I1.800.000.000 de dólares, ou seja, num lota!
do álcool, sinceramente não há necessidade.
O Jornal do Brasil que tenho em mãos, do dia 28, fala sobre as exigências de 5.700.000.000 de dólares entre I973 e I974. E a importação de petróleo,
para 1973 e I974, elevou-se de 7I0.800.000 de dólares, em I973, para
do crédito. Hoje são 18. Vamos ver o que é que fala o Jornal de Brasflia:
2.840.000.000 de dólares, em 1974.
"O Banco Mundial elevou de 250 milhões para I bilhão de
Já se vê que menos de 40% foi devido à importação de petróleo. Então, o
dólares - reparem bem - a sua oferta de financiamento para o petróleo não pode ser responsâvel pela dívida que elevou-se em 5.700.000.000
PROÁLCOOL.
de dólares, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Há apenas uma condição, entendida como .. fundamental" peO Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL) -- Permite um aparte, nobre Senalos técnicos do governo, que estâ gerando alguma hesitação ... "
dor?
Por que é que estâ gerando essa hesitação'?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com muito prazer, nobre
Diz a nota:
Senador.
-- -

uo Banco Mundial exige o lançamento de concorrência interO SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Lembro-me que nos anos
nacional, para o fornecimento de equipamentos de destilarias de ál40 esta Nação foi sacudida por uma exacerbação nacionalista- da qual tamcool, da qual participariam todos os pa!ses- membros do BIRD."
bém fiz parte do que hoje me penitencio -desaguando no chamado monoSr. Presidente e Srs. Senadores, tomar dinheiro emprestado, assumindo pólio estatal do petróleo. Mais do que um monopólio, porque as próprias emo ônus de juros elevados, assumindo o_ónus de taxas de risco elevado, jâ é o presas brasileiras que prospectavam petróleo, naquela época, como a do sausuficiente. No entanto, independente da taxa de risco, independente dos ju- doso Monteiro Lobato, foram obrigadas a paralisar suas sondas, criando-se,
ros, ainda assumir o compromisso de aceitar imposição de como vamos apli- então, esta coisa- chamada PETROBRÃS. Quase 30 anos são passados e o
car esse dinheiro, francamente não compreendo!
Brasil continua se exaUrindo para adquirir petróleo estrangeiro.
t:: dentro deste raciocínio que, na tarde de hoje, com a deferência da
Este ano gastaremos nada menos de 11 bilhões de dólares. No ano que
Mesa e dos meus pares, quero discutir este problema.
vem, ninguém sabe quanto, porque petróleo não tem mais limite de preço.
É com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador BernardiAgora vem o problema, mais ou menos semelhante, em torno do álcool, que
no Viana.
começa a produzir os seus primeiros frutos. O Brasil tem, no álcool, um eleO Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador Agenor Maria, estou se- mento para minorar as suas dificuldades, ou mesmo, talvez, para sair delas a
guramente informado, inclusive nos meios financeiros, de que é exatamente médio prazo. Mas aquele mesmo extremado nacionalismo de outrora sonha
em virtude da exigência do BIRD que o empréstimo está sendo rejeitado pelo criar um novo monopólio e, quem sabe, uma ÃLCOBRÃS impedindo, assim,
Brasil.
a participação do capital privado brasileiro, conforme foi feito no petróleo.
Esquecem-se de que o Brasil não mais pode suportar ser tão exaurido a cada
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito bem.
ano, corno vem sendo, para adquirir no estrangeiro o petróleo de que necessiO Sf. Bernardino Viana (PDS- Plf- Exatamente porque ternos duas ta.
indústrias no Sul do País e uma no Nordeste que estão aptas a fabricar todo o
Eminente Senador, lamento discordar de V. Ex• nesta oportunidade.
equipamento para a produção de destilarias de álcool, seja a partir da man- Parece-me que sua posição é aquela da lenda da galinha dos ovos de ouro; esdioca seja a partir da cana-de·açúcar. Como temos leis e regulamentos que tá matando-a para ver se lá dentro, no "sobre" dela, tem mesmo ovos de ouvedam a importação de bens de que haja similar nacional, nós não poderemos ro. Muito obrigado a V. Ex•
importar estes produtos do exterior, e daí, não ser possível a negociação desse
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Luiz Cavalcante,
empréstimo que nós queríamos tomar ao BIRD; para anteciparmos a implannós saímos de uma produção irrisória de 700 milhões de litros de álcool para
tação do PROÃLCOOL. São os esclarecimentos que eu queria dar.
4 bilhões, às custas do nosso esforço, da nossa tecnologia e do nosso know
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Fico muito grato a V. Ex•. how, e graças a Deus, já estamos adicionando 20% desse âlcool, que ê nosso e
Com maior prazer ouço o nobre Senador Itamar Franco.
produzido com o nosso esforço, à gasolina, já apresentando um saldo positiO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Agenor Maria, V. Ex• vo de mais de 5 bilhões de cruzeiros. Por que, então, abrirmos mão dessa alatem razão em alertar o Senado Federal e a Nação para a tentativa de se criar vanca de progresso e de perspectiva em benefício de um capital estrangeiro
no Nordeste um pólo de exportação alcooleiro. Mas, eu queria, a bem da ver- que tanto mal fez ao Brasil?
dade, Senador Agenor Maria, já vendo as preocUpações de V. Ex' e do ilustre
Repito·, Sr. Presidente, Srs. SenadoréS, não sou contra o capital estranSenador Henrique Santillo no aparte que lhe deu, dizer que há poucos dias, geiro ao ·qual está se pagando, a cada dia, um juro mais alto, ao qual se paga,
em Minas Gerais- eu pediria a ateriÇão de V. Ex•, Senador Agenor Maria- a cada dia, uma taxa de risco mais alta. Sou contra o capital estrangeiro auto~
o Vice-Presidente da República, o eminente ex-Governador de Minas, Aure- dirigido, que vem para aqui impor-nos obrigações independente da taxa. de
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risco, independente da taxa de juro, obrigações tais como de abrirmos concorrência internacional, para aquisição de usinas, privando a nossa indústria
de desenvolver o nosso parque industrial e desenvolver a si própria.
Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sou homem doente, autobitolado, sou a favor do capital estrangeiro, sou a favor de que se pague taxa de risco alta, juros altos, mas não sou a favor, repito, de que, além disso, ainda se
tenha a humilhação de fazer aquilo que eles acharem conveniente.
Porque, repito, Sr Presidente, Srs. senadores, o dinheiro neste País
quando emprestado para nós, sempre é possível, válido e fácil, quando é aplicado naquilo que o emprestador quer que seja aplicado. Tanto que tenho visto empréstimos, neste País, para conservar estrada, não ê. nem para fazer estrada.
Vamos ser francos, Sr. Presidente, Srs. Senadores: não precisamos de
know-how estrangeiro para produzir âlcool. Temos, graças a Deus, em nosso
País, uma produção de cana excessiva. Sim. Vendemos açúcar durante 5 anos
por um preço miserãvel. E vendemos por quê~ Vendemos o nosso açúcar porque não tínhamos o que fazer com ele. Mas hoje, o açúcar é álcool e o álcool é
rentável. E eu dizia, na semana passada, aqui, que a única matéria-prima que
subiu nesses últimos 20 anos mais do que a manufatura foi a cana-de-açúcar.
V. Ex', Sr. Presidente, é usineiro, V. Ex• trabalha coin cana-de-açúcar, V. Ex•
é de Pernambuco, aonde a renda já foi maior do que a de São Paulo, no século passado, V. Ex• sabe disso. Depois que passou essa fase a cana-de-açúcar
passou a ser deficitária. Hoje, a can-a~de~açúcar passa a ter uma rentabilidade
maior do que a sua manufatura- como eu disse a semana passada aquipois, enquanto a cana-de-açúcar subiu 690%, o âJcool e seus derivados subi~
ram 580%. Então, ·a matéria-prima subiu ma"is do que o seu subproduto. Por
que abirmos mão de plantar cana-de-açúcar, que é rendável, com o capital estrangeiro, Sr. Presidente?
A minha preocupação, Sr. Presidente, é fazer discursos aqui desta tribu~
na que tenham por base o problema da economia, o problema social. Eu nã-o
sou homem de partidos tendo por base o radicalismo. Não. Acho que a crítica construtiva é uma necessidade. Acho que acima dos partidos, acima do interesse ideológico deve prevalecer o interesse da Nação e o interesse da Nação
é preservar aquilo que é seu. E o álcool é nosso, a cana-de-açúcar ê nossa, as
terras são nossas. A PETROBRÁS está entrando no álcool. Por quê? Não devia entrar no álcool. Para o álcool nós temos o Ministério da Indústria e do
Comércio que está dirigindo esse progranla e diz que esse dinheiro do álcool
deveria ficar para o álcool. Não. O dinheiro do álcool está sendo desviado
para muitas coisas. Ê como o dinheiro da ELETROBRÁS. Hoje os jornais
trouxeram o pedido de demissão do Sr. Maurício Schulmann. Por que o Sr.
Maurício Shulmann saiu da ELETROBRÁS? Por quê? Quem vinha lendo os
jornais nos últimos noventa dias tomou conhecimento de que havia uma rivalidade entre o Sr. Maurício Schulmann e o Ministro Delfim Netto,
O Sr. Maurício Schulmann achav-a que não podia empregar os parcos recursos da ELETROBRÃS em Angra I, Angra II e Angra III. Ele achava que
não tinha como subsidiar a construção da energia nuclear. Pois bem. O Sr.
Maurício Schulmann- para o Brasil todo tomar conhecimento- há poucos
meses passados fez uma propaganda mostrando que a energia hidráulica não
é poluente, não é perigosa e fazendo ver que a energia nuclear é perigosa e cara. Resultado: nós sabíamos que o Sr. Maurício Schulmann ia cair. Caiu
quem antes do Sr. Maurício Schulmann? Caiu o ex-Ministro da Fazenda. Por
quê? Porque contrariou a vontade maior do Ministro do Planejamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta Casa esses problemas devem ser debatidos, porque nós que estamos s_ofrendo na carne temos de compreender
que não pode continuar assim.
Eu lia no O Globo, ~o dia 12 próximo passado, de Linus Pauling, o seguinte:
"PAULING: POLITICA NUCLEAR t MODISMO"
Na opinião de Linus Pauling, a política nuclear virou .. um modismo", tanto nos países desenvolvidOs quanto nos subdesenvolvidos. Advertiu para o problema dos custos, dizendo que, até que toM
das as usinas fiquem prontas, o gasto na manUtenção da energia será muito maior do que se poderia prever.
Em outra advertência, afirmou que nos países do Terceiro
Mundo deveria ser levada em conta a incapacidade técnica para o
funcionamento das usinas, o que poderá causar acidentes. Como
substituta da energia nuclear, ele indicou a energia solar, a seu ver
mais eficiente e ec6nômica.
- Mas- acrescentou- acho difícil sua utilização, porque as
empresas distribuidoras de energia prefúem fazer grandes usinas e
grandes sistemas de distribuição. Com a energia solar, ocorreria o
contrário: uma fragmentação na distribuição de energia, jâ que peM
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quenas centrais poderiam ser montadas em qualquer lugar, sem seM
rem monopolizadas.
Ao abrir ontem, no Centro de Saúde da UFRJ, o I Simpósio
Internacional Sobre Vitaminas. o -cientista americano Linus Carl
Pauling reafirmou que a vitamina C ajuda o organismo humano a se
defender contra qualquer tipo de câncer, sobretudo o gâstrico e o de
bexiga, cujos pacientes têm sua sobrevida aumentada. Na quartafeira, Pauling recebeu, da Assembléia Legislativa, o título deCidadão do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com projeto do Deputado Frederico Trotta.
Ainda ontem, Linus Pauling recebeu a imprensa, no Restaurante Rios, no Aterro; e em següida teve uma audiência com o Governador Chagas Freitas. Para hoje, no simpósio, estão marcadas
seis conferências e uma mesa redonda sobre ••nutrição e carências
vitamínicas". Às 18hl5rn, na solellidade -de encerramento, Pauling
deverá falar novamente."
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos pagando a cada
dia uma tarifa mais cara, porque nos custo da Angra I, Angra II e Angra III,
está a obrigação de manter esse trabalho.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• me permite, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, pedindo a V. Ex' que seja breve, porque o nosso Presidente está me chamando
atenção para encerrar o meu pronunciamento.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL) Disse V. Ex• que estamos produzindo 4 bilhões de litros de álcooL É verdade. Vamos produzir isso este ano; o
que corresponde apenas a 60 mil barris de petróleo. Mesmo a meta estabelecida para 1985, 10,7 bilhões de litros corresponde apenas 160 mil barris de petróleo. Neste andar, nem no ano 2.000 nós estaremos com o que o Brasil necessita hoje ou seja, cerca de um milhão de barris. E no ano 2.000 quantos milhões de barris o Brasil estará consumindo?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Luiz Cavalcante,
nós estamos saindo de Uma operação aritmética p3ia uma operação geométrica. Nós saímos do nada em face de setecentos milhões e com as unhas.
Com as unhas! Nós elevamos esta produção para quatro bilhões de litros sem
precisar de dinheiro emprestado. A quota ...
O Sr:- Luiz Cal·afc:i-Õte (PDS- AL)proporção geométrica.

b

consumo também cresce em

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Agora esses quatros bilhões de litros, ou seja, três bífhões e trezentos milhões a mais está rendendo
um capital suficiente para geometricamente elevarmos a produção do álcool
no Brasil. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que a energia hoje é segu~
rança. Ora, se nós temos no Brasil um know-how de quatrocentos e tantos·
para fabricar álcool, se nós temos terras maravilhosas, ociosas, como no Norte que não tem secas, o Norte do Senador Jarbas Passarinho, o Norte de
cheias maravilhosas, o Norte de inverno franco, para se produzir cana sem
adubar. Podemos produzir cana no Norte do País sem gastar um centavo em
adubo, porque os rios maravilhosos quando jogam água e esta água volta deixa o adubo na terra. É nessas terras de alta rentabilidade que desejava que
este Senado sustentasse um debate com quem conhece o problema, mais do
que eu, para que esse Plano Nacional do Álcool fosse nosso, continuasse só
nosso e que pudéssemos a copiar a reforma agrária brasileira que está aí caducando desde 1964 ao Plano Nacional do Álcool. Repito: não é reforma
agrária para tomar terras para dar a quem não as tem. Não. ta terra que estã
aí sobrando, rica e da qual está se falando em arrendá-la ao capital estrangeiro.
Essas terras deveriam ser arrendadas ao rurícola brasileiro, ao rurícola
sem terra, ao rurícola que quer trabal_har, ao rurícola que quer ter uma oportunidade. Essa é a minha luta no Senado, essa é a minha luta na tarde de hoje
para a qual peço o apoio do nobre Líder do Governo, Senador Jarbas Passa~
rinho, que é homem do Norte e reconhece, tenho certeza, o que eu digo ser
uma verdade, que ternos terras exponenciais e temos o rurícola sem terra. Por
que então se arrendar essas terras ao capital estrangeiro? Pelo amor de Deus!
Vamos arrendar a terra ao nosso colono, ao nosso bóia-fria, ao nosso rurícola que está sendo marginalizado no campo e jogado no asfalto. E o que cresce
no asfalto? A prostituição. E o que mais? O crime.
No Rio de Janeiro, os jornais de ontem e de hoje trazem: "A Justiça jâ
está incompetente para conter a onda de crime." O criniinoso quem é? Ou é
egresso do campo ou filho de pessoas que vieram do campo, porque o homem
do campo, no asfalto, sem profissão, é em realidade um marginal em potencial
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De forma, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o meu desejo ê que se acople o
Plano Nacional do Álcool à Reforma Agrária Brasileira, dando-se oportunidade ao rurícola de voltar ao campo trabalhando com cana, com pequenos
engenhos, com pequenas destilarias e de oferecer ao Brasil a oportunidade de
no próximo século XXI, sermos realmente, só o Brasil, a grande OPEP do
mundo. Porque nós temos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a capacidade de
gerar até 100 bilhões de litros de álcool.
{;: importante que se dê confiança ao trabalhador brasileiro, dando-se a
ele a oportunidade de trabalhar e, trabalhando, pode viver às suas custas.
Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito Bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador J arbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Inscrevi-me para a sessão de hoje e gostaria de aproveitar esta oportunidade para tratar da sessão de ontem. Antes, porém, pretendo atender ao chamamento que me fez o Senador Agenor Maria, não para que me ponha contrário à posiÇão aqui sustentada pelo meu nobre colega de Bancada, esse admirável Luiz Cavalcante, mas, talvez, para compor as duas posições, que não
são, necessariamente, Conflitantes,
O Senador Agenor Maria mostrou, claramente, o salto que demos na
produção de álcool. Ele é um homem de Oposição, nitidamente de Oposição.
E, exatamente, tem partido das oposições brasileiras uma acusação ao Governo brasileiro de não ter tido a capacidade de dinamizar e agílízar a produção
de álcool.
Talvez não seja, do ponto de vista político, muito adequado
reconhecerem-se erros e reconhecerem-se equívocos por parte do Governo,
uma vez que, à proporção em que se vai aprendendo a ter malícia, o melhor é,
pelo menos, ignorar e não passar recibo. Mas, de fato, o PROÃLCOOL teve,
no seu início, um retardamento de funcionamento. E hoje, como diz o Senador Agenor Maria, estamos produzindo quatro bilhões de litros de álcool, o
que significa o suficiente para a mistura de 20% à gasolina. Essa tem sido,
portanto, a grande economia praticada.
Pouca gente se deu conta de que talvez aí esteja a principal razão do decréscimo do consumo de gasolina, que outros pretendem atribuir que seja
uma conseqüência direta do aumento dos preços, pois se, misturando-se 20%
à gasolina, estamos economizando 6% do total da produção, porque são 20%
sobre 30%. Um barril de petróleo, na sistemática de produção de refinaria
que até agora tínhamos tido, produzia cerca de 25% a 30% de gasolina e 70%
de outros derivados, fundamentalmente o óleo combustível e o óleo diesel.
Mas, com 20% de economia sobre este valor, nós deveríamos estar tendo
uma economia de 6%, riO mínimo, da gasolina consumida. Estamos tendo um
pouco mais, o que significa que também a política de preços está conduzindo,
de algum modo, a urna contenção de gastos. Tanto assim é que_já se está reduzindo. O consumo diário, que seria de 980 mil barris, jâ está reduzido para
cerca de 900 mil barris.
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Os dados de V. Ex• são
bastante elucidativos e me permite uma ilação. Eu não estou autorizado a
fazê-la porque vou citar o Ministro Camilo Panna, o seu pensamento e as
suas declarações, com ele não troquei opinião, mas a impressão que me resta,
na insistência de S. Ex' em falar em entrada de capital estrangeiro no álcool, é
que é mais urna forma de estimular- há várias formas de estimular, ele preferiu esta- a indústria brasileira, o capital nacional a investir, rapidamente,
no PROÃLCOOL, porque, se não estou equivocado, uma destilaria leva cerca de 4 anos entre a decisão de fazê-la e o começo da produção, e hã ainda a
possibilidade de partir para as pequenas destilarias, que acho também uma
grande solução.
De maneira que o engajamento da mão-de-obra, como salientou o nobre
Senador pelo Rio Grande do Norte, do meu ponto de vista é extremamente
importante. País como o nosso, com mão-de-obra não qualificada abundante, desgraçadamente abundante, a iniciar-se esse defeito pelo analfabetismo,
este País precisa produzir no campo, e neste ponto estou também inteiramente de acordo com o Senador Agenor Maria, para evitar essas migrações desastrosas que só fazem, como S. Ex' disse e todos reconhecemos, aumentar, inchar a periferia das cidades, das megalópoles e produzir o crime pelo abandono e pelo desespero, muitas vezes mesmo o desespero da fome.
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador.
Franco Montoro.

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Nobre Senador Jarbas Passari·
nho, V. Ex' fez uma colocação a respeito da possibilidade da entrada do capital estrangeiro, na hipótese de o empresariado nacional não atender em número suficiente. Só assim admitiria V. Ex' a entrada do capital estrangeíro.
Peço a atenção de V.. Ex' e do Governo mais uma vez, porque várias vezes,
oficialmente, a Bancada do MDB, num estudo sobre alternativas energéticas,
fez referência a urna Outra alternativa, agora consolidada por uma reivindi.cação da CONTAG -Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri·
cultura - por uma conclusão da comunidade científica e pela conclusão,
também, do chamado Foro dos Não Consultados, que se realizou em Campinas. t que nessa matéria o GoVerno- pOde encaminhar o problema do álcool
para urna sOlução de caráter social. Em lugar de aguardar que os grandes proprietários e os empresários se disponham a fazer seus projetes e financiá-los,
fornecendo assim grandes financiamentos a um pequeno número de proprietários, a proposta é de que se façam pequenos empréstímos a um grande número de trabalhadores que estão querendo aproveitar a sua disponibilidade, a
sua competência para trabalhar na própria terra. O estudo feito pelo Professor José Gomes da Silva, da CONTAG, e que ê um dos maiores agrônomos e
técnicos do Brasil, revela que só numa das fases do PROÃLCOOL se poderia
Tdar propriedades a dois milhões de famílias, o que, multiplicado por cinco
pessoas significaria que dez milhões de brasileiros estariam trabalhando a sua
própria terra. Seria uma reforma agrãria feita à brasileira, sem desapropriações, mas apenas com a concessão de um pequeno auxílio a um grande
A colocação que faço é intermediária entre o meu nobre colega Luiz Canúmero, em lugar de um grande auxílio a um pequeno número.
valcante e o nobre colega Agenor Maria.
O Sr. Passos Pôrto (PDS -

SE) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Com este, eu penso
que a produção do álcool, preferentemente, deve ficar em mão nacional. Penso.
Com o Senador Luiz Cavalcante, raciocino, com a possibilidade de nós,
no caso, e apenas neste caso, verificarmos que o engajamento da capital brasileiro, neste campo, é insuficiente parã. atingirmos o nível desejado, e, então,
só assim, e subsidiariamente, aceitar urna participação forânea. Esta é a minha posição pessoal.
'
Ouço o nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho,
por coincidência, eu recebi hoje, do Ministério das Minas e Energia, dados a
respeito do Programa Nacional do Álcool, e eles me revelam o seguinte:
Atualmente o número de empreendimentos enquadrados no
PROÃLCOOL somam 298 projetos, com capacidade de produção
da ordem de 5,8 bilhões de litros/safra, que com o acréscimo da capacidade existente antes do PNA, totalizam urna produção da ordem de 6, 7 bilhões de litros, isto é, cerca de 63% da meta traçada
para 1985.
Veja V. Ex': este é um programa vitorioso do Governo, e o Senado deve
rcongratular-se porque nós nos antecipamos na produção de álcool, prevista
em 8 bilhões de litros para 1985, e que atenderá à demanda.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu suponho que sob a
forma de cooperativismo, não?
O Sr. Franco Montoro (PMDB -SP)- Em parte, cooperativismo, para
destilarias, etc. O plano é da maior importância. E acho que para este aspecto
é que o Governo deveria voltar a sua atenção prioritária, porque isto, além de
contribuir para a descentralização do problema, facilitando enormemente a
redução, também, do consumo com o transporte, traria trabalho a um grande
número de pessoas e seria o início de uma verdadeira reforma agrária. Eu pediria a atenção de V. Ex' e uma possível resposta a esta sugestão ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não.
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- ... quejá foi enCaminhada, mais
de uma vez, a órgãos _governamentais, mas que, parece não foi objeto de uma
consideração mais cuidadosa.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• a terâ porque ê
uma contribuição que V. Ex' dã ao Governo e ao País. Eu, particularmente,
já mostrei que sou favorãvel a teses como esta.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI}- Nobre Senador Jarbas Passarinho, gostaria de, depois, prestar um esclarecimento a V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não excluí, dentro
da resposta que dei e que pretendi que tomasse apenas cinco minutos do meu
discurso, porque, inscrito como estou durante a Hora do Expediente. eu tenho somente meia hora para falar e não gostaria de desviar para este assunto,
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que é da maior importância, aquele que é o objetivo da minha presença na tribuna. Mas, V. Ex' terá a resposta.

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, se V. Ex' me permite, (Assentimento do orador.) fico muito grato por V.
Ex' voltar à tribuna e tecer considerações sobre o tema. Eu acho o tema apaixonante porque é nosso.
Acho um tema apaixonante, porque é nosso. Veja V. Ex' que, de janeiroa julho, o nosso consumo de gasolina caiu em 10,7%, enquanto a produção
de veículos aumentou.

Agradeço aos colegas que iam me apartear e que aceitaram discutíssemos o assunto posteriormente.
Srs. Senadores, antes de eu subir a esta Tribuna, este excepcional colega
nosso, que t: o Senador Luiz Cavalcante, rara bravura pessoal, sobretudo em
coragem moral - às vezes muitas pessoas têm coragem física, mas não têm
moral...

O Sr. Luíz Cavalcante (PDS -

AL) -

Física eu não tenho ...

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)-S. Ex• está dizendo que
não tem coragem tisica, e eu ponho em dúvida.
Mas S. Ex' me dizia, na presença do Udei- do PMDB, que recebera hoje,
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E se V. Ex• me permipela manhã, um telefonema de um Prefeito, em nome de vinte e tantos outros,
te, com um dado a mais: com uma diminuição, que é riluito importante, do
da sua A lagoas, congratulando-se com o voto que ele ontem teve coragem de
consumo por unidade, do consumo litrojcarro.
dar- "NÃO" - em relação à aposentadoria precoce parã o Magistério braO Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Então, veja bem V. Ex•: sede ja- sileiro, porque os Prefeitos estavam, no dizer do interlocutor do Senador Luiz
neiro a julho nós tivemOs uma queda no consumo de gasolina da ordem de Cavalcante, apavorados com as conseqUênCias nas suas pobres Prefeituras, se
10,7% e, do outro lado, adicionamos mais ãlcool à gasolina, o br3.sileiro, em- essa decisão fossê tomada.
Esclarece S. Ex• que o Prefeito é de Viçosa, terra em que nasceu o Senabora em dificuldades, está pagando o litro de álcool a Cr$ 38,00 e achando
bom, porque o brasileiro sente que o projeto é bom, e endossou essa luta. En- dor Teotônio Vilela.
As razões do Governo foram muito claras, mas não puderam ser dadas,
tão, esse plano está indo de vento em popa. O que eu desejava, Senador Jarbas Passarinho, e apelei para V. Ex" como Líder do Governo, é que as terras porque o dia de ontem passou, todo ele, consumindo um verdadeiro arsenal
do Norte, as terras do Centro-Oeste não sejam palco do capital estrangeiro, de ofensas praticadas contra nós.
que essas terras não sejam lucro certo nas mão dos outros, quando chegou
O Sr. Alexandre Costa (MA)- Mas os prefeitos não mandaram dizer ao
justamente a oportunidade da cana-de-açúcar. E não será apenas Pernambu- Senador Luiz Cavalcante o quanto pagam a cada professora.
co que, no século passado, deu as condições de renda per capita ao Nordeste,
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS - PA) - Nós chegaremos lá,
mas será todo o Brasil que. no futuro, no próxíriiO- SéCulo XXI, POderá ter
renda per capita. Portanto, Senador Jarbas P.ãsSarlriho, iilmejo que V. Ex", e Senador, nós chegaremos lã. Até o aparte de V. Ex• reforça aquilo que eu hatodos nós Senadores lutemos para que o álcool seja nosso, dos brasileiros. E vía dito, porque, pagando mal, ainda ficariam em PéssimaS condições; ainda
que os milhões de patrícios que estãO aí sem terrã. Todo para as cidades, para que pagassem mal. Mas lá eu quero chegar. Estou com V. Ex": o problema é o
o asfalto, sem trabalho, porque sem uma profissão, tenham finalmente a sua pagamento.
O Sr. AJexandre Costa (MA)- Então vamos extinguir os municípios ...
gleba e possam produzir a cana com rCnfãbilidade para o País, e assim
ajudar-nos a sair deste abismo em que nos encontramos. Sr. Senador, sentiO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não prefiro extinguir
mos profunda tristeza, ontem, no Congresso Nacíoilal, a ver centenas de proos municípios; prefiro encontrar uma solução para o pagamento.
fessores querendo uma aposentadoria, porque ganham baixos salários. (MuiAs razões do Governo eram muito simples, e o papel da Oposição eu
to bem!) Aquela multidão queria aposentadoria, porque com salário de procreio que é este mesmo. Só não dou direito a ela quando adjetiva de maneira
fessor não dã para v]ver. (Muito bem!) Muito obrigado a V. Ex'muito pouco cortês, impelida e grosseira, os seus argumentos. Todas as vezes~
0 SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- O entusiasmo de V. em que o meu Partido e os homens do Governo são atacados, são objetos de
Ex'- me contagia. Agradeço o seu aparte e ouço, agora, meu nobre Senador opróbios, porque à Oposição não satisfaz que, como homens do Governo,
sustentem as posições governamentais. Então aí, os insultos são lançados
Luiz Cavalcante.
contra nós. Isto eu não aceito. Mas o papel da Oposição de lançar projetes,
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• estã me excluindo'
um atrás do outro- neste caso, a iniciativa não foi da Oposição, mas de três
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu faria um apelo aos pedessistas- e sobretudo lançar projetes inviáveis, para poder desgastar o
meus Colegas, no sentido de que pretendo utilizar parte desse tempo não para Governo. É o papel da Oposição, que eu respeito. O que não respeito são coio assunto álcool, e poderei voltar a pedir a palavra depois, como Líder. Isto é sas que aconteceram e através das quais pretendo aqui consumir o meu tempo
especial ao Senador Leite Chaves, para -que S. Ex' não estranhe; estou falan- na tribuna.
do por inscrição pessoal e poderei, depois, pedir a palavra como Uder, para
Dizia o Governo que a aposentadoria precoce poderia levar as pessoas a
que não haja a dúvida que houve em outra sessão. Poderei, então, voltar ao aposentar-se aos 40 anos de idade. Quem pôs em dúvida isto? Acho que nintema do álcool. No momento, gostaria de poder, dentro do meu prazo, falar guém. t só contar sete anos de idade com o que uma criança começa a estusobre a sessão de ontem do Congresso brasileiro, e sobre esta questão que dar, somar sobre isto os oito anos de fundamental, o tempo que leva numa esagora foi levantada, no cerne dela, pelo Senador Agenor Maria, quando disse cola normal, e verificar que, entre os 18 e 20 anos, uma pessoa pode estar coque a questão fundamental é o pagamento e não a aposentadoria precoce. meçando a lecionar no primário. Se eu for para 20 anos, que jã será retardo
Ouço o Senador Luiz Cavalcante.
de início da profissão, mais 20 anos de trabalho, estará com quarenta anos de
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente colega, é cada vez mais idade, e terá 22 anos de serviços prestados. desde que não haja gozado
lk~::nça-prêmio; terâ duas licenças-prêmios para gozar, e mais três anos terá
generalizada a consciência~ ou melhor, ·a certeza de que o petróleo é uma fonte finita de energia, e, aqui no Brasil, temos um exemplo eloqíientíssimo; os completado 43 anos na sua atividade. Reduzindo isto para o período de 18
anos, ao invés de 20 para o início da atividade, nós temos portanto uma vacampos da Bahiajá produzem menos de 40% do que produziam há dez anos.
riação entre 41 anos e 43 anos para a aposentadoria.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - É verdade.
Ora, num País c0n1o o Brasil, que apresenta, hoje, uma melhora bastante
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Quando admito o capital estran- sensível na expectativa de vida, ou seja, na média de vida, expectativa de vida
geiro na indústria alcooleira nacional, não viso, apenas, a auto-suficiência ao nascer, quando chegamos a 65 anos, parece um contra-senso, um absoluto
brasileira, mas vejo o seguinte: o Brasil é a única reserva de terras tropicais, contra-senso, que, entre 40 e 43 anos de idade, nós enviássemos para casareexistente no mundo, propícias à produção de cana e mandioca em proporções cursos humanos treinados, capazes, no vigor físíco intelectual, para viverem
capazes de exportar álcool para o mundo inteiro, tornando-se, assim, dentro de uma aposentadoria que o Senador Agenor Maria acabou de reconhecer
de pouco tempo, uma espécie de Arábia Saudita alcooleira. Esta a minha vi- que é absolutamente ridícula. Aí está uma colocação. Outra colocação é que,
são do problema. Muito obrigado a V. Ex'além de uma aposentadoria que não se justificaria pelo tempo, e não me pare0 SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Senador Luiz Caval- Ce que haja nenhum País do mundo que o faça- o Uruguai o fez por algum
cante, acho que a sua visão do problema é perfeita, inclusive, pode ser muito terppo e se arrependeu- nós teríamos este problema da carga orçamentária
bem traduzida naquele slogan que nos impressionou a todos: ''O Brasil é um nos Estados e Municípios.
dos raros países que pode plantar o seu combustível". E dentro do horizonte
Sr. Presidente, Srs. Senadores, conversei com alguns congressistas onfinito que se atribui, 25 anos mais, para a produção de petróleo, nós podemos tem, em plena sessão. Quatro ou cinco concordavam comigo, mas não conaté estar colaborando com o mundo para fugir de uma espécie de chantagem cordavam jamais, quando estavam na tribuna.
a que este mundo está submetido pelos aumentos indiscriminados e desordeE simpática :i tese? E sim. Ago-ra vejamos a conseqUência que haveria.
Por que razão poderíamos privilegiar apenas esse seguimento da população
nados dos preços do petróleo.
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brasileira, reduzindo em lO anos o tempo de serviço do professor-homem e
em 5 o da professon1? Seria possível justificar isso sem considerar um odioso
privilégio, que no fim conspiraria contra o respeito do próprio magistério, se
nós não estendêssemos o mesmo direitO para outras profissões que também se
desgastam'?
Fiz uma rápida incursão, hoje, na legislação. Verifiquei, por exemplo, o
pessoal que trabalha em rádio, radialistas, falando o tempo todo; artistas, telegrafi~tas, bancários; são profissões que podein estar dentro da área domesmo funcionalismo público regido pela Constituição. Trabalhadores de estradas de rodagem, trabalhadores de estradas de ferro, bombeiros, policiais, limpeza pública, enfermeiros, atendentes, médicos, todos eles com aposentadoria
superior a 25 anos. Como poderia o Estado cometer aquela injustiça, que se
não estou claudicando, me parece a melhor definição que Rui deu a respeito
da Justiça, que é tratar igualmente os iguaTs-e desigualmente os desiguais? Por
quê? Por que o magistério é objeto e tem sido objeto de tentativas sucessivas,
nestas duas Casas, dessa aposentaodria precoce? Porque o magistério tem um
especial prestígio entre todos nós. Ganha mal, mas tem status. Ter status, influi; tanto influi que, ontem, nós, que tivemos que sustentar uma posição ra~
cional, indiscutivelmente corajosa, ouvimos ameaças: 82 lhe espera! Isso, fow
ram as ameaças mais dignas que foram feitas, enquartto que outras pessoas
posavam de generosos, ou eram generosos, e obtinham fartas palmas na tribuna. Mas é papel do Governo e é papel de quem defende o Governo,
desgasta r-se quando acredita que está dc~endendo uma causa correta. Para
mim o fundamental está precisamente no mau pagamento. Desde Pedro ÁJw
vares Cabral à data de hoje.
O próprio aparte, ainda há-pouco, do nobre Senador Alexandre Costa,
reforçou o meu argumento, porque, QuaridO Ministro da Educação, eu soube
de Estados brasileiros que em certos municípios o magistério ganhava 15 cruw
zeiros. Ora, hoje estou convencido, com a experiência que tive de Ministro da
Educação, durante 4 anos, 4 meses e 15 dias neste País, que é absolutamente
impossível ganhar essa bawlha em terinos orçamentários. Esta é uma Casa de
ex-Governadores, é uma Casa de futuros Governadores e é uma Casa de exPrefeitos também. Quantos não estarão, nesta altura. concordando intimaw
mente comigo, que o maior peso dos seus orçamentos estava na Secretaria de
Educação c Cultura. Qi.iantos não sabem que un pequeno aumento dado a
um magistério, por mínimo que ele fosse, criava o problema da acumulação
desses aumentos a tal ponto que se tornava insuportável para o erário.
Estou escrevendo uma carta à minha Bancada - dela darei cópia aos
Líderes das Oposições aqui presentes =- na qual eu estou submetendo aos
meus companheiros, à reflexão deles, esses acontecimentos e pedindo que tenhamos capacidade inventiva, dentro mesmo das limítaçôes a que o Congresso está sujeíto em matéria tributária, paTa acharmos uma solução que conduza à remoção da causa verdadeira, que é o mau pagamento. Porque uma apow
sentado ria aos 40, 43 anos de idade, ela evidentemente sendo uma aposentadoria pequena, vai obrigar esse mesmo pessoal a reingressar no mercado de
trabalho. em busca de uma nova atividade para somar àquela que jâ possuía.
E mais ainda, com essa injustiça que há hoje, dentro do pagamento do funcionalismo entre ativa e inativa, inclusive o militar, 3, 4, 5, 6 anos depois de uma
aposentadoria concedida, o valor recebidO, nominal, está muito abaixo da~
quele que em correspondente ao ato da aposentadoria inicial. Eu, por exemplo, que sou Coronel com 30 anos de serviço no Exército, com todos os curw
sos feitos e que tenho como remuneração setenta e um mil cruzeiros, na reserva; é o que me cabe, é o que terei deixando o Senado estou, hoje, praticamenw
te equivalente a um Major, na melhor das hipóteses, a um Major do Exército
brasileiro, na ativa, porque, na inatividade, perdi substância.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS -

PE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador

Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Estou ouvindo o discurso corajoso de V. Ex•, e Professor desde 1932, quarenta e oito anos de magistério, sem
nenhuma aposentadoria, quero, na altura do seu discurso, dizer a V. Ex' que
o Professor carrega nos seus ombros a sua própria maldição por causa do número que o Estado precisa manter. E quando me refiro ao Estado, refiro-me
como figura juridica, quer seja ele a União, o Estado propriamente dito, ou o
Município. Daí a dificuldade que todos os Governadores, os Secretários de
Educação e os Prefeitos têm quando se trata de melhorar os vencimentos do
Professor, que continua a não ser condigno, todos nós sabemos. Por isso, ainda na semana passada, em conversa com V. Ex', tive oportunidade de dizerlhe da minha dificuldade em Ucomp<inhar a Liderança, porquanto estava. perw
feitamente integrado na causa dos Professores, uma vez que, quando cheguei
a esta Casa, cheguei como professor e não como deputado. Esta Casa, o Conw
gresso Nacional. Por isto é que me espantei, é que me surpreendi com a
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reação do Líder Paulo Brossard a quem me habituei a admirar como adversário correto e lhano, mas que ontem quis transformar a .derrota que sofreu
no Senado numa comQque farsa armada pelo PDS para tornar sem efeito a
emenda constitucional. Em verdade, eu, como alguns companheiros, procuramos V. Ex~ e fizemos ver, antecipadamente, que V. Ex' não contaria com o
nosso voto, mas sempre com a minha lealdade.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu devo um testemu-

nho à Casa, embora o faça um pouco constrangido. Constrangido porque
acho que o assunto atingirá V. Ex• de algum modo, porque, talvez, não gosw
tasse que eu revelasse o fato.
V. Ex' chegou a me dizer: renuncio a tudo, a qualquer posição de meu
Partido na liderança, renuncio a tudo,- mas não posso fugir a esse dever da minha consciência.
E que palavra teve o Líder de V. Ex• para com V. Ex•? Foi de aceitação;
foi corresponder às preocupações de V. Ex~ Mas, todos nós, a rigor. teríamos
pensamentos semelhantes. Nós temos entre nós professores, eu fui Ministro
da Educação deste País. Então, se o problema fosse apenas relacionado com a
carga de compromissos pretéritos, todos nós teríamos. Pude, entretanto, garantir a V. Ex• que pudesse dar o voto porque encontrei no resto da Bancada
o respaldo à posição governamental, com sacrifícios pessoais também.
Ontem, por exemplo, trouxemos três pessoas para votar "NÃO", o que
foi o maior motivo de exaltação. Os insultos que os professores dirigiram à
minha santa mãe provam bem em que boas mãos estão alguns educandos ...
Pois ontem, Luiz Cavalcante, José Lins e eu fomos os votos "Não", três Sew
nadores eleitos por via direta. V. Ex', campeão de urnas em Pernambuco, que
veio, entretanto, pela primeira vez agora por via indíreta, foi enxovalhado,
não em pessoa, mas foi enxovalhado em gênero, durante o dia inteiro- manhã, tarde e noite. E o curioso é que, exatamente na Oposição havia, pelo me-nos, dois Senadores, por via indireta, que votavam a proposta; o Senador
Alexandre Costa, que votou a proposta, também por via indireta, e de nosso
partido, cinco votos "SIM". Foram todos os cinco por via indireta. Pois fo~
ram os biônicos objeto_ dos insultos contumazes, das contumélias da Opo~
sição, que votaram, exatamente, com a Oposição, nesta ocasião. E votaram,
como V. Ex' está dando testemunho. Mui tos vieram a mim e mostraram a
posição irrecorrível em que se encontravam. Mas, todos me disseram, entretanto, com exceção de V. Ex•, que se eu precisasse do voto deles, por lealdade
a mim e àquilo que eu represento, que eles renunciavam a essa posição. Votaram. Tiveram a liberdade de votar e nós três assumimos a responsabilidade de
votar "NÃO". O desgaste, V. Ex~ há de compreender qual será.
Mas, quero voltar o centro do meu problema. Veja, V. Ex• Hoje, ainda,
ao chegar a minha casa para o almoço, cerca de 13 horas e 30 minutos, liguei
a televisão e vi na TV Globo aparecerem 3 professores dando as razões pelas
quais tinham ficado profundamente decepcionados com a decisão do Senado. Senado que ontem, sob aplausos de parte da Oposição, foi chamado de
canalha; sob aplauso de parte da Oposição, chamaram-nos de canalhas e asw
sassinos, no momento em que um cavalheiro teve um desmaio e, não havendo
sais aromáticos em torno, foi preciso levá-lo para atendimento médico. Então, imediatamente se voltou, numa histeria, aquela massa a acusar a nós, pe-dessistas, de assassinos, porque não havíamos votado aquela proposta.
Veja V. Ex•, um professor disse: .. Vou dar o meu caso pessoal, precisava
aposentar-me porque hoje tenho problemas cardíacos e esses problemas
cardíacos estão relacionados com a minha profissão". Ora, eu imediatamente
lembrei das outras profissões. Quantas outras? Talvez até nós, aqui, embora
não seja profissão ser Senador, quantas vezes nesses embates, nas ameaças
que temos recebido, que ainda ontem sobre mim, pessoalmente, pesaram de
novo, quantas vezes nós teríamos também, nossos problemas de tensões violentas? Quantas outras profissões submetem as pessoas a tensões violentas?
Quando fui Ministro do Trabalho e Previdência Social, nobre Senador
Aderbal Jurema, tive a oportunidade de corrigir o que me pareceu um e:rro. A
legislação r revia a aposentadoria precoce, como prevê ainda hoje, apenas .
para as profissões cujo exercício acarreta :Periculosidade ou ambiental insa~
Iubridade. Havia, entretanto, dois limites condicionando esta aposentadoria
em certos casos. Um desses limites, no caso dos mineiros de carvão, como no
caso das professoras e professores, era 50 anos de idade. Então, poderiam
aposentar-se com 25 anos de serviço, desde que chegassem aos 50 anos de idade.

Visitei uma mina de carvão e ao entrar lá- devem-me ter levado à me-lhor -galeria menor de 1 metro e meio de altura, em cima os fios de alta tenw
são e embaixo os trilhos do carrinho. Picareta funcionando, derrubando, na
geologia friâvel -do minério, minério de carvão e o pó em emulsão sendo respirado pelos trabalhadores. continuamente, durante todo o seu turno de trabalho. Pessoas que começavam a trabalhar aos 14, aos 24 ou 25 anos de idade
estavam com o pulmão tomado, a árvore brônquica tomada, entupida com o
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p6 de carvão de maneira irreversíVel - tenho médicos aqui me ouvindo e digam se estou faltando com a verdade - e, em conseqUência, um pulmão reduzido na sua capacidade de respiração a 1/10 do_ original. Dispnéicos quase
todos.
Eu fui ao Presidente Costa e Silva e obtive dele a reforma da legislação
para eliminar o limite de idade, porque num caso como esse me parecia absolutamente justo.
Tive, também, as minhas recompensas. Numa área de minério de carvão
de Santa Catarina, que era inuito tiabalhãdã -pelO entãO PTB do Sr. Leonel
Brizola, a nossa atuação, como homem de Governo, levou à vitória o Partido, tesiemunhada pelo Deputado Adhemar Ghisi.
Para as professoras, idem. Eu reduzi o limite de idade, a condicionante
de idade, mas com u-rna grande diferença. E que poderiam elas, sob o regime
da CLT, aposentar-se voluntariamente aos 25 anos de serviço, com menos de
100% da média do salário de contribuição. Os ·que Sabem alguma coisa sobre
Previdência, sabem como o salário de contribuição é calculado, percebem que
são os últimos 3 anos que dão a mêdia. Em conseqliência, num País sob inflação, o último salário era afinal comparado com o salário de contribuição
mais ou menos da ordem de 80% apenas dele. Deveriam então- aposentar-se
aos 25 anos com 80% do valor. Algumas pessoas aceitaram, beneficiaram-se
disso, mas imediatamente reingressaram no mercado de trabalho à busca de
novos empregos.
Vi um outro professor. O que disse ele? Eu sou um privilegiado- aliás ê
uma velha fórmula dizer essas coisas -porque ganho bem, mas há colegas
meus que são obrigados a dar IS aulas por dia para poder fazer um salário de
fome. Ora, eu tambêmjã flií prOfeSsOr, não só na minha v-ida militar como até
incursionei em área CIV'il-c6-ino professor de ColégiO secundário. Quinze aulis
por dia, tomando-se a média de 50 minutos por aula, 10 minutos de intervalo,
seriam 15 horas de aula por dia. Mas, admitamos que não houve exagero e
que isso seja um quãdro real, não seja exceção. Vamos admitir que esse é o
quadro real, todos os professores dão 15 horas de aula por dia. Onde está o
erro?
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Ainda hoje continua. Tanto que
em Pernambuco n6s chamamos, num artigo para urna revista de Londres, de
taxi teacher, o professor táxi, que vive de um Colêiio r)ara o outro.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• divulgou essa
expressão, que eu, quando Ministro, utilizei muito. Mas mesmo o taxi teacher
jâ tem implicado, no refolho da expressão, uma ilação que podemos tirar: um
professor que pode pagar táxi de uma escola para a outra, então a hora de
aula que ele recebe já lhe permite esse tipo de procedimento ...
O Sr. Aderhal Jurema (PDS- PE)- Mas é isso. Chamam-se taxi teacher porque eles ganharam por hora, correm de uma escola para outra, mas
não em táxis.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Certo. A observação é
precisa. Embora, evidentemente, eu não pudesse chegar a esse tipo de raciocínio, porque eu, em nenhum momento de minha vida, utilizei táxi por hora e
sim por corrida. De modo que eu não poderia fazer essa lição: Mas eu atribuí
que eles corram até de uma porta para outra, e soube que ê verdade. que existem inúmeros. O que eu achei exagerado -é que a média dos professores dê
quinz.e aulas por dia. Mas, ainda admitindo que eXagerO -não houvesse, onde
está o fulcro do problema? No mau pagamento. Qual será a vantagem que
esse professor vai ter ao se aposentar nos quarenta anos de idade?
A terceira pessoa que apresentou as razões sobre o projeto referiu-se apenas que sempre houve aposentadoria com vinte e cinco anos. Então, não me
deu uma razão pela qual eu pudesse admitir que o magistério brasileíi'o tem o
direito de se aposentar precocemente e outras profissões, igualmente desgastantes, do ponto de vista físico e intelectual, não a tenham. Eu colocaria o
problema inicial do Senador Luiz Cavalca~te, como prefei_to, multiplicava
prefeito por Estado, Estado por União, e perguntaria se era pos-sível tratar
igualmente a todos os iguais. E onde iríamos parar?
O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Com prazer.
O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) - Senador Jarbas Passarinho, on~
tem, ao encaminhar a votação dessa matéria, 06s dizíamos que o andamento
normal daqueles trabalhos é que estivessem presentes todos os Parlamentares
para discutir o que cu acho que V. Ex• também acha que seja o centro dessa
questão: tratar igualmente os iguais e desigualmente óS desiguais. o_ p-roblema
fundamental é saber se essa profissão de magistério tem realmente, características que a tornam diferente das outras profissões. Lamentei e lamento agora,
esta é a grande oportunidade, que essa discussão toda não tivesse sido prece~
dida nos dias que antecederam à votação. Participei da Comissão Mista, Se-
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nado r Jarbas Passarinho, e durante a Comissão Mista ninguém levantou, ninguém defendeu, como V. Ex' defende agora, que as profissões sejam iguais; e
as profissões sendo iguais, realmente, seria uma injustiça que a aposentadoria
fosse com prazos diferentes. Eu mesmo - e lhe digo com toda sinceridade, e
nessa época os partidos já estavam em transformação- não assinei a proposta de emenda, porque não estava convencido; posteriormente, vim a me
convencer de que esta profissão de educador, por diversas características, se
torna diferente; realmente, ê mais desgastante. Não vim analisar com que idad~ ele poderia ficar aposentado, nem com que recursos seriam pagos esses
aposentados, mas simplesmente que seria uma profissão diferente. Este é o
grande debate; é neste debate que o Congresso Nacional tem que chegar à de~
cisão se a profissão é diferente ou se não é uma profissão diferente. Na Comissão Mista nenhuma voz se levantou. O que me parece que pode ter gerado
todo esse problema foi a expectativa que se deu ao magistério, de que eles teriam a aprOvação, porqUe a aprovação na Comissão Mista foi unânime. In·
clusive, houve Senadores do Partido de V. Ex" que se manifestaram favoráveis, chegaram até afirmar que viriam votar, e nõ fim não vieram votar. Então, o que eu acho é que este problema do encaminhamento, do andamento
dos trabalhos, pode ter gerado toda esta expectativa, porque este é um debate
para ser feíto legltímamente. Alguns acham que a profissão ê diferente, que
deve ter uma aposentadoria diferente; outros podem achar que são iguais, e
outros poderão até mudar de opinião. Então, eu louvo V. Ex' em vir aqui defender uma tese de que, realmente, seria uma injustiça, porque, na sua opinião, as profissões- têm as mesmas características. Eu votei diferente, porque
acho que o magistério é uma profissão profundamente desgastante e que mereceria, por ser uma profissão especial, uma aposentadoria especial.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E uma colocação. Senador Affonso C amargo, que eu não vou discutir. V. Ex• acha que é, e na base
do "eu acho que", V. Ex• acabou de dizer que o magistério é profundamente
desgastante.
Eu citei, agora, p-roTissões- V. Ex' talvez ainda não me estivesse honrando com sua presença -que são tão desgastantes quanto o magistério. Citei a profissão de policial, por exemplo que sai à rua todos os dias, na expectativa até de ser morto; ele trabalha sob tensão permanente. Citei bombeiros,
citei banC'drios, ban~rios, bancários que defendem um ponto de vista, porque ê Uma práfissão- que leva à neurose.
Quando fui Ministro do Trabalho, recebi trabalhos neste sentido, indicando que eles, principalmente os caixas, submetidos àquela tensão permanente, eram levados à neurose. Esses homens e mulheres não são aposentados
aos vinte e cinco anos de serviço. Recebemos uma porção de telefonemas de
outras pessoas que diziam que estavain só ria expectativa para também esperar a oportunidade delas.
Mas, como dizia a V. Ex'i'-, o magistério tem charme, o magistério tem
status; o magistério influi nas eleições; o magistério influi nos diretórios; o
magistério ameaça, se bem que não possa dizer que foi o magistério que vi ontem.
V. Ex' disse também que poderíamos ter discutido antes. Nobre Senador, V. Ex', hoje, está protegido. Ontem, eni unl companheiro meu de bancada, desprotegido. V. Ex' hoje não é mais biônico, V. EX' ê Senador indireto,
porque exatamente passou para a Opós1Ção. Se estivesse conosco, seria biônico; se estivesse conosco; iria ouvir aQuilO-que- oU:vimos ontem, de um cavalheiro sem educação que o povo mandou para a Câmara, que, quando o Senado começou a votar, disse: Aí chegou a má fia", com provocação direta ao
Uder Marchezan e a mim.
Como discutir nesse clima? Ê absolutamente indesculpável que se pretenda levantar esta tese, no momento.
H

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) - Permite V. Ex•?
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS-PA)- Permitirei a V. Ex• Estou com advert~ncia da Mesa para não permitir mais apartes, porque o meu
tempo já se esgotou. Mas, ainda teria um ponto a discutir com V. Ex' e ouço
o seu aparte.
O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Só queria lembrar a V. Ex• que me
referi basicamente à Comissão Mista, que é a comissão técnica que examina a
matéria. Seria altamente pro-dutivo e interessante que naquela ocasião fosse
levantada essa tese de V. Ex•, que é uma tese válida. ~uma tese que V. Ex•
tem o direito de levantar. mas não foi levantada. Inclusivejã havia-lideranças
do magistério naquela reunião. Então, gerou uma expectativa de aprovação
quase que unânime, porque a aprovação foi unânime na Comissão Mista.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Esse ponto de V. Ex• é
irretorquível, nobre Senador Affonso Camargo. Mas, V. Ex' que tem muito
mais experiência política do qUe eu, que é tiiii-hOinem de vida pública muito
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mais brilhante do que eu, hâ de convir que hâ momentos em que os representantes do povo distinguem uma atuação técnica de uma atuação política.
Aprendi isso quando aqui ainda não estava. Tinha chegado ao Senado, aqui
passei I 5 dias, e por ser Ministro do Trabalho ·e Previdência Social, aprendi
no famoso episódio de concessão de licença, negada, afinal, para processar
aquele Deputado, em 1968. Ouvijurisfa-S que tinham assento na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara que me disseram: .. na Comissão, voto jüridicamente; no plenário, voto politicamente". Não sei se isso está certo ou errado, mas era uma tradição de grandes nomes brasileiros que respeito e não
vou declinar.
De modo que esta parte da colocação de V. Ex• considero perfeita. Mas,
V. Ex• disse que houve Senadores no_ssos que prometeram ir e não foram. V.
Ex• também hã de convir que chegando a votação- pelas razões que o Senador Aderbal Jurema acabou de lembrar aqui- até 31 votos "SIM", se não
houvesse 4 faltas na Oposição, faltas justificadas, pelo menos 3 explicadas
pelo Senador Orestes Quércia e, posteriormente, pelo Senador Paulo Brossard, então é de presumir, é perfeitamente ·admissível presumir que com os 4
votos faltosos da Oposição, o projeto teria passado no Senado, também. Se
V. Ex• acusa que alguns de nós saíram, também posso acusar que outros não
vieram porque acharam que era mais importante a delegação que tinham do
Senado para representá-lo na Alemanha Oriental, ou que tinham realmente
impedimentos de saúde. Mas, não é bom enveredarmos pelas acusações mútuas.
Concluo, Sr. Presidente. Digo apenas o seguinte: preocupado, já quando
Ministro da Educação, com o problema do salário, obtive do Presidente Médici três decretos: um mandava pagar, nos Estados, às professoras leigas, 80%
de um salário mínimo. Notem os Srs. Senadores: 80% de um salário mínimo,
por um turno de trabalho. Ness_e mesmo decreto, mandava-se pagar às professoras normalistas um salário mínimo acrescido de mais 30%, ou seja, 1,3%
do salário mínimo_. Também tivemos um aumento no pagamento do professor secundário, remetido do Ministério ao Pedro II, às escolas técnicas federais, escolas agrícolas e assim por diante; e, no ensino superior, íritróduzimos
o regime de dedicação exclusiva_ ou de __tempo integral, com pagamento que,
pela primeira vez, um professor podia ganhar, nos últimos anos- não sei se
na história- mais do que ganhava o Ministro da Educação. Eu ganhava Cr$
4.000,00 e consegui do Presidente Médici que um professor titular da uni ver·
sidade ganhasse Cr$ 4.100,00 para tempo--integral. E encontrei esse professor
titular com Cr$ 780,00 por mês, por doze horas. E me servi, para chegar à dedicação exclusiva e tempo integral, do embrião que foi deixado lá por Tarso
Outra. Foi ele quem iniciou; eu só o fiz desenvolver.
Entretanto, o que aconteceu nos EsJados?
Estava eu no Ministério, quando o Govemador do Estado da Paraíba,
meu amigo pessoal, me pede uma audiência. Pede-me uma audiência e vai
protestar. Ele entra no meu gabinete, dizendo assim~ HVocês fazem lei nesses
escritórios refrigerados e não conhecem a realidade brasileira. Para eu cum~
prir essa lei que você inventou, de mandar pagar um mínimo de 80% dosa~
lário mínimo à professora leiga e de um salário acrescido de 30% à professora
normalista, vou ter que demitir metade do Magistério da Pª-raíba". Foi a co~
locação que ele me fez. E eu me defendi.
E hoje ainda estou absolutame_nte convencido de que é preciso haver um
piso salarial, porque, se não houver esse piso salarial, jamais se fará justiça ao
Magistério, naquilo que ele deve receber como contraprestação dos seus ser·
viços.
Foi neSse seritido que eu, pela manhã, redigi essa carta que vou entregar,
ainda hoje, aos meus colegas de Bancada, na qual peço que se trabalhe no
sentido de produzir, inven(ivamente~ alguma coisa que leve a uma solução definitiVa ;para que não tenhamos este novo tipo de problema, que nada resolve. É um paliativo eleitoralmente muito bom para muita gente, mas nada resolve na vida do ProfessOr. Nada resolve aposentã~los aos 40 anos de idade.
O que é preciso é dar-lhe oportunidade para que ele faça aquilo que o Senador Aderbal Jurema dizia ainda hâ pouco: com 60, com 70 anos de idade,
ainda está o Professor lecionando, na medida em que ele tenha uma profissão
que seja remunerada de maneira condigna. Ninguém pede que seja rico, mas
que seja apenas condigno. A Alemanha é a Alemanha de hoje porque Fichte
iniciou um processO-desta natureza; o Japão é o Japão de hoje, porque na dinastia meiji assim se fez. E não é possível que nós tenhamos gênio inventivo
para fazê-lo.
Lembro aos meus colegas, desde logo, que uma taxação, por exemplo,
que se fizesse sobre gastos supérfluos, sobre o consumo de supérfluos que podia ser feito e destinado exclusivamente à educação e distribuída aos estados e
municípios, na razão direta da população e na razão inversa da renda.
Lembro também, aquela admirável Lei do ex-Presidente Castello Branco, que
foi a do Salário-Educação, hoje reduzido, praticamente, à metade do que de-
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veria ser como cota de contribuição. Lembro a necessidade de restabelecer
nos estados e municípios a obrigatoriedade de gastar, no minimo, 20% da sua
receita tributária em educação. Lembro, finalmente, a necessidade de podermos fazer com que esse piso salarial das professoras leigas e das professoras
normalistas possa ser pago pelos Estados e pelos municípios porque pela
União, certamente, poderá ser feito.
Concluo, Sr. Presidente, para dizer que as agressões ontem recebidas, as
ofensas partidas das galerias, a histeria que se apossou das pessoas que lã se
encontravam, tudo isso me deu uma certeza absoluta; ali não estavam os verdadeiros representantes do Magistério brasileiro. Ali estavam grupos organizados de pressão que perderam a compostura e atacaram rude e soezmente o
Senado da República, desgraçadamente com o aplauso de muitos parlamentares que ali se encontravam. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Gih'an Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra, como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha, como Líder.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicio a resposta que nos é devida ao Líder do Partido do Governo, di·
zendo que temos algumas concordâncias com as palavras e S. Ex•, apesar de
termos muito mais discordâncias sobre elas.
S. Ex•, inicialmente, se refere à aposentadoria que ele chamou de aposentadoria precoce dos professores. ~preciso, Sr. Presidente, que se leve em conta duas coisas absolutamente necessãrias num pais onde a política de saúde é
extremamente precária. Primeiro, uma observação sobre o nível médio de
vida do País, que é um dado tão inconfiável como são os dados sobre mortali·
dade infantil da nossa Pátria. Na verdade, somos um país de jovens e um país
de falecimento também jovem. Do ponto de vista puramente etário, não se
pode usar, portantO, como verdadeira esta expressão "de aposentadoria precoce" à classe de trabalhadores culturais como são os professores.
Em segundo lugar, é preciso se notar que os professores vivem- em insalubridade permanente. É um daqueles tipos de profissão onde a Medicina do
Trabalho tem que ser excessivamente cautelosa, porque o professor é submew
tido a uma tamanha carga emocional e psicológica que o seu desgaste é absoluto e evidente.
Ora, Sr. Presidente, dentro dessas colocações, reverberar-se contra um
pleito legítimo que não é de agora, de algum tempo, como ·a aposentadoria
dos professores, é pensar que aqueles profissionais perseguem este direito so·
mente por um amor ao ócio, por um desejo de permanecer à margem da população produtiva do n_osso País. Isso é inQminâvel injustiça àqueles trabalhadores com problemas salariais - este tambêm grave problema, no que
concordamos plenamente com o nobre Líder - face a um governo absolutamente injusto com os a_ssaladados como este Governo que aí está. E: natural
que os professores procurem, de alguma maneira, não por apego à injustiça,
não por amor ao ócio, mas, simplesmente, para poderem restabelecer-se dos
agravos que tiveram na sua vida profisSional e continuarem, quem sabe, a trabalhar em outras atividades.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Senador. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Nobre Senador, eu considero
que o ilustre companheiro de partido de V. Ex•, o nobre Senador Affonso C amargo, colocou, num aparte ao discurso do nobre Senador Jarbas Passarinho, o problema nos seus devidos limites. Também considero que o magistério é uma profissão especial, já foi até mesmo classificada de penosa. E, a
aposentadoria aos 25 anos ininterruptas de magistério jâ havia sido, há bem
tempo, uma conquista do professorado brasileiro. Considero-a plenamente
justa na medida em que ela não venha isoladamente, porque não creio que
uma medida como esta exclua a necessidade de se fazer justiça, também,
pagando-lhe salários condignos. Argumenta-se muito com falta de recursos,
mas é preciso que fique bem claro: nunca se levou, neste País, a educação
corno uma atividade altamente prioritária de governo, em tempo algum. t:
possível que, vez por outra, se tenha tentado despertar a atenção para os
problemas educacionais brasileiros, mas, jamais, a educação foi colocada
como ela deve ser, como a alta e grande prioridade de governo neste País e,
portanto, merecedora da canalização de recursos materiais, que possibilitem
pagar bem ao professor e educar a todos os brasileiros.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Estamos plenamente de acordo,
nobre Senador, no sentido de que a prioridade que este País, corno todo país
do mundo, deve ter com a educação, efetivamente envolve os professores.
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Mas, me parece, Sr. Presidente, que uma observação maior deve ser feita
com reflexão de homens maduros, que cOmpõem esta Casa, é sobre o chamado espetãculo deprimente acontecido mais uma vez, ontem, no cenário do
Congresso e que vai continuar a- acontecer,- malgrado as medidas unilateralmente tomadas pela Mesa do Congresso Nacional, sem audiência dos líderes
dos partidos.
O canto do Hino Nacional, os aplausos e atê os impropérios que, pela segunda vez, em curto espaço de tempo, ouvimos no Congresso Nacional, devem ser objetos da nossa ponderada reflexão. Anteontem eram jovens, aqui
chamados de extremistas, comunistas, que foram arrebanhados, que foram
trazidos, que foram insinuados e que foram ensinados a vir perturbar o Congresso Nacional...
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• nega isso?
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu não terminei nem o raciocí·
nio.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Nem lhe pedi o aparte porque
fiquei estarrecido ...
O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - Agora é minha vez de pergun·
tar: V. Ex' nega que aqui os jovens foram chamados de tudo isso que acabo
de dizer? Eu apenas rememorei palavras, ainda não concluí ...
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Eu não os chamei.
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O Sr.. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' permite, afinal, o aparte?
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu me penitencio de interromper o discurso de V. Ex', mas foi um aparte que, de certo modo, V. Ex' me
obrigou a pedir, quando fez uma pergunta direta e frontal. 1 ~o tenho dúvida
nenhuma, Senador Gilvan Rocha, professor universitário, médico, que V.
Ex' não pode negar e nem negaria que ã primeira manifestação a que V. Ex•
se referiu, com a presença de jovens na outra Casa do Congresso Nacional,
foi toda ela monitorada, toda ela organizada, trazida, trabalhada, megafone
na mão, cânticos organizados; e V. Ex' não vai dizer que é uma assistência
que, por acaso, se encontrou compactada, V. Ex• não diria nunca isso.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- E nem por isso vejo ilegitimida·
de nela.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• fala em povo, juventude,
como se fosse a representação exclusiva da juventude. Lã estavam -eu não
sei a quem V. Ex' se refere, quando começa esta divagação sobre a questão de
acusação de comunismo, que é urna forma de intimidar as pessoas -lã estava a UNE_. representada e gritando, com bandeiras, lã estavam os diretórios
que se filiam à UNE, que estavam com bandeiras. V. Ex• sabe, como a Casa
inteira, que 25 pedaços de cadeiras foram jogadas contra o plenário, a testa
do Senador João_ Lúcio ferida, mas isto não sensibiliza a Oposição. Sensibill~
zaria, provavelmente, se fosse um joyem o _agredido por uma segurança do
Senado. Aí sim - aqui, d'El Rei! - a democracia estava ofendida, mas o
próprio colega que tem assento nesta Casa, não sensibiliza a Oposição.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- As conclusões são de V. Ex•!
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Concluo. ~conclusão minha,
porque não ouvi nerihuma palavra, quando revelei o fato aqui de apoio a ele.
E não ouvi uma paÍavra de censura ao excesso; ao contrário, houve sempre
uma Ieniente forma de explicar: trata-se de uma juventude. E agora peço a V.
Ex' que analise o segundo caso. Ontem chegaram aqui também pessoas que
viera~_ trazidas de ônibus, vieram nos mesmos grupos.

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu estou dizendo apenas o se·
guinte, nobre Líder ...
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu lastimo ter interrompido V.
Ex' sem ter-lhe pedido aparte, porque foi um impulso, porque eu conheço V.
Ex', sei o grau de capacidade de crítica que V. Ex' tem da análise do comportamento humano: aquilo que se passou lâ foi ação nOrmal de jovem? As
ameaças a que fomos submetidos? É porque V. Ex' estava do outro lado.
O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• está cometendo o inedi·
tismo de me apartear e responder ao mesmo -tempo, porque eu não concluí
nem a frase.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• estã sendo injusto.
O Sr. Jarbos Passarinho (PDS- PA)- Então V. Ex• me faça um favor,
ignore o meu aparte.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Se eu for, reconhece·
O SR. GILVAN ROCHA (PP - SE) - Acho que seria o mais conve· rei, Senador Paulo Brossard. Se o for, pois tenho pelo menos esta coragem. Se
eu
estiver
sendo injusto com a questão, reco-nhecerei. Já cansei aqui, nesta Ca~
niente...
sa, de pagar meu preço, meu tributo de homenagem a membros da Oposição
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Exato, ignore. Eu continuarei por atitudes absolutamente corajosas e até antipartidárias que tomaram, corouvindo.
rendo o rlsco de ofender os seus próprios partidos para não faltar à justiça.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Eu dizia, Sr. Presidente, quean· Mas se eu estiver sendo injusto, eu me corrigirei. O fato é que nós fomos
teontem eram jovens aqui chamados de comunistas, que foram ensinados ameaçados até de invasão do Congresso naquela noite. O fató é que-nenhum
para vir, aqui, tumultuar a nossa sessão. E ontem, não Úam jOvens, eram se- de nós pôde falar.-v. Ex', nobre Senador Paulo Brossard, fala ouvido em siw
nhores encanecidos, eram senhoras, eram matronas. Será que esses, também, léncio por todos~ Um outro pode discrepar. Nenhum de nós assoma à tribuna
foram ensinados a vir perturbar a vida deste POder? A pergunta que se faz ne- no Congresso (quando esta abstração chamada Congresso se reúne), nenhum
cessária, nobre Líder: será que é o povo que--está errando? Seremos nós que de nós do Partido governista, sem ser vítiina iniediata até de uma atitude
estamos errando?
a:mOiecada;- doS insultos, dos opróbrios praticados contra nós.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Se V. Ex• chama a isso de repreO SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• agora estã sendo injusto.
sentação total do povo!
O Sr. Jarbas Passa_rinbo (PDS- PA)- Pelo visto ~usou sempre injus~
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Ninguém ouviu falar aqui em to.
representação total do povo, mas V. Ex' hâ de convir que aquelas pessoas
O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - Disse que agora está sendo.
possuem representatividade, e V. Ex', como homem de juízo há de convir que
O· Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Agora veja V. Ex* o segundo
esse é um tema de reflexão. A conclusão de V. EX' pode ser diferen~e da minha, mas há de convir que tal fato hã de ser objeto de uma séria feflexão por ponto. Pessoalmente, eu, disse ainda há pouco até comjair-p/ay, que minha
santa mãe, já morta, recebeu lá, no túmulo, as ofensas que os professores diriparte do Congresso _Nacional, porque...
giam a mim. Não entraram pelos ouvidos de V. Ex• mas entraram pelos meus
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex•?
ouvidps.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- :.. os homens e as mulheres que,
Membros dessa C3_$a que iam de automóvel depois da sessão, ouviram
ontem, enchiam as galerias são pessoas ·que fazeni-de sua matéria-prima, a ofensas dirigidas a mim, supondo os· agressores que era eu que ia no carro.
educação, Sr. Presidente, e não podem ser considerados exatamente iguais à- Então, eu sou o grande malfeitor, eu sou o Mefistófeles e os professores, em
queles jovens que, pelo próprio arrebatamento da idade, não têm sentido estado de exaltação incontrolável, quando um deles teve um desmaio, gritacrítico igual àquela parcela que, ontem, esteve no Congresso Nacio_nal e que vam para nós, com o dedo apontado em riste: assassinos! Nós havíamos aca·
representa uma faixa populacional altamente ponderável.
bado de matar, na hipóteses deles, uma pessoa por negar uma aposentadoria
E é por isso, Sr. Presidente, que mais uma vez chamo a atenção dos precoce.
nobres colegas e do Senado da República: é ou não uma solução simplista,
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- PE)- Permite-me V. Ex• continuar'?
toda vez que se sentem as Casas do povo se encherem do arrebatamento natuO Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Pois não.
ral dos jovens, considerar que toda manifestação é arrumada, orientada pela
Oposição com instintOS eleitoreiros?
A manifestação de ontem, no meu entender, foi muitíssimo mais grave
para a nossa ponderação do que aquela de anteontem. E refaço a minha per-_
gunta: será que é o povo que está errando? Será que, subitamente, o povo resolveu interferir n-a ·marcha natural dos nossos trabalhos nas duas Casas do
Congresso Nacional?

OSR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) _,Eu dizia ainda hã pouco que V.
Ex• estava sendo injusto. Primeiro, porque V. Ex' não ouviu, nem de mim e
de nenhum membro_da Bancada da Oposição, palavras de louvor aos impropérios e à desordem.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu não disse isso, eu disse que
não ouvi foi palavra de crítica.
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O SR. GIL VAN ROCHA (PP-SE)- Em segundo lugar, V. Ex• com o
O que estã acontecendo em nosso País, Sr. Presidente, ~uma absoluta
temperamento que todos conhecemos, V. Ex• não ouve nem a conclusão. A falta de sinceri_dade, e a população brasileira, como de resto qualquer comuconclusão que quero fazer destas humildes palavras ...
nidade do Mundo, é extremamente sensível para captar quando existe falta de
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Agradeço ao médico o retrato compromisso sincero por parte do Governo.
Aqui, maiS uma VeZ, Sr. Presid<mte, fica demonstrado que enquanto não
do meu biotipo, do meu temperamento.
houver sinceridade governamental, enquanto se tentar enganar, enquanto se
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- E que V. Ex• tanto quanto eu, inventar meias aberturas, enquanto o Senhor Presidente da República, o qual
deveremos estar refletindo e preocupados, porque esses dois acontecimentos se acha numa esquina histórica, cercado da expectativa deste País como nesão inusitados, são anormais. Pôr a culpa na assistência é uma colocação tão nhum outro governante esteve em tempo algum, não se decidir, claramente,
simplista quanto o meu time de futebol colocar na arquibancada e na torcida Hmpamente, por um projeto político sem engodos, sem armadilhas, sem alçaa culpa do fato de jogar mal. O problema, Ex•, tem que ser inserido no con- pões, sem expedientes, Sua Excelência verâ o fosso aumentar e nós assistiretexto geral do momento da vida nacional. E incontestável que esse divórcio mos, como participes de um poder, também, a continuada desmoralização
entre povo e governo chegou a tal ponto que existe a mais absoluta falta de das nossas Casas.
confiança entre povo e governo, que começa a nos afligir.
Creio, Sr. Presidente, que este é um momento de reOexão. O que houve
ontem não foi uma explosão isolada, é o segundo episódio numa quinzena.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Isso na opinião de V. Ex•
Teremos que ter sensibilidade de observar que estamos em horas decisivas e
O SR. GIL VAN ROCHA (I'!'_..,- SE)- Como membro de um poder ... que temos que exigir, como representantes do povo, como representantes do
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)_--:c Isso é que é uma opiniã.o.
Estado que se abram as clareiras e que volte o sol, porque é impossível no escuro distiogüir-se os maus, dos bons brasileiros.
O SR. GILVAN ROCHA (PP -SE)- ... numa absoluta convicção,
O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte?
porque só quem não tem os cantatas, que V. Ex• nunca deixou de ter, com a
opinião pública, há de afirmar que o momento politico é justamente conO SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - Ouço o nobre Senador Leite
trário. Hã a mais absoluta desconfiança que estâ atingindo a quem não devia Chaves.
atingir que -é o Congresso Nacional, que, pelo menos teoricamente- era, atê
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Gilvan Rocha, ontem aso ••pacote de abril," - um retrato do nosso povo, com as suas virtudes e os sisti a um drama comovedor. Milhares de professores, pelo menos diversas
seus defeitos.
centenas, vindos de diversos Estad(!~_. arregimentados pelas suas organizações
de classe, num estado de quase desespero. Dois deles desmaiaram sendo que
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- PErmite V. Ex• um aparte?
um teve princípio de enfarte. Não ~a primeira vez que esse projeto é rejeitaO SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- Ouço o nobre Senador Evelâsio do. Desta vez novamente se arregimentaram, pagaram passagens caríssimas
Vieira.
para seus ordenados e vieram assistir, pela segunda vez, a votação do projeto.
Há 6 meses atrãs ele foi recusado por uma pequena margem de votos e dessa
O Sr. Evclásio Vieira (PP- SC) --Senador Gilvan Rocha, é inquestiovez alimentaram esperança de que fosse aceito, sobretudo quando ambos os
nável que a maioria dos brasileiros se encontra insatisfeito. Essa insatisfação
partidos ou todos os partidos na Comissão Mista aprovaram a emenda. O retem provocado a natural irritação. Essa irritaÇão prOvoca uma instabilidade
sultado entretanto foi aquele ... De maneira que vi até moderação no procediemocional.
manto. E digo a V. Ex• que a minha vontade, à certa altura, seria subir às gaO Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Estâ tudo explicado.
lerias e jogar também cadeiras lã embaixo, porque nunca vi tanta pequenês,
O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Os professores, no ensino funda~ tanta miséria do Parlamento quanto naquele instante. Vi chispas de ódio e
mental, na sua maioria acompanha a ARENA- hoje o PDS- veio para cã dor nos olhos de mãe& de família, professoras brasileiras. E o Congresso que
na expectativa de que o seu pleito seria aprovado. Lá compareceu, aplaudiu era uma fonte de esperança para a classe média começou, a partir daquele ins·
os homens do Partido Social Democrãtico quando, na votação da Câmara tante, a cair no seu conceito; Depois disso tudo, quer dizer, quando o ConFederal, a emenda foi aprovada; aplaudiu a Comissão Mista; foi um festival gresso deixa de merecer a confiança do povo, não resta mais esperança: as
de alegria, de júbilo, a manifestação dos professores em favor dos integrantes guerrilhas haverão-de vir. Não tardarão. Mirem-se no exemplo de Somoza.
de todos os partidos. Na seqUência- aí é que vem o problema, aí é que errou
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- CE) -Creio, Sr. Presidente, que na
o Líder Jarbas Passarinho na sua estratégia, porque é, na verdade, quem co- medida em que o Presidente continuar a hesitar, em mostrar à Nação, a demanda as votações no Congresso- na primeira votação em que compareceu monstrar à nossa terra as suas verdadeiras intenções de retornar a dignidade
determinado número de Senadores, -até aí nada demais, mas, quando a pla- democrática a este País, nós não teremoS armas, Sr. Presidente, para evitar a
téia identificou que havia uma farsa, aí houve a explosão, os protestos, aí os desordem, de enfrentar os extremos e de separar aqueles que desejam realprofessores e as professoras extrapolaram - eu reconheço. Tivesse o Líder mente um novo país daqueles que estão interessados em que nós mergulheJarbas Passarinho conduzido naturalmente, sem se preocupar com picardias, mos na guerra total.
sem se preocupar com as ausências de Senadores da Oposição, aquele espetáO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Ex• me permite um aparte? SecuJo deprimente não teria ocorrido. Muito obrigado a V. Ex•
rei breve.
O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - Eu é que agradeço, por suas ob·
servações sempre judiciosas.
Sr. Presidente, é evidente que se tem que procurar o fulcro desses pro~l~
mas e, para os olhos dos que querem ver, o fato reside nessa desconfiança
crescente entre poder e povo, desconfiança que, inclusive, está atingindo ao
Congresso Nacional que, infelizmente, estã sendo em algumas ocasiões, a via
para que se monte, neste País, a democracia do Doutor Golbery.
O fato da votação a favor de prorrogação de mandatos, que significou
um atentado- ninguém o pode negar- contra um dos princípios mais basilares da democracia, nos colocou numa situação de tal desconforto ético que
contribuiu para a descrença que começa, de uma forma mUito pouco sutil, a
nos atingir.
Creio, Sr. Preside.nte, que ontem também foi um dia negro para o Congresso Nacional, porque ninguém há de l'!egar _que o resultado d3:quela votação foi calculado aritmeticamente- e que houve uma tentativa, consCiente ou
não, de aporitar como responsável pela não aprovação de um projeto tão ansiosamente esperadO, justamente aqUele número de Senadores da Oposição
que estavam ausentes.
··
Aqui é preciso se dizer mais uma vez, e cJaramente, Sr. Presidente, que
••pode-se enganar uma pessoa durante_ algum tempo, pode-se enganar algumas pessoas durante largo tempo, mas jamais se enganará todo mundo durante todo o tempO".
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O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Pois não.
O Sr. Itamar Franeo (PMDB- MG) - E dificil convencer, não só os
professores, mas convencer a maioria do povo brasileiro, de que o Congresso,
dias atrás, pôde, maciçamente através do Governo, aprovar a prorrogação
dos mandatoS, e na noite de ontem negar, por falta de votos do Senado Federal, que ficou mal, Sr. Presidente, lamentavelmente nós todos fomos envolvidos no episódio. O Senado não saiu engrandecido desse episódio por culpa da
Maioria desta Casa. E difícil, nobre Senador Gilvan Rocha, convencer o
grande público de que nós ainda somos a eXpressão da vontade nacional, um
Congresso qtie não cumpre a sua obrigação, mas pode cumpri-la para prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores.
O SR. GILV AN ROCHA (I'!'- SE) V. Ex• traduz mu.ito bem nobre Senador, esse estado-de espírito, reconhecível até por nós mesmos. E é evidente,
sr.-PfCSiâente~ que este m-omento; que-deve Ser um momento de reflexão generalizada, no momento em que o Congresso Nacional começa a lutar pelas
prerrogatiVas que são tradicionais e inerentes a esse Poder, é necessário que
abdiquemos caminhos tortuosos e que, adquirindo a nossa independência,
pc;>ssamos readquirir- a cori.fiança que sempre o Congresso teve tradicional·
mente neste País pelo poder representativo, antes que a indiferença, antes que
a violência comece a atingir toda a Nação bra_sileira, antes que seja tarde demais. (Muito bem!)
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra,
com base no art. 16, inciso V, do RegimeritO" Interno.

Sexta-feira 19 4703

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de or-

dem.)- Sr. Presidente, não preciso recorrer à questão de ordem, como artifiO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Na forma do inciso V do art. cio, para poder falar, porque ainda sou Líder, e nesta condição disporei de
tempo. Apenas, quero chamar a atenção de V. Ex"- e é esta a minha ques16, V. Ex' disporá de 10 minutos, sem apartes.
tão de ordem - quanto ao cumprimento do Regimento.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Erh explicação pessoal.)
Quando pedi a palavra a V. Ex", senti-me atingido por essa declaração
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
do Senador Evelásio Vieira, atribuindo-me uma farsa, e assim, conseqüenteO inciso V diz exatamente:
mente, eu era um farsante. É uma acusação ofensiva. Era uma citação nomiuv- em ~xplicação pessoal, umá. só vez, por 10 (dez) minutos: naL Quando S. Ex' pediu a palavra para explicação pessoal, e V. Ex" deferiu.
a) em qualquer fase da sessão, para esclarecimento de fato em Data venia discordo da decisão de V. Ex•, porque não poderia deixar de dar
que haja sido nominalmente c;itado na ocasião, em discurso ou apar- uma resposta ao Senador Evelãsio Vieira sem falar no nome de S. Ex' De mate ... "
neira que, a partir daí, se cada um de nós achar que a simples citação nominal
Refiro-me ao aparte do meu nobre colega por Santa Catarina, Evelásio na resposta garante a resposta também, dentro do Regimento, é interminável
Vieira, quando a mim, nominalmente, responsabilizou pelas ocorrências de a questão de falar em nome pessoal.
ontem dizendo que fui autor de uma farsa, quando S. Ex' diSse que comando
O Sr. Evandro Carreira (PMDD- AM)- Permit<>.me, nobre Senador?
a votação no Congre-ssO e disse que fiz uma farsa para a- íinpresS:ão de que Se- Transforma-se isto aqui mim pingue-pongUe.
nadores ausentes das Oposições eram responsáveis pela não-aprovação da
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) Ouvi, Sr. Presidente, e
matéria.
Ultimamente tenho estranhado muito, Sr. Presidente, alguns apartes do como não posso-permitir, porque estou falando por urna questã_o de ordem,
Senador por Santa Catarina. Acho que S. Ex" tem sido profundamente injus- sem dúvida, seria este o caso. E no momento em que pedir a palavra, corno
to, e hoje renova essa injustiÇa, na medida, exataffiente, em que chama de far- Líder, depois que o Líder Paulo Brossard dela usar, pois me parece quejâ lhe
foi concedida, então voltarei ao meu nobre colega para, mais uma vez, discorsa o que aconteceu.
dar e deplorar a interpretação de S. Ex•
O nobre Senador Aderbal Jurema deu o seu testemunho pessoal.
O SR. P-RESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
De início, eram três Senadores que me procuraram, aliás dois - um não
me procurara, o Senador Amaral Furlan, mas fez sentir a mim que votaria a Senador Paulo Drossard, como Líder do PMDB.
favor da matéria a qualquer preço - o Senador João Calmon e o Senador
O SR. PAULO DROSSARD (PMDD- RS. Como Líder. Pronuncia o
Aderbal Jurema. Teriã. eti~ i!ritão, na minha Bancada, três votos contados cer- seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
tos, acompanhando a votação da Câmara dos Deputados. E tiVe vários ouNão pretendia falar, pelo menos não pretendia falar sobre o assunto, o
tros Senadores, como disse, no momento que eu usei da palavra, na inscrição que, já nesta altura, sou constrangido a fazê-lo, em virtude dos pronunciaque fiz, que me pediram o direito de votar-; só- iiã0--0 fàiendo se eu fechasse a mentos que a Casa ouviu. Mas, vou fazê-lo por entender que nem todas as
questão em nome pessoal.
proposições adiantadas são insuscetíveis de uma contestação. Para não dizer
Quando o projeto foi aproVado na Câmara, um fato era claro e concreto: que nem todas as proposições são passíveis de aceitação.
o Senado teria que votar a matéria para aprová.r ou rejeitar. Se a soma dos
Discute-se, Sr. Presidente, e a discussão foi iniciada pelo eminente Líder
votos não alcançasse 34, a matéria era considerada não-votada e a sessão in- do Governo, nesta Casa, episódios ocorridos na sessão de ontem, do Conconclusa, e o Senado teria que ser chamado e convocado para nova votação, gresso Nacional. Faço votos de que esta Casa, futuramente, não venha adisaté o limite de prazo de permanência da proposta de emenda constitucional cutir, ordinariamente; o que ocorreU n3. sessão do dia anterior do Congresso
no Congresso. Então, eu liberei os meus companheiros que me haviam feito o Nacional. Faço votos.
pedido para votar a favor. Fiz a conta de quantos eram e verifiquei que cheMas, a minha presença na tribuna é porque o nobre Senador Líder do
gavam, somados à votação já cOmprometida, a trinta ou trinta e um. E cha- Governo, Jarbas Passarinho, mais de uma vez, usa o vocábulo Oposição de
mei para votar, no plenário, quatro companheiros- para votarem "não", urna forma indiscriminada, geral, abrangente. E sendo eu Líder de um dos
porque acompanhavam a minha posição, e com isso completariam o quorum.
segmentos da Oposição", exa"""taiTfê:rite aquele numericamente mais expressivo,
Logo, não houve nenhuma farsa. A farsa está na consciência do Senador eu me sinto diretamente atingido por essa designação genérica feita por S.
Evelásio Vieira, não na minha. Houve 31 votos favoráveis e pedi subitamente, Ex", e que considero injusta.
às pressas, por telefone, a esse bravo Senador Luiz Cavalcante e ao Senador
O nobre Senador Jarbas Passarinho sabe, como sabe a Casa, que tenho
José Lins que viessem rapidamente ao Senado para votar, porque não queria uma velha opinião a respeito do modo como se processam ou devem se proque a matéria fosse inconclusa e porque não queria que acontecesse o que em cessar as reuniões, rião apenãs do Congresso, mas do Senado e da Câmara.
aparte ainda há pouco ocorreu, quando o Senador Itamar Franco, tão conheAntes de chegar a esta Casa, tive a honra de ser Deputado na Assembléia
cedor do Regimento, se equivocou. S. Exf--disse que não é possí~el, o povo do meu Estado, em mais de uma legislatura, uma Assembléia ilustre por muinão compreenderá que num dia a massa tenha votado e no outro tenha nega- tos títulos. Tive a honra de ser membro da Câmara dos Deputados, como V.
do quorum. Não negou quorum! O quornm foi atin-gido qUando 34 votos fo~ Ex~ E sabe V. Ex~. como sabe a Casa, que as sessõs parlamentares sempre se
rarn dados. Então, não houve falta de quorum. Então, chamei dois compa- fizeram nos termos regimentais, sem que as galerias, quer dizer, a assistência
nheiros para comigo votarmos "não" e chegarmos aos 34 votos. Chegamos se manifeste. Mas isto não se trata de uma opinião pessoal minha, que eu teaos 34 votos a matéria era rejeitada, por falta de aprovação.
nha haurido dos meus livros nas minhas leituras: trata-se de uma norma regiEsta é a explicação que ainda ontem, se não me equiVOco, cheguei a dar mental expressa.
ao Senador Paulo Brossard, quando estávamos na residência do Senador SalQuando naquela noite em qu,e a Maioria cometeu o delito, a violência o
danha Derzi.
abuso de poder de extinguir os Partidps - de 22 de npvembro, do ano passaA interpretação corre,por ~anta, portanto, de quem pretendeu fazer-me do,- houve um certo momento em que a sessão do Congresso Naciollal foi
farsante e orquestrado r de farsa.
suspensa e os Líderes chamados ao gabinete do Presidente do Congresso NaEra o que tinha a dizer.
cional, lá tive eu ocasião de dizer que a minha opinião era conhecida, porque
O Sr. EveláSiO Vícira (PP- SC)- Sr. Presícfente, peço a palavrà; de jã a havia externado, inclusive, em documento, documento a que não quero
acordo com o inciso V do art. 16 do Regimento lriteino, para urna explicação fazer referência agOra; que a minha opinião era co_nhecida, que as galerias
não podem se manifestar em nenhum Parlamento, mas que eu queria chamar
pessoal.
atenção de que não se tratava de opinião minha, e sim de prescrição iegimenO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- V. Ex• tem a palavra por 10 tal, prescrição expressa do Regimento.
minutos, sem apartes.
E devo dizer mais, Sr. Presidente; nãp se trata de uma norma singular do
O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE. direito parlamentar, não se trata de uma peculiaridade do direito parlamentar
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO brasileiro. Não. Em todos oS parlamentos os Seus regimentos aSsim- dispõem.
Da mesma fofrna que é tradicional, é históiíca á prorrogativá, o podei da
POSTERIORMENTE.
Mesa precisamente do Presidente, de disciplinar, de ordenar os trabalhos, de
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Peço a palavra, Sr. Presidente, manter a polícia da Casa. S~o coiSas inãis d? que sabidas.
para uma questão de ordem.
Hã, até, fatos históricos conheci~os: quaridg o congresso nOrteO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Tem a palavra; para uma americano entrou a funcionar, era comumente cercado e apupado. Por quem?
Pelas tropas que não recebiam seu soldo, e que iam para a sala, o edificio
questão de ordem, o Líder Jarbas Passsarinho.
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onde se feunia 'o congresso norte-americano, o incipiente cOn&resso norte- votos contrários e 5 a f3vor do projeto, numa Casa de 420 membros. E o pro-

americano, a apupavam deputados e senadores, o que fez com que o Congres- jeto foi convertido em lei. E nós, que estamos num regime bicameral, esse
projeto foi conVertido em lei sem um voto do Senado Federal.
Sr. Presidente, essas coisas comprometem a instituição parlamentar. E
perdoe-me o eminente Líder, rri.as a Maioria, procedendo assim, abusando,
vai criando um ambiente de exasperação; compreensível, aliás, numa sociedade profundamente febril, como a nossa, como está a nossa.
Eu gostaria de chamar a atenção de S. Ex• o nobre Senador Jarbas Passarinho, dos Senadores da Maioria, de todos nós, enfim, para esta realidade.
A Maioria -pode fazer? Pode. Mas a Maioria estará fazendo o bem? Estará
contribuindo para um elemento que, para nós da Oposição, é necessário a fim
de que este Pafs saia da crise em que se encontra? Data venia, acho que não.
Acho que está cometendo um erro muito grave e, o que é pior, os erros são fecundos e um erro traz outro, ou outros, no seu bojo.
Não terei a preocupação de examinar todos os aspectos do discurso do
nobre Senador Líder do Governo. Vou ficar apenas em alguns, mais com o
propósíto de propor questões, de suscitar temas à reflexão, do que propriamente responder ao discurso.
S. Ex• disse que era natural que a Oposição fizesse isso. Mas, S. Ex• mes~
mo, com a honestidade que o caracteriza, disse que este projeto não era da
Oposição, de iniciativa da Oposição. Quer dizer então, vamos repartir, pelo
menos isto, vamos repartir um poUco os encargos. Porque se eu, Líder da
Oposição, tivesse a iniciativa de, em nome dela, reunindo as assinaturas que
temos no Senado e na Câmara, tomasse a iniciativa, para criar dificuldades
ao Governo - vai aí em negrito - para colocar o Governo numa situação
desairosa, enfim, para dificultar a ação do Governo, S. Ex' poderia ter razão.
Mas há de convir S. Ex• que a iniciativa não foi minha, não foi nossa, como S.
Ex• mesmo teve o ensejo de dizer, mas de um correligionário seu.
E não vou entrar no méritO da proposição, não está em discussão neste
momento. Mas esta proposição que não contaria, como não contou, com o
voto de S. Ex•, contou com o voto de correligionários seus, desta Casa, inclusive, já não falo da outra, mas desta Casa!
De mõdo que, Sr. Presidente. perdoe-me S. Ex•, mas esta referência à
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem!
Oposição de uma maneira geral e indiscriminada, como a culpada, como a
O SR. PA.ULO BROSSARD (PMDB- RS)- E não mudo de voto por responsãvel, não! Não posso aceitar!
manifestações tais -ou quais, porque no dia em que não fosse capaz de manter
Mas tem mais, Sr. Presidente, como o Senado era uma garantia, na Câ~
o meu voto, resultado da minha reflexão, fruto da minha consciência, pelos mara dos Deputados a votação foi larga e fãcil.
aplausos ou pelas vias que eu recebesse, eu não teria condições de exercer o
Para aprovar ou para votar o projeto dos estrangeiros, apenas cinco apamandato.
Agora, Sr. Presidente, é preciso também dizer com toda clareza: o Con receram para votar contra. Agora, para aprovar o projeto de emenda, que era
gresso, pela sua Maioria, tem sido submetido a algumas situações extrema- - digamos assim - popularmente simpático, aí foram 294; nestes 294, inmente difíceis e criticáveis. A extinção dos partidos por via de lei é um ato cluídos mais de 100 correligionários do nobre Senador Passarinho.
Quer dizer, é preciso examinar as questões, Sr. Presidente, com as deviabusivo, um ato ilegal, é um ato prepotente - foi um ato abusivo, ilegal e
prepotente, mas foi cometido pela Maioria, obedecendo a orientação do gê- das medidas. Agora, S. Ex•. para justificar que na segunda chamada do Senanio instalado no Palácio do Planalto. Do gênio, que ainda outro dia, numa do - e S. Ex• disse com todas as letras - chamou companheiros seus para
conferência feita na Escola Superior de Guerra, lá proclamou que ••a frag- votar contra o projeto, porque, senão a votação ficaria inconclusa e o Senado
mentação da Oposição era condição da abertura"; dessa coisa chamada aber- teria que ser convocado tantas vezes quantas fossem necessãrio, até que o
tura. Então, contra a letra expressa da lei chamada constitucional, contra to- prazo fatal - que não sei quando terminaria - 30 de setembro, sou socorridos os princípios explicitas e implicitos - mas eu fico apenas nos explícitos d? pela Mesa - até que, o prazo fatal, a verificar-se no dia 30 de setembro,
-. a Maioria extinguiu os partidos. E esses ates de violência geram também viesse a arquivar automaticamente o projeto de emenda constitucional. En~
tão, o argumento não é_ convincente, exatamente por quê? Porque não conreações violentas - esta é que é a verdade.
Outro dia nós tivemos a aprovação daquele projeto que apenas adiava as cluída a votação na sessão de ontem, não haveria nenhum dano irreparável.
eleições municipais e prorrogava mandatos, projeto que provocou os protes- O que aconteceria S. Ex• disse: seria a convocação do Senado, não mais da
tos mais fundados, mas a Maioria sólida fez valer o peso do seu voto e, abrin- Câmara, porque a Câmara já havia votadq pela aprovação; por isso jâ era a
do um precedente funesto, aprovou aquele projeto. E, a partir de então, qual- vez do Senado, que seria convocado, uma, duas, tantas vezes quantas fossem
quer pessoa tem o direito de indagar: as eleições de 82 serão realizadas ou ha- necessárias para votar o projeto, aprovando-o ou rejeitando-o.
De modo que a tática utilizada ontem, não encontra justificatiVa nas pa·
verá um outro adiamento? Ou haverâ uma nova prorrogação de mandatos?
Por que não, Sr. Presidente? O precedente foi aberto, quer dizer, esses abusos lavras de S. Ex' Agora, S. Ex• entendeu, realmente, de degolar ontem. Respeida Maioria - a Maioria pode muito, mas hã limites à própria Maioria. A to a sua posição. Mas, não era necessário.
Maioria aO abusar, como tem abusado, vai criando um ambiente prejudicial
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Aliás, procedeu-se, assim na
ao próprio funcionamento destas precárias -1nstittiiÇões e, permita-me e prorrogação de mandatos, Senador Paulo Brossard: nós teríamos prazo até o
perdoe-me S. Ex• o nobre Senador que, com tanto brilho, lidera a Bancada dia 30 de setembro para votarmos a prorrogação de mandatos. No entanto,
m.ajoritária nesta Casa, vai contribuindo para comprometer a própria insti- violentando o Regimento do Congresso Nacional, S. Ex• o Senador Luiz Viatuição parlamentar.
na co:wocou às 2 horas e 5 minutos uma outra sessão, sem a Ordem do Dia e
Não faz muito tempo, Sr. Presidente, foi o Estatuto dos Estrangeiros. sem publicação no Diário Oficial. Qual o interesse? Realmente, votamos, pela
Mas o que aconteceu com aquele projeto é destas coisas que clamam aos céus, madrugada, a prorrogação dos mandatos.
ê de provocar o protesto das pedras nas ruas, e aconteceu; quer dizer, um proO SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ãquela sessão, convo·
jeto que, justa ou inJustamente- faço até abstenção de qualquer julgamento cada 2 minutos depois da outra, eu preferiría aeé -nem me referir àquele episó- mas que justa ou injustamente provocou a oposição e à crítica de toda a dio.
sociedade brasileira, pode-se dizer. Não apenas dos partidos, não apenas dos
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- É verdade, V. Ex• tem razão.
jornais mais influentes, mas posso dizer sem exagero - sou muito cauteloso
em mencionar entidades - da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil;
O SR. PAULO BROSSA.RD (PMDB - RS) - Quando comparece
aquele projetÇ> foi convertido em lei, e em que circunstâncias? Nessas circuris-- uma pequena multidão, porque afinal de contas nas galerias do Senado ou
tâncias, que para a minha sensibilidade queimam como ferro em brasa: 193 nas galerias da Câmara, maiores que as do Senado, o número de a-ssistentes
so mudasse de sede, fosse instalar-se em Nova Jersey. onde foi bem recebido
e,' posteriormente, ainda andou trocando de cidade, até instalar-se no Distrito
de Washington, depois que foi ali localizada, um tefritório federal, a sede do
Go'(<'rno dos Estados Unidos.
Os autores dizem, Sr. Presidente, que os americanos tiveram a preocupação de localizar as capitais de alguns Estados, não nas cidades maiores,
mas em cidades pequenas. A capital do Estado de Nova Iorque, como é sabido, não é a cidade de Nova Iorque; a capital da Pensilvânia, não é Filadélfia;
a capital da Califórnia, não é São Francisco. Exatamente porque entenderam
os americanos - que dizem os escritores, são um povo prâtico - que não
convinha que a sede do goverho ficasse localizada nos grandes centros urba·
nos - mas, isso, no século passado ainda.
De modo, Sr. Presidente, que para mim a questão é extremamente simples. Eu não louvo, nunca louvei manifestações da galeria, mesmo quando
são favoráveis a mim, ao meu Partido, à Oposição- e o nobre Senador Jarbas Passarinho sabe disso. Nunca louvei, por quê1 Porque penso na situação
inversa: é que eu não aceitaria e reclamaria da Mesa, se ela tolerasse manifestações hostis à Oposição por que tomasse essa ou aquela posição.
De modo que, perdoe-me S. Ex•, mas eu não posso aceitar, mudo, a crítica que S. Ex• dirige à Oposição, porque a responsabilidade não é sua. Esta é a
primeira questão- a colocar.
Imaginem só se, amanhã, nós fôssemos ao tribunal, tivêssemos lâ uma
questão do nosso interesse e comparecêssemos ao tribunal - fosse o Supremo Tribunal ou OTribunal de Recursos ou o Tribunal do Trabalho ou o Tribunal Militar, qualquer um deles, estou me referindo, apenas, aos tribunais
federais, aqui sediados - e, ao voto favorâvel, a assistência aplaudisse e, ao
voto desfavorável, fosse respondido com apupos. Estaria certo isto, Sr~ Presidente? Não. Certa ou errada, aquela pessoa investida de uma função pública
para prolatar um voto, deve ser respeitada no seu voto -certa ou errada. Eu
exijo, em relação a mim, isto.
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não paSsará de urna pequena multidão -vamos chamar, assim, contraditoriamente- é natural que essas pessoas compareçãmpór-c[UC têíff interesse. Os
interesses podem ser atê contraditórios, maS é natural, são os chamados grupos de pressão, que existem em toda parte. Que mandam cartas, que oferecem
memoriais, que recorrem a todos os expedientes para obter uma votação favorável àquilo que entendem ser do seu interesse.
De modo que é preciso ver esse dado da realidade como ele é. Agora,
cabe à direção dos trabalhos a disciplina dessas preSenças. E esta é a questão
nuclear e fundamental.
Outro dado que S. Ex• também abordou no seu discurso, é o relativo à
presença dos Senadores biônicos. Digo biônicos, Sr. Presidente, porque ovocábulo já está abonado, parlamentarmente e academicamente. O nobre Senador Luiz Viana Filho, Presidente do Congresso Nacional e membro da Academia Brasileira de Letras, ainda no ano passado empregou o vocábulo e eu o
registrei na hora. Está dicionarizãvel, se é que já não foi dicionarizado e com
abonação acadêmica e, na linguagem parlamentar, tem a máxima abonação
pelo Presidente da Casa, que deve ser um modelo de linguagem parlamentar.
Agora, pergunto a V. Ex•, pergunto ao nobre Senador Jarbas Passari-nho, pergunto a cada um dos membros desta Casa: a introdução desta figura
não trouxe um desgaste, um prejuízo ao Senado? Creio que niriguém dirá que'
não. Conheço, inclusive, a situação de muitos companheiros que teriam as
condições para, ern pleito direto, serem eleitos. Não direi isso de todos. Mas,
segundo a minha convicção, muitos são os que, em Pleito direto, teriam condições para ser eleitos. Nem todos. Mas o fato é que essa introdução feita
pelo '"Pacote de Abril" feriu, comprometeu, manchou a institUição. E isso
que estou dizendo aqui e agora, disse quando da expedição do decreto, daquele ato que prefiro não qualificar pelo respeito que tenho a esta Casa. De
modo que quando surgem estas questões, cai sobre o Senado a pecha da bionicidade. o que está acontecendo, infelizmente eu disse que ia acontecer e não
errei, e acertei. E ainda disse mais. Lembro-me bem que na ocasião eu disse
que o Senado era uma instituição respeitável e respeitada num País de poucas
tradições, de escassas tradições. Falava-se no Senado sempre com um respeito muito grande. Por essa ou aquela razão, sem dúvida nenhuma, porque pelo
Senado passaram grandes brasileiros, no mais longínquo chão do Brasil falase no Senado com respeito e eu disse naquela ocasião, logo depois de expedido o "Pacote de Abril", disse que ali a maldade era tão grande que visava
atingir uma das poucas instituições de tradição respeitável em um país de tão
poucas tradições. De modo que o que nós estamos assistindo, agora, é uma
decorrência desta sitUação.
Será, Sr. Presidente, que estou errado, será que estou exagerando, será
que estou inventando? Tenho a convicção de que não; estou expressando urna
verdade que qualquer pessoa registra.
Agora, Sr. Presidente, vou manifestar uma diverg0 1cia com o que anunciou o Sr. Senador Jarbas Passarinho a respeito do voto na Comissão e do
voto em Plenário; o chamado voto técnico do voto politico. Não penso assim.
Não penso. Sei qUen-á pessoas que pensam assim, da forma como o nobre Senador Jarbas Passarinho anunciou: - una Comissão eu -voto teCnicamente
ou juridicamente e, no Plenário, politicamente". Peço licença para discordar.
Quando se trata, por exemplo, na Comissão de COn-stituição e Justiça. Se
a Comissão se pronuncia pela inconstitucionalidade de um projeto, eu não
posso, no Plenário, votar a favor, a menos que tenha mudado de pensamento,
o que é uma faculdade, um direito e atê obrigação de- mudar quando se convence do erro.
Se é relativamente ao mérito, como no caso desta emenda, se a Comissão
opinou, como no caso da Emenda ConstituCiOOai não hã problema de inconstitucionalidã.de, é o da conveniência ou- inconveniência, da opOrtunidade ou
da inoportunidade, da utilidade ou da inutilidade. Se na Comissão eu opino
favoravelmente, eu não vejo como, no Plenário, votar diferente. PorqUe e":atamente, lá como cá, o que se aprecia é o méritO da proposição. Eu posso votar contra, mas o que eu não posso é dizer: "não, lã o meu voto é técnico e
aqui o meu voto é político". Eu não entehdo a política desta forma.
Agora, por derradeiro, Sr. Presidente, o problema em si a respeito do
qual vou dizer apenas duas palavras. Trata-se do problema da remuneração
dos professores que, de certa forma, se entrosa com esse da aposentadoria ou,
pelo menos, foi colocado nesses termos.
Eu ouvi uma vez; estarrecido, o que disse o Senador Agenor Maria; que
as professoras do Rio Grande do Norte, enfim, os professores municipais ganhavam CrS 80,00 e não recebiam há seis ou sete meses.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Cr$ 75,00.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Cr$ 75,00.
Eu até dei um aparte um pouco jocoso, mas para chamar atenção do grotesco daquela situação. Eu disse a S. Ex•: ••mas se é para não pagar, até que
podiam aumentar esse vencimento de Cr$ 75,00 para Cr$ 80,00".
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E lá no Ceará, quando no mês de junho andamos por lã, a Comissão de
Assuntos Regionais, e eu que a ela me incorporei, ouvimos que as professoras
municipais ganhavam Cr$ 200,00 e que aind-a representava uma situação muito favorecida. E dando um aparte nesse sentido, aqui nesta Casa, o Senador
Alrnir Pinto confirmou, fazendo uma pequena ressalva, que não eram Cr$
200,00 mas Cr$ 300,00. Parece que não muda substancialmente o problema.
Essa é uma realidade trágica. Não sei, hoje, qual é a situação, mas tive
depoimentos de professores secundários, do Rio Grande do Sul, de estabelecimentos privados, que andavam correndo de escola em escola, de ginásio em
ginásio para dar mais aula, para juntar mais um pouco, tão mesquinha, tão
mofina era a remuneração. Agora, me pergunto a mim mesmo: que aulas
pode dar um professor nestas condições? Que aulas? Será ele realmente um
professor no sentido próprio da palavra? Ou serã apenas alguém que fala enquanto pode, enquanto tem voz, enquanto resiste, sem sequer saber a quem
está falando? Não posso entender um professor que não saiba a quem está falando, um a um dos seus alunos. Seja realmente um professor. Ele poderá ser
um repetidor mais ou menos mecânico, de noções mais ou menos acertadas.
Esta é a realidade para a qual devemos todos nós olhar.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Líder, com muita
pena tenho que advertir a V. Ex• que o seu tempo já se excedeu em 50%, e alguns Srs. Senadores já olham para esta humilde Presidência. Por isso peço a
compeensão de V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Paulo Brossard, V. Ex•
me concede um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pois não.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Paulo Brossard, eu fico
muito grato por este último aparte. Mas a situação é a seguinte; o professor
da zona rural é pago pelo município. Agora, nós noS deparamos com uma situação constrangedora nd Nordeste; 90% da renda é em determinados municípios 100% da renda é egressa da lavoura. E a renda do ICM que incide
sobre o produto rural, o algodão, o sisai, o milho a mamona etc. Nós estamos
com dois anos de frustração de safra total. Então, hã municípios que não têm
condições de pagar, este ano, não a mensalidade do professor; eles não podem pagar de maneira alguma porque, infeliZmente, a educação rural ficou
na dependência da obrigação financeira dos municípios, e os municípios não
têm como pagar o professor; daí o êxodo imenso do lavourista, do agricultor,
do ruralista, porque o sonho do pai é educar o filho. Se a professora não existe porque não há dinheiro, portanto não pode receber, então vem o êxodo rural. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Encerro, Sr. Presidente,
e ao encerrar quero dizer uma palavra sobre o ensino superior no Brasil. Bem,
sobre o ensino superior no Brasil não preciso dizer nada. Eu anunciei que ia
dizer uma palavra, mas para quê?! As universidades brasileiras não estiveram
em greve na semana passada, todas elas?! Uma greve de professores e de estudantes. Não estiveram?! Creio que não preCiso dizer mais nada. Tudo isso,
para mim, está dentro de um contexto, de um quadro social, de um quadro
econômico, de um quadro político.
Vejo no Jornal do Brasil de hoje declarações do Presidente da Associação
Nacional do Bancos de Investimento. Jão é do sindicato de operários não, é
dos bancos. Sabe o que ele disse? Apenas isto: que a situação económica é extremamente grave e insustentável. Quem diz isto é o presidente da Associação
Nacional dos Bancos de Investimento. Quer dizer, estamos diante de um
imenso problema; estamos diante de um problema vital para o nosso País; estamos, no meu modo de ver, diante de uma situação de sobrevivência. Qual
vai ser o Brasil de amanhã? Saberá alguém responder com segurança?
No meu pensamento, perdõem-rne os eminentes colegas da Maioria, a
Maioria, com o que a mim parece ter sido uma sucessão de abusos, não tem
contribuído para a criação de um ambiente necessário, imprescindível, a que
algumas soluções fundamentais, basilares, políticas, econômicas, sociais e
educacionais venham a ser tomadas em benefício do Brasil. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra, como
líder, ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder, pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. P_re:siden_te, Srs. Senadores:
Constrange-me ter que pedir a palavra na condição de Líder, neste instante, e pela terceira vez usar a -tribuna hoje.
Tenho a impressão inclusive, de que a Ordem do Dia deveria ser respei~
tada, e deveríamos depois ter a oportunidade de usar a palavra na condição
de Liderança. Mas já que a Mesa _deu a palavra, na hora que se deveria iniciar
a Ordem do Dia, ao Senador Gilvan Rocha e sucessivamente ao Senador
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Paulo Brossard, eu me sirvo do privilégio da Liderança para dizer algumas
poucas palavras. Pretendo que sejam realmente poucas. Primeiro, não eriümdi que não haja entendido o nobre Líder Paulo Brossard, que era importante
e absolutamente imprescindível, do ponto de vista da Liderança da Maioria
do Senado, concluir a votação, ontem. Pretendo ter sido claro e fui infeliz
porque não fui compreendido por S. Ex•
Renovo o raciocínio. Se a Câmara houvesse terminado a votação inconclusa, nada haveria o que fazer no Senado. Acontece, porém, que a proposta
de emenda à Constituição n'~ 50 estava com sua data final de apreciação no
Congresso no dia 30 de setembro. E uma vez inconclusa a votação pelo Senado, depois de aprovada pela Câmara, era obrigatório reconvocar o Senado
para votar.
Eu me pergunto se S. Ex• acha que, como Líder da Maioria, eu deveria
esperar mais três, quatro, cinco, dez dias, nova mobilização de profes·sores,
para tratar de uma matéria que eu tinha condições de decidir naquele instante?
Onde está o erro? Onde está a inadequação da minha atitude ao realismo
partidãrio? Não entendo que se possa atribuir a mim que devesse, naquela
ocasião, esperar que daí a três, quatro, cinco ou dez dias, nova mobi1ização
fosse feita para que a Oposição pudesse concluir vitoriosamente uma votação. Ora, não hã Líder de maioria que proceda desse modo. Não usei de nenhum artifício censurável, quanto mais desonesto.
Procurado pelas lideranças, que se dizem tal, uma reconhecida presidente de uma confederação, as mesmas que vieram aqui, hâ pouco tempo, num
congresso mundial e obtiveram de mim todo o apoio, fui extremamente claro,
disse-lhes: não concordo com a proposta. Se depender de mim, os Srs. não
sairão daqui com a aposentadoria precoce, votada por nós.
Sei que isto é desgastante, sei que politicamente me afeta, mas acho que é
um dever de liderança de Governo assumir este típo de responsabilidade.
Tivemos ainda uns 5 a lO minutos de conversa, em que os professores
pretenderam sobrepor aos meus os seus argumentos. E posteriormente concluíram o que todos nós concluímos: que o problema não está evidentemente
em antecipar a aposentadoria, mas em resolver a questão dos salários. b a
política salarial do magistério.
Ainda houve um desdobramento da discussão nessa ocasião, no meu gabitl"tc, cm que um professor chamava a atenção para a necessidade realmente
de manter uma distinção entre os professores e as professo rãs. Ele achava que
não deveria haver nenhuma distinção, razão pela qual antecipava para 25
anos, homens c:: mulheres. Mostrei que sempre foi da natureza da legislação
brasileira contemplar essa diferença, que é biológica. Desgraçados de nós se
todos fôssemos homens, ou se todos fôssemos mulheres. Perguntei se ele era
pai, ele disse que sim; perguntei se ele tinha tido dor de parto, ele disse não.
Essas diferenças entre nós eu, que creio em Deus, acho que foi Ele quem
as fez.
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Mas não tenho sigla. Nobre Senador, a nós
afigurou-se o espetãculo de ontem uma página parlamentar altamente significativa. Primeiro, hã um ano, esse mesmo projeto foi votado e a ARENA levou 208 vótós, na Câmara dos Deputados; ontem, na Câmra dos Deputados,
nós registramos 294 sufrágios favoráveis. Portanto, a coordenação da Bancada do Governo, na Câmara dos Deputados, está um pouco derruída, ou está
em xeque.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Peço permissão a V.
Ex• para não concordar.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex•, depois, responderá ao aparte. No
Senado, a coisa mudou. V. Ex• deu provas de que foí um homem de Estado
Maior. Fez uma manobra de desbordamento magnífica. Nós todos esperávamos que a emenda passasse também no Senado. V. Ex• estava tranqUilo, observando o desenrolar da batalha campal que se travava. Devo dizer que V.
Ex• é um estrategista. Primeiro, fez uma cortina de fumaça, para atrapalhar a
manobra; ninguém descobriu. Quando entraram os últimos Senadores para
votar, eu pensei: "liquidou-se a emenda; a emenda vai passar mesmo". Mas,
era uma manobra que nós não supúnhamos. Era uma manobra que foi feita.
Depois, V. Ex• fez, então, um fogo de barragem; não escapou ninguém. En~
trou no fogo direto, fogo de barragem. V. Ex• foi um estrategista, um homem
de estado-maior, um artilheiro. Então, a Bancada do Senado funcionou corno
um relógio, como um mecanismo de um relógio. Os canhões entraram na
hora certa; a cortina de fumo foi feita na hora certa, o fogo de barragem na
hora certa, e nós aqui ficamos perplexos diante do resultado da votação. Isto
é que a mim se me afigurou a manobra de ontem. Mas, com relação à Câmara, está havendo uma distorção, e o PDS tem que regular muito o seu fogo
porque está fora do alcance dos seus canhões. A turma está vazando, estrepitos~mente, contra o Governo. Nobre Senador, sou daqueles que reconhecem
que, se for como foi, de fato, uma manobra de Líder, de Chefe, não condeno
nada dessa manobra; essa manobra foi tão bem feita que colocou desguarnecido o flanco exposto do PMDB. A nanobra foi tâtica e estrategicamente executada dentro de um plano sereno. V. Ex• não se exarcebou em momento nenhum, não ficou nervoso, não se exasperou, não ficou intranqUilo. Tudo se
deserolou de acordo com os planos preestabelecidos, do Estado-Maior, daqui
do seu gabinete. Portanto, V. Ex', tática e estrategicamente, manobrou como
um Chefe militar, e deu tudo certo. Nos últimos tiros, nós vimos que o flanco
do PMDB ficou a descoberto- e isso vai exigir uma prestação de contas violenta nos seus Estados V. Ex•, então, logrou todos os efeitos da manobra. Se
tivesse podido manobrar também a guarnição da Câmara, o resultado seria
outro. Este é o meu testemunho eqUidistante dos partidos.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço ao nobre Senador Difceu Cardoso o elogio que está embutido na apreciação. Mas, devo
discordar dela. O meu colega da Câmara, pela primeira vez, teve a sua BancaLembro-me de um famoso aparte desse pranteado Último de Carvalho, da votando contra a sua orientação. E o teve, em grande parte, devido a con·
quando disse que lá em Minas é muito bom, porque a metade é homem e a dutas de pessoas sobre as quais eu prefiro silenciar.
Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• é aqui...
metade é mulher e todos se dão bem. Era um aparte dado a um gaúcho, que
estava muito ardoroso na tribuna - e ainda há pouco foi citado aqui pelo
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• deixou quatro Generais do MDB
nobre Senador Paulo Brossard - que ê o eminente Professor Brito Velho, sem comando ...
quando dizia que no Rio Grande do Sul todos eram homens, no sentido de
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, três do MDB e
todos machos, todos valentes.
Ora, esta boa divisão, que eu acho que deve continuar, porque esta his- um do PP. V. Ex• tem razão. E veja bem- eu ia dizendo- V. Ex', que~
tória de escolher sexo do filho que vai nascer pela proveta é muito duvidosa, aqui um padrão de desassombro, há de reconhecer, no seu humilde colega do
esta boa divisão faz com que as mulheres de fato, biologicamente, sofram Parâ, pelo menos, não fugir à luta, ter o amor pela responsabilidade direta e
mais do que os homens, embora se diga que as mulheres, apesar de biologica- não se preocupar se as conseqUências podem ser desastrosas para si. Se não
mente sofrerem mais do que os homens, morrem mais velhas. Mas qualquer fosse-uma c3üsa na qual eu não acreditasse, eu não me bateria por ela, mas
estatística que eu citasse nesse sentido receberia reprimenda imediata do acreditei que o fundarriental era, como insistimOs, e acho atê que nos pusemos
Líder do Partido Popular, que contesta toda e qualquer declaração do Líder de acordo neste ponto, o salário. O ·outro era um artifício, que o nobre Senador Gilvan Rocha disse que eu classifiquei de uma maneira injusta, coriiO
da Maioria.
aposentadoria precoce; eu repito: é aposentadoria precoce. Nós nos transforO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex' permite um aparte?
maríamos num imenso asilo de aposentados neste País, se nós ontem tiVésseO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o Senador Dir- mos dado seguimento à aprovação da Câmara, porque seria inevitável trans~
ceu Cardoso, e acho que ele vai falar sobre as mulheres.
ferir para outras profissões exatamente o mesmo tipo de tratamento.
Já falei nisso e não vou repetir. Mas veja V. Ex•, nobre Senador Dirceu
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não vou falar sobre as mulheres; os homens e as mulheres, uns e outros. Nobre Senador, a nós que estamos eqUidis- Cardoso, um atendente de hospital; um enfermeiro, quer o técnico de enfermagem, quer o de enfermagem de grau superior e o médico, que estão manutantes dos Partidos, que não temos siglas partidárias ...
OSR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• me permite uma seando docentes e se contaminando permanentemente com a doença; essa
gente não tem aposentadoria aos 25 anos. Eu me referi aos bancãrios, onde
interrupção?
·
hã uma grande incidénda de psicose, devido a tensões continuadas; essa gente
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pois não.
não se aposenta com 25 anos. Inúmeras outras profissões eu citaria. Como
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• estâ eqüidistan- poderia o Governo ser correto e justo na hora em que ele cedesse, diante da
te como aquele juiz francês, eqUidistante entre a justiça e a injustiça, porque pressão forte do prestígio do magistério, Se não levasse, por extensão, às outras profissões, um igual tratamento?
V. Ex• vota sempre com a Oposição. (Risos)

Setembro de

DIÁRIO DO CONGR~SSO-NACIONAL (Secão 11)

19~0

Sexta-feira 19 4707

Agora devo dizer a, V. Ex•: quanto à manobra, ela, de minha parte, teve Rocha que eles vieram, também, para aplaUdir o PDS. Mas, S. Ex• disse, em
seguida, quando algum representante do PDS aprovava a emenda, Que favoduas fases e eu vou revelar a V. Ex•, embora isso ...
O Sr. DirceU CardOsO\ESJ
V. Ex• vai permitir apenâs um aChega a V. recia os seus desejos. Bom, se eles chegassem ao ponto de insultar o pedessista
Ex• V. Ex' me lembrou ontem o seguinte: eu estava contra o pensamento de que fosse lá aprovar a emenda do seu desejo, então, já era, caso de manicómio
V. Ex•, porque votei faVoravelmente às professoras. Mas sou um homem que e não era mais caso de Parlamento.
Não é o caso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de insistir no ponto, mas, a
admiro os homens de inteligência, os líderes. V. Ex• lembrou uma manobra
mim me feriu a interpretação de farsa que me deu o Sr. Senador Evelãsio
de Foch ...
Vieira. Entendo que é completamente diferente daquela a que se referiu o
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- NÚatalha do Marne? nobre_ Senador Dirceu C3:rdoso. Falou de Uf!1:a manobra que eu, realmente,
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não, não, nos pântanos de Saint Gond. realizei, pofque eu não poderia perder a aprovaÇão. Agora, farsa, como farEle dizia assim, naqUeles dias negros do seu comando: "a minha e_squerda ce- sa? Quando percebi que eu teria votos, na Bancada, contrários ao meu ponto
deu; a minha direita fracassa".
de vista, contei-os. E, depois de contá-los, arregimentei os que deveriam votar
não. E, corno vieram mais do que havia necessidade, dispensei-os, mandei-os
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PÃJ- E eu ataco ...
embora. Por quê'? Porque, como Líder, tenho que proteger meu companheiO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- ... "a situação é exceü~nte; eu ataco". Foi o
ro. Como Líder, devo tomar para mim todos os desgastes da política goverque V. Ex• fez. A Câmara tinha ido embora; â direita, entrando os Senadores
namental. Se aceito ser Líder, aceito o que o Ministro Churchill dizia: "Não
e votando. Pensei: "estã liquidado, a situação é trágica"; mas V. Ex• atacou e
pode ser Líder de um governo quem não defende esse governo pelas piores
ganhou. V. Ex• repetiu, no plenãrio da Câmara dos Deputados, a ação de
coisas pelas quais ele é atacado." De maneira que, quando obtive o número
Foch, nos_ pâtanos de Saint Gond.
de votos .. não" necessários- e aí, sirrl, escofhf propositadamente, os que iam
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois eu rrie permito ser dados pelos Senadores eleitos diretamente, aí, sim, fiz a minha escolha e liagradecer a V. Ex• ....
berei o resto.

=-

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

E o nobre Senador ainda se

queixa da Oposição ...

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Ele não é Oposição.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- É Oposição, é Oposição ...

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Estou satisfeito pela confissão.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não é uma confissão.

V .. Ex• não consegue, com uma simples opinião~ quebrar argumentos tão cristálinos. Onde está a farsa'? Se V. Ex• diz que a confissão é farsa, confissão de
O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ele não é Oposição; ele manobra de liderança, é indiscutível. Vi V. Ex•, acompanhei a manobra do
Partido de V. Ex', que me afetava. Vi V. Ex•, inúmeras vezes, fazer obstrução,
acabou de dizer que é eqUidistante.
inúmeras vezes; é parlamentar. A minha é garantir a vitória do ponto de vista
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... que lhe presta todas as home- do Governo, se estou de acordo com ele. Agora, o que fiz eu'? Fui procurar alnagens e com justiça.
gum Senador que tinha mandado me avisar que iria votar a favor, para dizer
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora veja, nobre Se- não vote? Não! Liberei os que pude liberar-. Agoi-3, guardei daqueles que falanador Paulo Brossard, o de que eu me queixo, é de parte das Oposições. V. ram comigo- quatro dos cinco queriam dar votos independentes -guardei
Ex• assumiu uma responsabilidade de responder pelo todo. Reli as notas ta- a oferta que me fizeram: que, se o Governo viesse a ser derrubado pelo voto
quigrâficas do meu discurso; dou-lhe razão em parte quando disse que a Opo- deles, que, então, aí, eles s_e renderiam à Liderança. Razão pela qual, pedi que
sição havia feito daquilo um objeto de desgaste do Governo e havia adjetiva- só votassem na segunda chamada. Ê uma manobra cristalina; é absolutamendo de maneira impelida. Nesse ponto, retifico, para voltar ao que disse em se- te criStalina.
Nobre Senador Pedro Simon ...
guida no meu discurso: uuma parte da Oposição". Aliás, não -sei se isso pode
vir a ser mal entendido, mas insisto em dizer o que sempre disse: nunca ouvi
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) --V. Ex• me permite um aparte'?
um Senador, desde que estou no Senado Federal, ir ao Congresso Nacional
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... aguardo V. Ex•
falar sem veemência. Não, quase todos com veemência. Mas nunca ouvi SeO Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Nobre Senador Jarbas Passarinho,
nador de Oposição tratar o partido majoritário de maneira tão rude, tão grosseira pela qual normalmente ele é tratado na Câmara dos Deputados. Pode V. Ex• estã sendo""claro e está sendo preciso. Eu respeito a posição de V. Ex• e
o felicito, quando V. Ex• vem, assume a tribuna e afirma que é categoricaser que eu esteja sendo parcial no julgamento.
Temos aqui o meu modelo de veemência verbal, que é o Senador por São mente contra o projeto dos vinte e cinco anos, que afirmou às lideranças que
Paulo, Franco Montara. Mas não ouvi de S. Ex•, nunca, uma referência de era contra, ...
que somos marionetes, que nós somos essas pessoas que desfilam- agora me
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS ....,_pA)- Eu disse pela televisão,
falta o tempo; faço até um apelo, pois não sou muito enteridido; sãO aquelas antes.
pessoas que desfilam com roupas - são os manequins. Alguns dizem que
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- ... e votou taxativamente contra.
seríamos manequins do Dr. Golbery. Aqui se fala no ..gênio do Palácio do Correto. As Oposições eram a favor; votaram a favor. Correto. O que queria
Planalto". Estã certo. É uma maneira de dizer. Ali se fala do "maquiavélico parecer ontem e que deixou_ profundamente magoada a Oposição ê a conta de
Dr. Golbery", como diz sempre o Líder do Partido Popular. Mas, nunca vi chegada feita - como diz o Senador Dirceu Cardoso - no sentido de que,
uma afirmação grosseira, chã, ofensiva, soez. Pode sei qUe os meus ouvidos considerando que quatro Senadores da Oposição não estavam presentes, dá
se tapem quando os Srs. Senadores falem; quem sabe? Sou parcial também, uma votação que a imprensa publicaria que o projeto não foi aprovado pormas, ontem na hora em que o Senado ia votar, um Deputado gritou, a plenos que faltaram quatro Senadores da Oposição. Aliás_, o autor da emenda foi à
pulmões, imediatamente atrás de mim e do nobre Deputado Nelson Marche- tribuna, no encerramento, e noticiou, dizendo taxativamente que o projeto
zan: "Agora, é a uMáfia" que vai entrar".
não foi aprovado, porque faltaram quatro Senadores da Oposição. Se a BanO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Vamos convir que não é um modelo de linguagem parlamentar ...

cada do PDS tivesse vutado, se os Senadores tivessem estado presentes e tivessem dado quarenta votos, todos os que estavam presentes tivessem votaO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Não é. E o modelo do, os que votaram a favor, que foram cinco, votassem a favor, e os 12 ou 15
parlamentar não é este. Mas, o de que me queixo é que, quando, no Senado, que estavam presentes e eram contra, votassem contra, não teria problema. O
os companheiros, que não usam esse tipo de vocabulário, analisam eSSe com- problema, e me perdoe V. Ex•," ê que V. Exb 9, além de fazer- e aí sou perfeiportamento e, em regra, são lenientes - explicam-no, ao invés de criticá-lo. tamente de acordo com V. Ex', a tática de Líder, no sentido de garantir areEsta foi a minha queixa, a queixa que fiz, ainda hã pouco, ao nobre Senador jeição do projeto, que era um direito de V. Ex•, usou de malícia com a OpoGilvan Rocha. Quando são jovens manipulados, eternamente manipulados, é sição, no sentido de dar o número certo para que, perante a opinião pública,
a juventude- é a juVentude na sua expansão natural. Quando são Professo- ficasse denunciado à Nação que o projeto seria aprovado, não fosse a falta de
res, - e discordo, fundamentalmente, duas vezes, hoje, do Sr. Senador Eve- quatro Senadores da Oposição. E V. Ex• mediu, nos mínimos detalhes. Muisálio Veira- quando são os Professores, que-Perdem a compostura e perde- tos não entendiam, eu não entendi: porque que _o ilustre Senador Luiz Cavalriam em quaisquer circunstâncias, desde que a votação ·não lhes fosse favorá- canteentrou, na última hora, para votar .. não", sejã estava rejeitado? E, aí, a
vel- são os Professores que representam o Magistério? Não. Para mim, re- assessoria da Mesa me disse: .. Mas só tinha 33, precisava 34." o .. não" do Sepresentam uma parte do Magistério, urna parte engajada, uma parte mais po- nador Luiz Cavalcante, que entrou na segunda chamada para dar o "não",
litizada, uma parte que veio, aqui, fazer pressõeS- - fazer apenas pressões'? mas por que o "não"? Foi para fazer os 34. Então, deu exatamente 34, o quoNão. Porque ouviu em silêncio'? Sim, é verdade. Disse o Sr. Senador Gilvan rum necessário. E deu, exatamente, o "sim", faltando os quatro Senadores da
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Oposição. Então, o que aconteceu? Se -dois dos Senadores da Oposição não
estivessem viajando para a Europi;t"e se o outro, Senador Teotônio Vilela, que
queria vir Votar e o seu médico não deixou, porque estava com 40 graus de
febre, exatamente ontem, diga a essa opinião pública, se os ·quatro tivessem
vindo ..~

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu ni!o sabia. Vou até
providenciar uma visita a V. Ex• Eu não sabia que estava com 40 graus de
febre ...

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Seria um ato, por parte de V. Ex•,
que seria recebido com a elegância que lhe caracteriza.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E o faço porque, inclusive, antes da operação, mandei~lhe um telegrama. Eu não sabia que estava
com 40 graus de febre, ao contrário pensei que S. _Ex• ~tivesse em pós~
operatório longo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB -

RS)- Nilo, infelizmente, falei pessoal·

mente, ele queria vir e o médico absolutamente não lhe permitiu. Ele estava,
exatamente, com 40 graus de febre ontem. Mas, o que queremos dizer, Senador: V. Ex•, hoje, está tomando uma atitude que tem a nossa mais integral solidariedade. V. Ex• estâ assumindo a responsabilidade. O PDS, pela sua Bancada no Senado, disse não, porque acha que o projeto não é bom. E entendam como entenderem as professores; esta posição tem o nosso respeito.
Mas, a de ontem, de deixar exatamente na situação para que os professores
viessem a dizer: pois é, a posição está aí, fala, grita, protesta, mas, se os quatro estivessem presentes, a coisa seria diferente, é isso que levou o Senador
Brossard à tribuna.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Veja como V. Ex• enriquece o meu discurso e como me dá a oportunidade de brilhar- desculpe-me
V. Ex• a imodéstia- vou brilhar.

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Já fico satisfeito.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Vou brilhar. V. Ex• me
obriga a brilhar. V. Ex• fez interpretaçõe_sinteiramenteequivocadas sobre fatos claros.
O Sr:.___Dirccu Cardoso (ES)- V. Ex• vem brilhando desde ontem. Acho
que V. Ex~ não brilhará nunca mais. E líder não é só ser Senador, líder é ter
cabeça.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado, Senador Dirceu Cardoso. Mas, veja V. Ex.• que imereço o exagero do elogio. Por
exemplo, veja duas afirmativas claras do Senador Pedro Simon, que é um homem franco, eu o respeito muito inclusive por isto, e que ele só as fez na suposição de que são verdadeiras, mas que são inteiramente inverídicas. O Senador Luiz Cavalcante foi chamado por mim sem nenhuma interferência da
Mesa. S. Ex'- falou na Assessoria da Mesa, está aí, claramente. E diz mais:
~·não, o Assessor da Mesa mostrou que não haveria 34." Ora, nobre Senador,
eu sou bom aluno, desculpe-me a imodéstia, mas sempre tive boa retentiva,
também auditiva, como visual.
Ora. chamei o nobre Senador Luiz Cavalcante e expliquei-- quando eu
contei os votos da bancada, três irredutíveis, somados aos 25 da Oposição,
que poderiam ser 29, aí sim, está certo, não fossem aqueles que se encontram
a serviço do Senado, na representação do Senado no exterior - e a Bancada
não os convocou para votar, é uma questão de economia interna da Bancada
-não fosse a ausência do Senador Hugo Ramos que está, até agora, sofrendo reprimendas do seu Líder que o desautorou por um discurso que fez, pertencendo oficiãlmente ao PP, não fosse a··s.ua ausência, esses 4 realmente somados aos 25 dá 29, com 3 que jã eu tinha irredutíveis seriam 32. Mas, me favoreceu que os 4 não viessem, comO me--desfavoreceu um independente que
disse que não votaria, e foi votar. Também quebrou em parte a minha conta
que não foi de chegada.
Segundo, diz ele, por que o Senador Luiz Cavalcante só entrou na segunda chamada? Simples. Precisava assegurar-me de que ele me daria a garantia
de que o projeto morreria ali, e eu -podia poupar o meu companheiro, se tivesse algum voto .. sim" a mais, e chegaria no lirriife, e pouparia o Senador Luiz
Cavalcante de votar "não". Porque Senador Pedro Simon, V. Ex• que é uma
carreira brilhante, uma carreira meteóriCa neste País, em matéria política, V.
Ex'- que vem de liderança estudantil até a uma das maiores Lideranças do Rio
Grande do Sul, V. Ex• sabe quanto nós, que votàmos "não", vamos pagar?
Quantos que tivemos Coragem de votar 0\nã.o'', vamos pagar? então, eu só poderia oferecer a mim mesmo ao SacrifíciO, e·só levar um meu companheiro a
um sacrifício ígual ao meu em último caso. Por isso, eu contei de novo a presença, e como não houve mais nenhum_a defec_ção na Bancada, precisei do
voto do Senador Luiz Cavalcant_e_ na segunda chamada.
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Então, não existe farsa, a jogada ê muito clara. Quanto ao resto, evidentemente, não vou jogar aqui todas as minhas cartas, porque vamos- ter outras
batalhas pela frente. Houve uma coincidência gostosa para mim. Quando
chegaram 31 votos positivos, 31 votos ''sim", dados por cinco Senadores pq.r V. Ex's chamados biônicos- todos os votos ..sim" da minha Bancada
partiram de Senadores indiretos, eu, então, fiz a minha m8.no9'ra para quC Senadores diretos- que não podem sofrer o opróbio dessa comparação permanente que se faz aqui -assumissem a responsabilidade do pior. Poderia ter
tido mais, concordo com V. Ex•
Agora, outro ponto que me parece inteiramente equivocado de V. Ex•,
V. Ex• diz: se nós tivéssemos dado 40 votos ''não", não teria problemas. Mas,
como não teria problemas? Quarenta votos "não", para nós, seria evidentemente uma possibilidade que eu não poderja ter: a minha Bancada é de 37,
dos quais tenho, também, Senadores doentes. Então, é uma Maioria precâria
quantitativamente. E eu poderia colocar lã - digamos - 30 votos ''não".
Em que ajudaria?
Nada. Se eu tivesse colocado 30 votos "NÁO", e V. Ex•s tivessem colocado lâ, como colocaram, 31 votos ~'SIM". a emenda não tinha sido aprovada. Porque a emenda precisa de 34 votos para aprovação. Aqui, o outro equivoco do meu querido colega, pelo Rio Grande do Sul. Não tem sentido.
Sr. Presidente, eu pretendia encerrar mais rãpido do que o fiz. Apenas,
para dizer aos meus colegas ...

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex•, antes de encerrar?

O SR. JARBAS PASSARINHO (I'DS- PA)- Considero um brinde
ao meu discurso que V. Ex• seja aquele que o encerra.
O Sr. -itãmar Franco (PMDB- MG)- t, apenas, também para dizer,
como o Senador Dirceu Cardoso. e todos aqui, reconhecendo a manobra que
V. Ex' procedeu ontem ...

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Manobra?
O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Manobra, sim. Mas, veja V. Ex•
Assisti, por eXemplo, quando da prorrogação de mandatos, V. Ex• na linha
de frente, levando aqueles tiros de artilharia e, no entanto, veja V. Ex•- espero que não aconteça hoje- no dia seguinte, as páginas dos jornais estavam
retratando o telegrama que o Senhor Presidente da República mandou ao Senador José Sarney, a quem não vi na linha de frente. V. Ex• lã estava, na linha
de frente, comandando a sua bancada, outros da retaguarda ...

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- O meu Presidente merece o meu tributo ...
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Não estou fazendo crítica ao
Senador José Sarney. Só espero que hoje, também, Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• que merece os elogios, como disse o Senador Pedro Simon, hã
pouco, da sua liderança e do seu amor a este Governo, é o nosso desejo que
hoje o Senador José Sarney não receba os telegramas de congratulações.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar
Franco, V. Ex• nesses nossos quase 6 anos de convivência aqui, tem progredido muito na malícia. V. Ex• deu um aparte que pensei que seria um brinde, e
vou ter que retomar o discurso e concluir, Sr. Presidente.
Primeiro. quero dizer que recebi telegrama igual àquele. Aliás, igual não,
o Presidente teve até o cuidado de fazer cada um na sua tarefa. A mim o Presidente louvava pela condução da Bancada.
O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG) -

Os jornais não noticiaram.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, aí, éumaquesti!o
de prestígio, e fico feliz que esse prestígio se transfira para o Presidente do
meu Partido, porque eu também recebo, vindo do Presidente do Partido. E.,
também, um elogio a mim.
E há, também, um outro ponto que eu concluiria, nobre Senador Paulo
Brossard, nobre Senador Gilvan Rocha, que falaram pelas Oposições, é chamando a atenção para este fato ainda do aparte que me deu tanta oportunidade, feito pelo nobre e valoroso Senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon. S. Ex• disse- is_so 'que chamo coincidência e que para mim foi gostosa,
sem dúvida, reconheço, de 31 votos positivos que somados aos 4 dariam 35.
nem 34, a conta de chegada s~ria se fosse 31 mais 3, corresponderia exatamente a esse valor- disse S. Ex• que no dia seguinte a imprensa toda publicaria

que o PMDB e o PP foram responsáveis pela não-aprovação. Hoje, quando
abri o jornal o que vi é que foram 12 Senadores do PDS que se retiraram do
plenário para não dar quorum - Correio Braziliense, boje. Ainda não li outros jornais, pois não pude lê-los mas, duvido, duvido que os jornais tenham
declarado_isso. E que foi manobra sim, esta ontem, brilhante, que executou o
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nobre Senador Paulo Brossard. Encerrada a sessão, não havia mais o que falar, todos sabemos que não se fala contra o vencido, sobre matêria vencida
nã.o se dâ mais a palavra, S. Ex• pediu a palãvr3 para, exatamente, impedir
que isso acontecesse. e hoje ele é o herói dos jornais. Hoje i; ele, como medisse o Deputado Nelson Marchezan. que leu os jornais antes de mim, que S.
Ex• aparece citado fartamente pela sua oração de ontem que não foí, no meu
entender, das mais felizes nem das mais justas para com seus coiegas da Casa.
Não ouvi, a ilação estâ no Senador Pedro Simon. está no Senador Evelásio
Vieira, o que prova que essas Oposições continuam inteiramente articuladas
embora com siglas separadas. Elas são, realmente, Oposições fundidas, na
medida em que elas estão de tal modo articuladas que, às vezes, a manobra de
um líder só, faz com que o reSto saia. Já foi tão forte aqui a manobra feita por
V. Ex•s, que o Presidente do Partido Popular, uma vez, assumiu comigo uma
responsabilidade de homem probo, homem correto, cumpriu-a e o seu Líder
se retirou para obstruir a votação. Isto sim ê manobra, mas não se fala. Sobre
isso, nada se diz. São as Oposições coligadas ou fundidas. Estas Oposições eu
as enfrento e as tenho enfrentado sempre.

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V.

Ex• um aparte, nobre Se·

nadar, para encerrar'?

O SR. JARBAS-PASSAlHNH() (PDS- PA)- Pensei que ia encerrar
brindado pelo Senador Itamar Franco, mas, agora, o faço fascinado pelo
aparte de V. Ex •

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Não vai ser meu. Luiz Vaz de Camões
escreveu num túmulo, uma vez, de um homem que tinha morrido por imperícia médica: .. Mais abaixo, o yeneno vem coberto. Segundo, foi 0 sCgredo descoberto".

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -louvo V. Ex• porque a
citação aos mestres da Língua portuguesa, até aqui, estava em falta com Luiz
Vaz de Camões. O nobre Senador Paulo Brossard ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -Seguindo o exemplo de V. Ex• ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Diz S. Ex•, seguindo o
meu exemplo, tem citado muito Vieira e Ruí...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -Com que,
ro discurso proferido nessa Sessão Legislativa.

v·: Ex•-abriu o primei-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) ___.: Exatamente. E Rui,
que procuro palidamente seguir, pedindo desculpas ao Senador Paulo Brossard, de citá-lo.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Desculpas?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Desculpas porque, se
V. Ex~ não sabia, saiba agora, nobre Senador Paulo Brossard: nesta minha
Bancada, há uma preocupação de não citar Rui sem pedir permissão a V. Ex•
Veja bem, preocupação: primeiro, com receio de que a citação não seja verdádcira ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Penso que se alguém merecesse
esta deferência, não seria eu.
-

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Quem seria?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O Presidente desta Casa, que é
biógrafo de Rui.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Também, mas como
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O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Para uma breve comunicação.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Lamento ter que comunicar à Casa mais um lamentável atentado desfechado contra um órgão da imprensa.
Desta vez a vítima foi o jornal Periscópio, de Itu, São Paulo, que nesta
madrugada teve suas instalações incendiadas, com a total destruição de seu
laboratório, clicheria e_ fotolito, e _um prejuízo estimado em mais de um mi~
lhão de cruzeiros.
O Periscópio é editado às quartas e sábados, com uma tiragem de 5.000
exemplares e distribuição regional, e seu Diretor é o jornalista José Carlos
Rodrigues de Arruda~ membro do Diretório Municipal do PMDB.
A orientação seguida pelo jornal é contrãria à administração municipal e
ultimamente vinha desenvolvendo campanha contra a aprovação do projeto
de concessão do título de cidadão ituano ao Governador Paulo Maluf, de autoria do atual Prefeito de I tu, que foi finalmente aprovado pela Câroara Municipal na sessão de anteontem.
Os_ órgãos policiais locais foram informados do atentado às 7 horas da
manhã de hoje e ;:~,tê às 12 horas o local aind~ não havia sido isolado e a perícia técnica ainda não havia sido realizada.
A par destes acontecimentos, a Rádio Convenção de !tu teve seus transmissores desligados durante a noite e só pôde voltar ao ar às 10 horas da ma~
nhã de hoje. Por m~ra coincidência, o Diretor da emissora aderiu ao PMDB
hã apenas 15 dias, por ocasião de uma visita que fiz àquele município. E por
mais uma coincidência, hâ cerca de 15 dias os muros da cidade vêm sendo piw
chados com as expressões ' 4 Falange Pátria Nova" e ''Comando de Caça aos
Comunist~s·• "CCC''.
Neste instante, Sr. Presidente, desejo expressar o repúdio da bancada do
PMDB e certamente de todo o Senado, a mais este ato de terrorismo, lamen~
tável sob todos os aspectos, e enviar daqui nossa irrestrita solidariedade ao
jornalista José Carlos R.oçirigues de Arruda e aos funcionários do Periscópio,
soliçjt~nçlo
Ministr9 da Justiça as providências urgentes que o caso requer.
Quero, Sr. Presidente, informar também que neste momento realiza-se
numa daS dependências do Congresso, o Encontro Nacional de Defesa da
Democracia, cujo ma.nifesto inicial é um documento que será dirigido a todos
os s~tores da comunidade brasileira; desejo que faça parte integrante do meu
pronunciamento, o documento intitulado .. Manifesto ao Povo Brasileiro",
proposto pela Comissão organizadora do Congresso.
Era o que tinha a dizer, ·sr. Presidente. (Muito bem[)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR FRANCO
MONTORO

ªº

ENCONTRO NACIONAL EM DEFESA DA DEMOCRACIA
MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO
(Proposta da Comissão Organizadora)
A nação precisa libertar-se do clima de angústia e temor em que estã vivendo. À grave crise econômica e social acrescenta-se agora a violência mais
brutal dos atentados terroristas, cuja, finalidade é tumultuar o processo de
conquistas democráticas e fazê-lo retroceder. E Urgente uma articulação de
todas as forças da sociedade interessada em que a crise seja solucionada sem
prejuízo para as aspirações de liberdade do povo brasileiro.
Com esse propÓsito, reunimo~no:S em Brasília representantes dos diversos segmentos da sociedade para um Encontro Nacional em Defesa da Liberdade e firmamos o compromisso de juntar esforços numa campanha em favor
dos seguintes objetivos:

J"9) Repúdio ao terrorismo, incluindo que os responsãveis pelos atentados terroristas sejam identificado~ ç processados segundo a justiça.
29) Solução pela vía democrática dos problemas da inflação, da carestia,
O Sr. Paulo Brossard (PMDB·- RS) - Mais um motivo.
da dívi<ja externa e outros relacionados çom a çrise çconômico-social, através
O SR. JARBAS PASSARINHO(PDS- PA)..:... ... êáV. Ex•queende. de medidas que reduzam eficazmente o sacrifício da população trabalhadora.
reço esta informação.
)'>t) Anistia para os militantes sindicais que arbitrariamente foram puniTermino, nobre e prezadíssimo colega Evelásio Vieira, discordando ain~ dos ou estão sob ameaça de condenação judicial, incluindo sua reintegração
da uma vez da interpretação que me ofende, que V. Ex• me atribui, que me nas funções de que foram afastados.
4º) Efetivação da anistia decretada em agosto de 1979, com a regulari~
dói duas vezes: dói porque e~a não é verídica e dói porque ela veio de V. Ex•
Agora, entendo que numa manobra feita pelas Oposições, como ontem, com zação da situação trabalhista e previdenciâria dos trabalhadores e Servidores
todas aquelas manifestações espontâneas e não organizadas, com o lobismo do Estado de qualquer categoria atingidos pela repressão política.
59) Defesa dos trabalhadores do campo contra a violência de grileiros e
feito, com as pressões, foi terrivelmente frustrante para V. Ex•s verem~se batide grupos económicos que os querem expulsar da terra em que trabalham.
dos; a derrota é amarga.
6º) Defesa da liberdade e da autonomia dos sindicatos de trabalhadores,
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! -Palmas.)
com garantia plena ao justo exercício do direito de greve.
O Sr. Franco l\1ontoro (PMDB -SP)- Peço a palavra para uma comu~
Além desses objetivos de carãter urgente, comprometemo~ nos a conjugar
nicação urgente, Sr. Presidente.
esforços no sentido de promover a livre participação de todos para realizar e
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre legitimar as reformas institucionais necessárias à construção da efetiva sobeSenador Franco Montara, para uma comunicação.
rania nacional e da solidariedade internacional.

ele está fora dos embates, como diz o nobre Senador Agenor Maria, ele está
no cume da montanha, e nós na planície, ...
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
senador Henrique Santillo, para uma breve comunicação.
O SR. HENRIQCE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em 11 de junho p.p., tive a oportunidade de denunciar desta tribuna, injustiças praticadas por empresas subsidiáriaS -da Brascan, grupo multinacional, tendo como vítimas lO mil garimpeiroS e Suas famílias, na região compreendida pelos municípios de Monte Alegre, Cavalcante, Nova Roma, Arraias e garimpo da Pedra Branca, no município de Minaçu, em meu Estado,
onde estão localizadas as maiores reservas de cassiterita de alto teor de estanho do País, e~- pOr Isso mesmo, o interesse de expulsá-los do local.
Naquela ocasião, diante desses fatos, solicitei ao DNPM as necessárias
providências para a garantia de garimpagem nessa área, a todos aqueles que
ali trabalham há vários anos e que vinham sendo ameaçados por jagunçoscontratados.
Certamente, Sr. Presidente, nosso apelo não encontrou eco rios setores
competentes, em razão dos lamentáveis fatos que hoje chegam ao meu conhecimento.
Recebi, hoje, a visita de um grupo
g-arimpeiros dessa mesma área, dizendo que nos últimos vinte dias, na região ele garimpo de Monte Alegre, no
Estado de Goiás, cerca de tr~ mil famílias de garimpeiros estão sendo vítimas
de reprováveis a tos de violência e expu1Sas de suas casas e áreas de garimpo.
Dez elementos sob o comando de um tal HTe-nehte" Hugo Abrão, armados de
metralhadoras e orientados pelo En~ Superindendente da empresa de mineração Tricontinental, subsidiária de uma multinacional, Reinaldo da Costa
Faria, implantaram a lei de terror sobre essas humildes famílias submetidas
aos interesses e ao jugo deste grupo multinacional e sem que as autoridades
tomem qualquer providência em defesa da integridade física e de seus direi-

atuação que se destina exclusiva e declaradamente a completar as prestações
proporcionadas Pelo sistema de previdência social.
Tal finalidade, notadamente das entidades fechadas de previdência complementar está, aliás, enunciada claramente no seguinte trecho da Exposição
de Motivos n" 26, de 2 de maio de 1977, que acompanhou o Projeto de Lei n"'
9, de 1977 (CN), que deu origem à legislação em causa:

tos.

Aliás, a Lei n"' 6.435, de 15 de julho de 1977, no que se relaciona com a
organização das instituições fechãdas de previdência, observou tal orien~
tação, deu~lhe o caráter de complementariedade em relação ao seguro social.
Todavia, seu regulamento, apl-ovadO pelo Decreto n"' 81.240, de 20 de janeiro de 1978, instituiu requisitos não previstos na própria lei que pretendeu
regulamentar.

de

E o que é mais grave, Sr. Presideflte:-;; que vem demonstrar o abuso e
atas arbitrários e o total abandono em que se encontram essas familias, é que
esses homens, jagunços contratados e armados para defenderem os negócios
dessa empresa de mineração, dizem-se agi;mtes-da Polícia Federal e promovem batidas irregulares vistoriando veículos que saem e demandam àquela região.
_
Renovo, mais uma vez, o meu veemente ãpdo ao Governo e às autoridades de segurança de meu Estado, bem como aos Ministros da Justiça e das
Minas c Energia e à DireçàO do DNPM para que se apurem as irregularidades e a violência perpetradas contra esses humild~ patrícios, que estão a
desbravar_ç interior c participando da_ criação da riqueza da_ N ~9ão, a mercê
das vontades e interesses dc_empresas transnacionais que vêm recebendo do
Governo_ pouco recomendáveis privilégios neste_-_setor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Alberto Silva
- Helvídi~ Nunes- José Lins- Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal
Jurema - Gilvan Rocha --_Lo manto Jililior - Alberto Lavinas - Hugo
Ramos- Orestes Quércia- José Caixeta - M_er.td~ Çanale- Pedro Pe~
drossian- Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Lenoír V ar~
gas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDE!'JTE (Gabriel Hermes) - Devo avisar ao Senador
Evandro Carreira que, após a Ordem do Dia, S. Ex~ terá a palavra, e se o tempo não for necessário para a conclusão de seu discurso, prorrogaremos a ses__
_
_
são.
_
O Sr_ !"-Secretário procederá à ie_itura de projetes de lei.

HOs estudos e os debates realizados evidenciaram, como aspecto de fundamental importância, a necessidade, na regulamentação
da matéria, serem tratados distintamente os aspectos relacionados
com as entidades voltadas para a captação de recursos do público,
em geral, daqueles vinculados às entidades que operam no âmbito
restrito de uma empresa ou de um grupo de empresas.

E q!Je, embora os objetivos finais sejam análogos - complementação dos benefícios da previdência social - suas condições
operativas são, necessariamente, diversas, dadas as diferentes situações dos possíveis participantes dos planos respectivos.
Naquele último caso, a vinculação de todos os participantes
com a empresa (ou grupo de empresas) ê que possibilita a elaboração de planos efetivamente de previdência, ou seja, aqueles em
que existe um relacionamento direto com os proventos do trabalho,
cuja continuidade se intenta garantir na inatividade, ou após amorte, em benefício dos dependentes.
Os plailos VOltados para o público em geral (e, portanto, inevitavelmente, sem aquele condicionante}, são, sobretudo, formas especiais de inversões financeiras, muito mais próximas, assim, do seguro tradicional do que da previdência social, em seu sentido estrito."

Com efeito, a Lei n9 6.435, de 1977, não impôs limite de idade para concessão de aposentadoria, principalmente porque a aposentadoria por tempo
de serviço e as chamadas aposentadorias especiais, pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, são proporcionadas pelo INPS aos seus
segurados, necessária e exclusivamente, em função do tempo de trabalho.
Seu regulamento, entretanto, aprovado pelo Decreto n9 81.240, de 1978
prescreve~

"Art. 31. Na elaboração dos planos de benefícios custeado_~
pelas empresas e respectivos empregados, serão observados os seguintes prindpios:

IV - na aposent_adoria por tempo de serviço, prevalecerá a
idade mínima de 55 (cinqUenta e cinco) anos completos e uma remu~
neraçãO não superior a 3 (três) vezes o teto estabelecido para as contribuições à Previct"ê:ncia -social, ressalvados a sít.uai;;ão dos participariteS que Tngressaram nos planos antes de tI' de janeiro de 1978 e o
disposto no item V;
V - para a aposentadoria especial a idade mínima será de 53
(cinqüenta e três), 51 (cinqüenta e um) ou 49 (quarenta e nove) anos,
conforme o tempo de serviço exigido pela Previdência Social, de 25
(vinte e cinco), 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos;".
Desse modo,~ segurado do INPS que, ao mesmo tempo, seja participanSão lidos Os seguifJ.tes:
te de sistema de previdência complementar ao completar 30 anos de atividade
PROJETO DE LEI DO SENADO No 239, DE 1980
pode requerer sua aposentadoria pelo INPS mas perde o direito à compleAcrescenta parágrafo ao artigo 42 da Lei ""' 6.435, de 15 de julho mentação se não tiver a idade de 55 anos.
de 1977.
Tal restrição -de direito, como já se assinalou antes, decorre duma norma
O Congresso Nacional decreta:
regula~entar que instifuiu requisito não previsto na própria lei que pretendeu
Art. i' O artigo 42 da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, passa a vigo· explicitar, o que justifica, sem dúvida, a invocação do magistério do saudoso
Pontes de Miranda, quando asseverou: "Onde se estabelecem, alteram ou exrar acrescido do seguinte parágrafo:
tinguem direitas, não há regulamentos- há abuso do poder regulamentar, inva••§ 12. Para a concessão da aposentadoria por tempo de sersão da competência do Poder Legislativo". (Cornentários à Constituição de
viço ou especial não será exigido requisito de idade."
1967. com a Emenda nr> 1. de 1969- Editora Revista dos Tribunais- São
Art. 2"' Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, revogadas Paulo- 1973- Tomo III, pág. 314).
as disposições em contráriô.
Impõe-se, portanto, dar ao texto legal redação inequívoca, como o faz o
J ustificaçào
presente projeto, a fim de eliminar, por completo e definitivamente, a disFixou a Lei nQ 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe sobre as entida- torção que tem ocorrido, lamentavelmente, na sua aplicação.
Sala das Sessões. 18 de setembro de 1980,- Nelson Carneiro.
des de previdência privada, os princípios gerais que devem nortear sua
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.435, DE 15 DE JULHO DE I977
Das Dispoiiçõei Esfoà:lais

Art. 42- Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios,
das propostas de inscrição e dos certificados dos participantes das entidades
fechadas, dispositiVos ·que indiquem:
I -condições de admissão dos participantes de cada plano de beneficio;
II - período de carência, quando exigido, para concessão de benefício;
III - normas de cálculo dos benefícios;
IV- sistema de revisão dos valores das contribUições e dos beneficias;
V - exístência ou não, nos planos de benefícios de valor de resgate das
contribuições- saldadas dos participantes e, em caso afirmativo a norma de
cálculo quando estes se retirem dos planos, depois de cumpridas condições
previamente fixadas e antes da aquisição do direito- pleno aos benefícios;
VI - especificação de qualquer parcela destinada a fim diverso da ga·
rantia estabelecida pelo pagamento da contribuição;
VII -condição de perda da qualidade de participante dos planos de benefícios;
VIII- informações que, a critério do órgão riormatívo, viSem ao esclarecimento dos participantes dos planos.
§ I'>~- Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo órgão normativo do
Ministério da Previdência e Assistência Social, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das Obrigações Reajustãveis do Tesouro
Nacional - ORTN.
§ 29 - Admítír-se-á cláusula de correção dos benefícios diversa da de
ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições estabelecidas
pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 39- Faculta-se às patrocinadoras das entidades fechadas a assunção
da responsabilidade de encargos adiCroilaiS; referentes a benefícios concedidos, resultantes de ajustamentos em bases superiores às previstas nos parágrafos anteriores, mediante o aumento do patrimônio líquldo, resultante de
doação, subvenção ou realização do capital necessário à cobertura da reserva
correspondente, nas condições estabelecidas pelo órgão normativo do Ministério da Previdênc-ia e Assistência SociaL
§ 49- Os administradores das patrocinadoras que não efetíva-rem regularmente as contribuições a que estiverem obrigadas, na: To-rma-dOs regulamentos dos planos de benefícios, serão solidariamente responsáveis com os
administradores das entidades fechadas, no caso de liquidação extrajudicial
destas, a eles se aplicando, no que couber, as disposições do capítulo IV desta
Lei.
§ 5'>~- Não será admitida a concessão de benefício sob a forma de renda
vitalícia que, adicionada à aposentadoria concedida pela previdência social,
exceda a média das remunerações sobre as quais incidirem as contribuições
nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da concessão, ressalvadas as hipóteses dos §§ 69 e 79 seguintes.
§ 6• (Vetado).
§ 79- No caso de perda parcial da remuneração recebida, será facultado ao participante manter o valor de sua contribuição, para assegurar a percepção dos benefícios dos níveis correspondentes àquela remuneração.
§ 8'>~ - Os pecúlios instituídos pelas entidades fechadas não poderão exceder ao equivalente a 40 (quarenta) vezes o teto do salário de contribuição
para a previdéncia social, para cobertura da mesma pessoa, ressalvada a hipótese de morte por acidente do trabalho, em que o valor do pecúlio terá por
limite a diferença entre o dobro desse valor máximo e o valOr do pecúlio instituído pela Lei n• 6.367, de I9 de outubro de I976.
§ 99 - A todo participante será obrigátOriamente entregue, quando de
sua inscrição, cópia do estatuto e do plano de benefícios, altm de material explicativo que descreva, em linguagem simples e p-reciSa, suas características:

o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social)
serão dirigidos por Conselhos Administrativos (CA).
Art. 29 Cada Conselho Administrativo (CA) será integrado por um representante do Governo, que o presidirá, um representante dos empresários e
um representante dos trabalhadores.
§ J9 Os Presidentes dos Conselhos Administrativos ocuparão os cargos
criados pelo art. 28 da Lei n• 6.439; de I• de setembro de I977.
§ 29 Os representantes classistas nos Conselhos Administrativos serão
eleitos pelas entidades sindicais das respectivas categorias profissionais e económicas e por elas remuneradas, na forma que se dispuser em regulamento e
cumprirão mandato de quatro anos.
Art. 3'>~ Junto às Delegacias Regionais e Orgãos Locais das autarquias a
que se refere o art. 19, funcionarão Conselhos Fiscais (CF), integrados porrepresentantes, um dos empresários e um dos trabalhadores, cuja escolha, remuneração e mandato observará as normas contidas no § 29 do art. 29
Art. 49 Caberá aos Conselhos Fiscais -zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares? no âmbito de sua jurisdição, representando ao
respectivo Conselho Administrativo Jiafa co-rreÇão das irregularidades verificadas.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data ·de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação

A participação dos interessados (empresários e trabalhadores) na administração da Previdência Social configura vantagens universalmente reconhecidas e proclamadas.
Como se sabe, o advento da previdência social no Brasil ocorreu com a
promulgação da chamada ''Lei Eloy Chaves", ou seja, do Decreto Legislativo
n9 4.682, de 1923, que previu a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões. Nessa fase inicial as instituições previdenciãrias agrupavam segurados
de determinada empresa, sendo as primeiras as Caixas de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários. Já então, eram dirigidas por Conselhos de Admi~
nistraçào compostos do superintendente da empresa, dois empregados do
quadro (designados pela administração da estrada de ferro) e mais dois 10 eleitos pelo pessoal ferroviário".
Após a Revolução de 30, procedeu-se, por ato do Governo Provisório
(Decreto n9 20.465, de J9 de outubro de 1931), a reforma da legislação das
Caixas de Aposentadoria Pensões, que passaram a ser dirigidas por Junta
Administrativa "composta de quatro a seis inenibrós", sendo ''metade designados pela empresa e metade eleitos pelos associados e o presidente eleito por
maioria de votos dos membros da Junta Administrativa, cabendo a escolha,
em caso de empate, ao Conselho Nacioital do Trabalho".
A partir de então, o Presidente da Caixa deixou de ser da livre escolha da
empresa, devendo ser eleito, em igualdade de condições, pelos representantes
patronais e de trabalhadores.
Na segunda fase de sua evolução, com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, as autarquias previdenciárias ganharam âmbito nacional, agrupando, cada uma delas, to_dos os trabalhadores de determinada profissão.
Tivemos, assim, o surgimento do Instituto dos Marítimos, dos Bancários, dos Empregados em Transportes e Cargas, dos Comerciãrios e dos Industriários. O Instituto dos Marítimos e o dos Bancários tiveram, inicialmente, seus presidentes nomeados pelo Presidente da República, mas assistidos
por um .. Conselho Administrativo" composto de representantes dos empregadores e empregados.
Coube, afinal, à Lei Orgânica da Previdência Social (que uniformizou a
legislação previdenciária) estender o sistema da administração colegiada, indistintamente, a todos os Institutos de Aposentadoria e Pensões.
Tal sistema, lamentavelmente, vigorou para a previdência social somente
até a unificaÇão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, determinada pelo
D~creto-leí n9 72, de 21 de novembro de 1966, no Instituto Nacional de Previ( Ãs Comissões de Constituição e JUstiça, de Legislação Social e dência Social (INPS).
de Finanças.)
Após a eliminação da participação dos trabalhadores e empresários na
administração da Previdéncia Social começaram a ocorrer, corno o tem dePROJETO DE LEI DO SENADO N• 240, DE 1980
nunciado o próprio titular do Ministério da Previdência e Assistência SOcial,
Estabelece a participa<;ão de representantes dos empregados e irregularidades as mais graves constituidas; PrinCipalmente, pelo desvio de reempresários na administra<;ão da Previdência Social (INPS, lAPAS e cursos financeiros, concessão irregular de benefícios, precário atendimento
INAMPS).
aos beneficiários.
O Congresso Nacional decreta;
A administração da previdência social pelos· próprios ínteressados é fórArt. I'>~ O INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), o lAPAS mula não apenas defendida pelos técnicos brasileiros e estrangeiros em seguro
(Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) e sOcial corno, igualn1ente, pela própria Organização Internacional do Traba-
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lho (organismo integrante da ONU e que conta, desde sua fundação, com a
participação do Brasil) como se vê do segUinte trecho da Convenção da Conferência Internacional do Trabalho, de 1952:
•• ... as
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INPS, bem assim de cada uma das Confederações representativas das categorias econômicas (empresários) e profissionais agrárias (trabalhadores rurais).
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980. - Franco Montoro.

instit~ições de seguro social devem ser administrada'S"{ob

LEGISL4ÇAO CITADA

a supervisão dos poderes públicos, segundo os princípios da gestão

autárquica, assegurada a participação na administração dos próprios interessados, trabalhadores, seus destinatários ou beneficiários, e da representação dos outros interessados também, do Estado e dos patrões, cujo interess_e no serviço é evidente."
Dirigindo-se, a 18 de julho de 1952, ao Presidente das Semanas Sociais
do Canadá, o então Cardeal Montini, e depois Papa Paulo VI, condenou, na
qualidade de Secretário de Estado do Vaticano, com veemência, a administração exclusivamente estatal da previdência, ao assinalar:
•• A seguridade social que não fosse senão um monopólio do Estado produziria danos às famílias e às profissões, em favor e por
meio das quais deve, antes de tudo exercer-se."

LEI No 6.439, DE I• DE SETEMBRO DE 1977
Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e
dá outras providências.
Art. 28 Ficam criados os cargos de Presidente do INAMPS, código
DAS-101.5, e de Presidente do lAPAS, código DAS-101.5.

~'il.

(Às Comissões de Constituição e JusUça. de Serviço Público Cide Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 241, DE 1980

Proíbe a participação do capital estrangeiro no ramo de atividaNa sua obra clãssica, "A Política Contemporânea de Seguro Social",
des que especifica, e dá outras providências.
Paulo Durante declarou: .. A gestão da seguridade social pelos interessados
apresenta vantagens certas. Permite áóS beneficiários o promoverem eles próO Congresso Nacional decreta:
prios a boa gestão do serviço, e lutarem contra as negligências administrati·
Art. 19 As atividades concernentes à previdência privada disciplinada
vas, e obterem mais facilmente as prestações a que têm direito".
na Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977, e ao seguro-saúde de que tratam os arNo documento social da mais viva atualidade que é a Quinta Encíclica tigos 129 a 135 do Decreto-lei n• 73, de 21 de novembro de 1966, são privatido admirãvel Papa João XXIII (Ma ter et Magistra) a colaboração dos traba- vas de empresas organizadas no País, com capital social exclusivamente perlhadores na administração pública é reclamada como condição de seu aper- tencente a brasileiros.
feiçoamento e autenticidade:
Art. 29 Dá-se o prazo de um (I) ano, a contar da vigência desta lei, para
'•Não devemos, porém, deixar de dizer quanto é oportuno, e a adaptação de todas as empresas do ramo à exigência do artigo anterior.
Art. 39 Est'a Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
até necessário, que a voz dos trabalhadores se possa ouvir, e seja
Art. 49 RevogamRse as disposições em contrãrio.
atendida, para além dos limites de cada unidade de produção- em
todos os escalões.
J ustificaçào
Se dizemos isto, é porque os organismos particulares de proAs atividades de previdência privada e as de seguro-saúde encontramRse
dução, por mais largas que sejam as suas dimensões, permanecem,
disciplinadas na Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977, e no Decreto-lei n• 73, de
no entanto, vitalmente inscritos no contexto económiCo e social de
21 de novembro de 1966, em seus artigos de 129 a 135.
sua comunidade política, e são condicionados por ele.
Tal regulamentação legal não tem podido evitar, no entanto, que este seApesar de tudo, as opções que mais influenciam esse contexto ter seja explorado por vãrias empresas estrangeiras sem muito critério, que se
não são feitas no fnterior de cada unidade de produção, mas antes utilizam de farta publicidade comercial para ampliar seu espaço de atuação.
pelos poderes públicos, ou por instituições de competência mundial,
No seguroRsaúde, sobretudo, algumas destas empresas, como a Golden
regional ou nacional, ou que assentam quer no setor econômico, Cross, têm utilizado de artifícios e engodos, conforme denúncias fartamente
quer na categoria de produção. Daqui a conveniência de ver presen- publicadas pela imprensa.
tes nestes poderes ou instituições, além dos empresários e dos que
Na verdade, assaltam a boa fé de grande parte de nossa população com
representam os interesses destes, também os trabalhadores e aqueles propostas e promessas de planos mirabolantes de seguro social, sem que haja
que representam os seus direitos, as suas exigências e as suas aspi- severa vigilância e fiscalização por parte dos órgãos governamentais.
rações.''
Por outro lado, em nada acrescentam, quer em termos de recursos finanEntre nós, merece referência o ponto de vista, sobre a questão, de Moa- ceiros, quer em know~how, à iniCiativa exclusivamente nacional,
cyr Velloso Cardoso de Oliveira em Seu excelente estudo .. A Previdência So- transformando-se em mais um instrumento de sangria de nossa economia.
Sala das Sessões, 11 de setembro de 1980. - Henrique Santillo.
cial e sua Nova Lei Orgânica", quando diz:
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cu/tu·
.. Das reformas trazidas à organização da previdência social,
ra.)
pela Lei Orgânica, uma das mais importantes e características foi a
PROJETO DE LEI DO SENADO No 242, DE 1980
volta ao sistema de órgãos colegiados, em todos os escalões.
Dizemos volta porque, ao contrário do que a muitos parece, a
Dispensa o prazo de carência para obten4;,;ào de beneficio por incaforma colegíada não apresenta nenhuma novidade para a nossa prepacidade para o trabalho.
vidência social. Foi assim que surgü·am as primeiras Caixas de ApoO Congresso Nacional decreta:
sentadoria e Pensões, em 1923, e assim se mantiveram, rigorosamenArt. J9 Não dependerá de período de carência a concessão do auxíliote, até o ano de 1941. Dos institutos, o único que não a conheceu foi
doença e da aposentadoria por invalidez previstos na legislação de previdêno IAPI, concluindo: .. 0 que ocorreu, portanto, foi apenas o regresso
cia social.
às fontes, que, parece, nunca deveriam ter sido abandonadas".
Art. 29 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas
Como lembra Afonso César,
as disposições em contrário .
.. a abolição da administração colegiada da previdência social, imJustificação
posta pelo Decreto-lei n'i' 72, de 21-ll-66, representou iniludível retrocesso a que foi submetida a legislação de previdência social, só
Para obtenção de beneficio devido em virtude de incapacidade para o
explicãvel no quadro de nítida índole autoritária da atual conjuntu- trabalho (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) é indispensãvel que o
ra política brasileira".
segurado tenha pago, no mínimo, doze contribuições mensais.
(Previdência Social, Afonso _César, Ed. Trabalhistas - Rio, 1975).
As exceções são as constantes do artigo 64 da Lei Orgânica da PrevidênE oportuno lembrar, finalmente, que o Programa de Assistência ao Tra- cia Social, nestes termos:
balhador Rural, ínstituído peta Lei Complementar n'"' ll, de 25 de maio de
•• Art. 64. Os períodos de carência serão contados a partir da
1971, executad_o pelo FUNRURAL, constituiu, reconhecidamente, iniciativa
data do ingresso do segurado no regime de previdência social.
coroada de pleno êxito. Merece ser mencionado, entretanto, que o FUNRU§ 19 Tratando-se de trabalhador autónomo, a data a que sereRAL desde sua instituição, em 1971, até sua recente extinção, decretada pela
fere este artigo serã aquela em que for efetuado o primeiro pagaLei n'i' 6.439, de I'i' de setembro de 1977 (que instituiu o sistema Nacional de
mento de contribuições.
Previdência e Assistência Social) foi sempre e invariavelmente dirigido por
§ 29 Independem de carência:
um Conselho-Diretor (art. 22 da Lei Complementar n•ll, de 1971) integrado
I - a concessão do auxílio-doença ou de aposentadoria por inpor representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do
validez ao segurado que, após ingressar no sistema da previdência
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social, for acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação mental,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1980
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
Estabelece normas de distribui~ão de moradias funcionais na AdM
cardiopatia grave, doença de Paikinson, espondiloartrose anquilow
ministração Direta e lndireta.
sante, nefropatia grave ou estados avançados de Paget {osteíte de~
O Congresso Nacional decreta:
formante), bem como a da pensão por morte, aos seus dependentes;
Art. }9 Aos servidores da Administração Direta e IJ, ireta da União e
Il - a concessão de auxílio-funeral e a assistência mêdica, fardo Distrito Federal somente poderâo ser destinadas moradias funcionais,
macêutica e odontológica.
§ 3'? Ocorrendo invalidez ou morte do segurado antes de com- tipo apartamento.
Parágrafo único. Excluem~se desta proibição os chefes e ministros de
pletar o período de carência, ser-lhe~ã restituída, ou aos seus beneficiãrios, em dobro, a importância das contribuições realizadas, estado.
Art. 29 As despesas permitidas nas moradias do tipo "A" serão aquelas
acrescidas dos juros de 4% ao ano."
em natureza e valores previstos no Decreto n~" 78.070, de 15 de julho de 1976.
Deve-se ainda, considerar que a concessão do auxilio-doença e da apoArt. 3'i' Nas unidades do tipo .. B", as despesas de sei-viços públicos
sentadoria pot invalidez decorrente de acidente do trabalho não depende de compreendendo água, luz e telefone, e as despesas de manutenção do imóvel
período de carência.
não podem exceder o limite de 10 (dez) vezes o maior valor de referência, isto
Um dos mais eminentes comentaristas da legislação previdenciária brasi- é, no presente momento, Cr$ 24.802,00 (vinte e quatro mil oitocentos e dois
leira e que jâ exerceu, inclusive, as funções de Ministro do Trabalho e Previ- mil cruzeiros).
Art. 49 Para as unidades do tipo ••c•;, o limite mâximo para as despesas
dência Social, sobre a matéria fez as seguintes observações:
autorizadas não pode ultrapassar a 6 (seis) M. V. R., isto é, Cr$ 14.881,20
.. De acordo com a definição constante do próprio RGPS (art. (quatorze mil oitocentos e oitenta e um cruzeiros e vinte centavos).
38) denomina-se período de carência .. o lapso de tempo durante o
Art. 59 Excluídos os imóveis distribuídos nas condições acima relacioqual os beneficiários não têm direito a determinadas prestações, em nadas, os ocupantes de qualquer outro tipo de imóvel, serão responsáveis por
razão de ainda não haverem pago o número mínimo de contri- todas as despesas de utilização do mesmo.
buições mensais exigido para esse fim.
Art. 69 Qualquer autoridade ou funcionário que descumprir as dispoA noção de período de caréncia é intimamente ligada à de ..se~ sições acima estabelecidas responderá pelo descumprimento e seu chefe será
responsabilizado pela falta de seu subordinado ao cumprimento da lei.
leção do dsco" e nesta tem sua razão de ser.
Art. 7'i' Revogam-se as disposições em contrário.
Cõm efeito, é da natureza do seguro a necessidade de selecionar
o risco, isto ê, não dar cobertura aos eventos verificados com os
Justifica~ão
componentes do grupo segurado sem que seja transcorrido um certo
período de tempo, computado na base de um determinado número,
O Poder Público deve dar um basta nos abusos e na ostentação de funde contribuições ou meses (semanas, em alguns países).
cionários do segundo escalão que vivem como se o pafs estivesse sobre um
Visa isto, por um lado, essencialmente, a impedir que o ingres- mar de facilidades.
so no sistema de cobertura seja feito propositadamente pelo compoMinistros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da
nente do grupo jã atingido pelo evento desajustador, ou em vêsperas União e do Distrito Federal, do Superior Tribunal Militar e do Superior Tride o ser (.. mau risco", na terminologia técnica); e, por outro lado, bun~l Eleitoral, Senadores e Deputados, os Generais, Almirantes e Brigadeisecundariamente, a permitir a acumulação de uma certa reserva fi~ ros, Desembargadores do Tribunal Federal de Recursos, vivem em aparta~
nanceira, no sistema, antes de ter este de efetuar as despesas com a mentes, com instalações modestas, embora ocupem altos cargos na vida soconcessão das prestações.
cial e instrumental do país.
No Poder Executivo, cóm referência ao segundo escalão, as mordomias
Individualmente é, portanto, a existência do .. perfodo de carência", salvo quando possível selecionar o risco de outra forma (exa- são um acinte às dificuldades do povo.
me médico prévio, por exemplo), ou quando a distribuição dos risSeus ocupantes não se contentam mais com apartamento de quatro
cos por grupos de alta expressão numérica dá lugar a outras com~ quartos, com biblioteca e duas vagas na garagem. Porfia-se pela residência,
pensações, notadamente quando, por exemplo, toda a população es- luta-se pela piscina, disputa-se a churrasqueira e jâ agora, depois de liberada
tá abrangida pelo seguro social, como ocorre em alguns países". a sarabanda de cargos oficiais, jã se estadeia com a "segurança" e se serve da
(Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira, Previdência Social Brasileira, "sauna" para atestar "status" de sua família.
Record, Rio, 61, pãgs. 91/92).
BrasÍlia permitiu esses desregramentos.
Quando aqui se instalou o Governo, a gran.de luta foi pela Superquadra
Entre nós, todas as condições exigidas para eliminação do prazo de carência para concessão de benefícios por incapacídade para o trabalho foram I05, que era a mais condigna aos novos hóspedes que para aqui se deslocaram. Depois, passou-se à disputa de um apartamento na 114, como a última
plenamente atingidas, como veremos.
Em primeiro lugar, a previdência social abrange, hoje, toda a população conquista do conforto.
obreira do País, indiscriminadamente. Em segundo lugar, o sistema previdencíãrio jã adquiriu, atravês de um deSenvolvimentO de mais de cinqUenta anos,
perfeita estabilização. Mesmo porque a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973,já
não permite a concessão de benefício por incapacidade decorrente de moléstia de que o segurado já era portador ao ingressar no sistema previdenciário,
nestes termos:
.. Art. II. Não será concedido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ao segurado que, comprovadamente, ingressar na
previdência social portador de moléstia ou lesão que venha, posteriormente, a ser invocada como causa da concessão do beneficio."

Em seguida, Brasília atravessou o lago.
E o lago foi o meridiano de concessões e abusos para funcionários que
não pensam que os brasileiros que sustentam tal estado de vida e de conforto
moram· em sua maioria em casas sem conforto pelo interior do Brasil.
A pobreza dos que sustentam essa parafernália de gastos é constatada
pela ostentação dos que são sustentados ...
Não se quer uma Brasília de taipa, mas desejava-se que ela fosse austera
e fiel às linhas de desenvolvimento e crescimento do próprio País.

O Governo deve uma satisfação ao seu povo sofredor e humilde. Cortar
esse abusos e encarar com austeridade os gastos que criaram esses desatinos e
Tecnicamente são indefensáveis as regras que discipHnam, quanto à ca- geraram essas tolerâncias.
rência, a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Do
O povo tem o direito de pedir ao Governo, nessas horas de ansiedade e
ponto de vista sociã.l, então, são discriminatórias e intoleráveis, eis que, sob receios, que haja mais contenção nos gastos. E não só o direito, tem o dever
tal ângulo, pouco importa que a incapacidade do trabalhador para prover a
de pedir mais austeridade.
sua subsistência e a dOS que dele dependem, deçorra desta ou daquela enfermidade, pois o que se deve ter em vista é a impossibilidade de o trabalhador
O Governo precisa dar o exemplo. Até como a mulher de Césãr. Não só
exercer a sua atividade profissional por motivo de doença, qualquer que ela ser austero, mas parecer ao povo que é austero. Até para justificar a demagoseja.
gia de austeridade.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1980. - Orestes Quércia.
Este é o nosso primeiro passo.
A casa de taipa do povo do interior não pode sustentar o luxo e o confor(Às Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Social e de
to
de
residências e mansões, derramando-se nas intoleráveis mordomias.
Financas.)
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Quarüo mais módestos, mais luxo; quanto mais mordamos, mais mordomias.
Que o Legislativo esteja à altura da hora difícil que vivemos.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980.- Dirceu Cardoso.
(Às ComüsÕf!S de Constituição e Jusliça, de Serviço Público Civil
f! de Finanças,)

PRO.JETO DE LEI DO SENADO N' 244, DE 1980
Dâ nova r<"daçào ao art. 270 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei q9 5.452, de {9 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9

O art. 270 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada

pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a viger com a seguinte

rcdaçào:
·~ Art. 270. A remuneração do serviço de estiva serâ feita por
meio de taxas estabelecidas na base de tonelagem, cubagem ou unidade de mercadoria e aprovadas, para cada porto, pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNAMAN."
·~§ }9 As taxas deverão atender à espécie, peso ou volume e
acondicionamento das mercadorias e horârio de trabalho, de acordo com o "manifesto" e "folha de conferência".
·~§ 2'i'
Uma via do "manifesto" serâ remetida ao Sindicato dos
Estivadores ou dos Trabalhadores em Estiva de Minérios da localidade, pela respectiva entidade estivadora."
·~§ )9
Em todas as operações de carga e descarga de mercadorias das embarcações mercantes, terminada a jornada de trabalho, o
contramestre de porão recolherá a correspondente "folha de conferência", elaborada pe!o respectivo conferente de carga e descarga".
""§ 49 Na determinação dos valores das taxas a que se refere
este artigo, serão tomadas em consideração, para cada porto, os valores das taxas de capatazias que nele estiverem em vigor e, onde
não as houver, os valores das ç:io porto mais próximo."
"~ 59 Além das taxas previstas nas tabelas que trata o art. 35
do Decreto n'i' 2.032, de 23 de fevereiro de 1940, poderão ser incluí~
das outras, depois de aprovadas pela autoridade competente, para
bem i.itender às condições peculiares a cada porto".
.. § 6'i' A estiva ou desestíva das embarcações executada pelas
próprias tripulações poderá ser remunerada por unidade ou por sa~
lário, consoante a praxe adotada em cada região."
"~ 7'i' As tabelas aprovadas para cada porto deverão mencionar o regime ou regimes adotados na remuneração do serviço."

Art. 2'?
Art. )'?
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
as disposições em contrário.

Revogam~se

Justificação
Prevê o art. 270 da Consolidação das Leis do Trabalho que ao Sindicato
dos Estivadores será entregue o manifesto de caga, cujo objetívo, é claro, tem
por finalidade propiciar à entidade sindical meios para a revisão da folha de
pagamento de seus associnados.
Se já em 1943, por ocasião da edição da CLT, não faltou o descortino de
oferecer meios aos estivadores para que reconferissem seus pagamentos,
atualmente, com muito maior razão, se faz necessário modernizar e racionalizar esse serviço, dada a importância e responsabfiidade que foi outorgada aos
Sindicatos, por lei, ao lhes ser atribuída a incumbência de recebedor, depositário e pagador das ferias remuneradas de trinta dias, décimo terceiro salário,
individualização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Forçoso é reconhecer que a simples entrega do manifesto ao Sindicato
dos Estivadores não of<;:rece_ condições de um serviço perfeito de revisão
diárias nas folhas de pagamento, dada sua peculiaridade de jornadas diurnas
e noturnas de trabalho, com ta;xas diferenciadas em razão de espécie de carga
e ainda em períodos ora ordin-árioS.Cii""~.rex-fi-ãõ-tâinâriOS, e produções heterogéneas.
Assim como os armadores, ora representados por agências de navegação, ora por entidades estivadoras, utilizam-se e, de forma imprescindível,
das folhas de conferência elaboradas pelos integrantes da categoria profissional denominados Conferentes de carga e descarga, para elaborarem os cãlculos de pagamento aos estivadores, também o Sindicato dos Estivadores necessita rever a rem t.inéração efetuada aos seus associados, como órgão protetor
dos interesses de categoria profissional que represen[a e poder exercer fiscalização sobre QS_recolhimentos de férias, décimo terceiro salârio e Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, conforme disposições legais previstas respectivamente no Decreto n9 80.271, de 19 de setembro de 1977, no Decreto n'?

63.912, de 26 de dezembro de 1968 e no Decreto n' 66.819, de I' de julho de
1970.
O Conferente de carga e descarga constituiu-se em categoria profissional
devidamente regulamentada, sendo o Decreto n9 56.367, de 27 de maio de
1965, o diploma legal de maior importância hierárquica, legislando sobre a
classe.
Estabelece, o Decreto fl9 56J67, de 27 de maio de 1965, em seu art. 2'? e
letra ••a" de seu art. 79, que se entende por conferência de mercadorias: a contagem dos volumes, a anotação de suas características, tais como~ espécie, peso, número, marcas e contramarcas, anotaão para pagamento à estiva, prescrevendo ainda, que, para cada terno de· estiva, será requisitado um Conferente.
E de meridiana clareza que, somente de posse do serviço executado pelo
Conferente, pode o pagamento dos estivadores ser calculado. E uma vez con~
ferida a carga pelo Conferente. que fornece ao empregador a folha original da
movimentação da mercadoria descarregada ou embarcad~, é de se recomen~
dar que, para o bom desempenho da atribuição do Sindicato dos Estivadores\
este receba, pOr parte do Conferente, uma cópia da mesma.
Sem dúvida alguma é de suma importância a entrega da folha de confe~
rência (operação de descarga ou embarque) ao Sindicato dos Estivadores)
através do contramestre, para que seja procedida a exata e inequívoca revisão
dos pagamentos efetuados_ pelas entidades estivadoras aos operários estivado~
res que compuseram cada terno de trabalho e verificar a sua exatidão, apondo r_ecibo na respectivas folhas de pagamento.
E não foi por outra razão, aiiãs, que, acertadamente o Conselho Regional do Trabalho Maritimo do Estado de São Paulo, reconhecendo essa neces..
sidade, decidiu pela remessa das folhas de conferência ao Sindicato dos Estivadores, conforme se depreende das Instruções Reguladoras do Exercício da
Profissão de Conferente de Carga e Descarga, aprovadas em 21 de outubro de
1954 e publicada no jornal de Santos A Tribuna em 6 de março de 1955 cujo
determina que ··compete ao conferente de Jingada ou porão:
art. 20, letra
extrair cópia das folhas de descarga ou tallies, do embarque, entregando-a ao
contramestre geral, como comprovante da produção dos ternos de estiva".
Corroborando com o citado art. 20 e sua letra "r' das Instruções Reguladoras do Exercício da Profissão de Conferente de Carga e Descarga, também as Instruções Reguladoras da Profissão de Estivador do Porto de Santos,
baixadas pelo Conselho Regional do Trabalho Maritimo de São Paulo em 12
de setembro de 1979 e publicado no jornal de Santos A Tribuna em 25 de setembro de 1979, através de seu art. 17, letra ... o'', dispõem que: .. Ao contramestre de porão compete entregar dentro de vinte e quatro (24) horas, ao fiscal sindical, as folhas de tallies recebidas dos Conferentes do terno."
A regra aplicada no porto de Santos, há muitos anos, sem qualquer contestação, encontra exemplos em outros portos do País, restando, todavia, alguns portos carentes dessa disciplina.
Assim parece-me perfeitamente justificável a conveniência de se regulamentar, em lei, uma disposição moral e justa como a que acabamos de abordar.

ur·.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980. Amaral Furlan.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
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Art. 270. A remuneração do serviço de estiva, salvo as exceções constantes dos§§ 39 e 49 do art. 264, serã feita por meio de taxas; estabelecidas na
base de tonelagem, cubagem ou unidade de mercadorias e aprovadas, para
cada porto, pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM. As taxas deverão atender à espécie, peso ou volume e acondicionamento das mercadorias de acordo com o "manifesto", do qual serâ remetida pela entidade estivadora, uma via ao Sindicato dos Estivadores ou dos
Trabalhadores em Estiva de Minérios da localidade.
--A Antiga Comissão de Marinha Mercante, a que se referia
este artigo passou a denominar-se "Superintendência Nacional da
Marinha Mercante" (SUNAMAM), por força do decreto n' 64.125,
de 19 de fevereiro de 1969 (DO 20·2-1969).
§ 1~ Na determinação dos valores das taxas a que se refere este artigo,
serão tomados em consideração, para cada porto, os valores das taxas de capataúas-que nele estiverem em vigor e, onde não as houver, os valores das do
porto mais próximo.
§ Z9 Alêm das taxas previstas nas tabelas de que trata o art. 35 do.
Decreto-lei n'i' 2.032, de 23 de fevereiro de 1940, poderão ser inclufdas outras,.
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depois de aprovadas pela autoridade competente, para bem atender às condições peculiares a Cada pCirtõ.
- Decreto-lei n9 5, de 4 de abril de 1966:
Art. 21. Os trabalhadores de estiva e de capatazía constituirão categoria profissional única, denominada operador de carga e
descarga e reger-se-ão pelas regras da Consolidação das Leis do
Trabalho e deste de~:;reto~lei.
§ 19 A Superintendência Nacional da Marinha Mercante fixarã as tabelas de remuneração por produção, da nova categoria.
§ 29 O disposto neste artigo vigorará a partir da data de_ sua
regulamentação (DO 5-4-1966, retificado em 18-4-1966).
-Regulamentado pelo Decreto n9 59.832, de 21 de dezembro
de 1966 (DO 23-12-1966).- As categorias não foram ainda unificadas.
§ 39 A estiva ou desestiva das embarcações, executada pelas próprias
tripulações, poderá ser remunerada por unidade ou por salário, consoante a
praxe adotada em cada região.
§ 4'i' As tabelas aprovadas para cada porto deverão mencionar o regime
ou regimes adotados na remuneração do serviço.
DECRETO-LEI N• 2.032- De 23 DE FEVEREIRO DE 1940

Revê a legislação referente ao serViço da estiva e sua fiscalizaÇão
nos portos nacionais, e dá outras providências.
Art. 35. Dentro do prazo de sessenta dias, contados da publicação da
presente lei, as Delegacias do Trabalho Marítimo, submeterão as tabelas referentes às taxas a que alude o art. 19, à aprovação do Ministro da Viação e
Obras Públicas, por intermédio do Departamento Nacional de Portos e Navegação, e as tabelas referentes a salários, mencionã.dos no art. 20, à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, por intermédio do Departamento Nacional do Trabalho.

(Ãs Comissões- de Constitutçào e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1980
Dispõe sobre a equiparação dos cursos profissionais ministrados
em estabelecimentos militares de ensino aos cursos profissionalizantes
de 2~' grau do ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' Os cursos de aperfeiçoamento profissional ministrados em estabelecimentos militares de ensino são equiparados, para todos os efeitos, aos
cursos profissionalizantes de 29 grau do ensino méàíO.
Art. 29 O Ministérío da Educação e Cultura, dentro do prazo de noventa dias a contar da vigência desta lei, baixará instruções nofriiatiVas fixando a
correlação de equivalência -para cada curso.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Dois são os motiVos a justificar, prepOnderantemente; a adoção da medida aqui projetada.
_
Sendo, em muitos casos, temporária-a pefrh:itiêrtcia de cidadãos nas fileiras das forças armadas, o contingente daqueles que ali estiveram e freqüentaram os seus cursos de aperfeiçoamento profissional (dentre eles o de motomecanização, comunicações, mecânica de rádio, instrumentos de precisão, topografia, cartografia, meteorologia, controle d_e vôQ, etc., etc.) cedo se transformará num problema social, eis que não poderão os concluintes desses cursos
exercer atividades correspondentes na vida Civil.
Tal anomalia resultante da legislação em vigor sobre ensino se mostra
ainda mais grave quando se constata que a estrutura econômica do País não
pode dispensar ao contrârio, está a- careCer- tal valioso contingente de mãode-obra qualificada.
Assim, tendo em vista a comprovada eficiência técnica e profissional dos
cursos ministrados em estabelecimentos- de ensino das forças armadas,
parece~nos de toda conveniência a equiparação nos termos consignados no
projeto.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1980. -Nelson Carneiro.

( Ãs ComiSsões de Constitul('ào e Justiça e de Educação e Cu/tura.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1980
Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar dos rótulos ou vasilhames de bebidas, de qualquer espécie, os lgredientes que entram em sua
composição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 E obrigatória a insCrição nos rótulos ou vasilhames de bebidas,
dos ingredientes utilizados na respectiva fabricação.
Art. 29 O disposto no artigo acima aplica-se a qualquer espécie de bebida, quer seja ela de teor alcóolico, quer seja do tipo refrigerante.
A rt. 39 As bebidas do tipo refrigerante que contêm suco natural terão a
especificação da porcentagem do mesmo no conteúdo.
Art. 49 A inscrição dos ingredientes utilizados em bebidas de que trata
o artigo segundo, serâ feita de modo a facilitar a leitura e identificação dos
mesmos, por parte dos consumidores.
Parágrafo único. t vedado o uso de código ou denominação científica
na especificação de ingredientes.
Art. 59 O disposto nesta lei, não exclui o enunciado de ingredientes que
jâ vêm sendo propagados como constando de bebidas, a título de publicidade.
Art. 69 Sem prejuí.~o da responsabilidade penal cabível, a infração das
normas legais acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos
em regulamentos, as seguintes sanções administratiVas:
I - advertência;
I I - multa, até lO (dez) vezes o maior salário mínimo mensal vigente no
País;
III - apreensão ou condenação das matérias-primas e produtos;
IV - suspensão, impedimento ou interdição temporária ou definitiva;
V- denegação, cassação ou cancelamento de registro ou licenciamento;
VI - intervenção;
Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em c6ntrái-i6.
Justificação
Dentre os cinco direitos fundamentais do consumidor, enunciados pela
Comunidade Econômica Européia, encontramos:
HQ adquirente de bens ou serviços deve dispor de informações
suficientes, particularmente sobre a natureza, a composição, as
quantidades e os preços dos produtos que lhe são vendidos, (o grifo
é meu).

Nos Estados Unidos, a Administração de Alimentos e Drogas, determinou que a partir de ]9 de janeiro de 1975, os consumidores terão direito de saber quais as su~stâncias que os fabricantes usam nas bebidas em geral.
A medida adotadã. pelos Estados UnidOs, segundo o Diretor da Administração de Alimentos e Drogas, é fustificaaa Pelo fato de que o consumidor
tem o direito de saber quais os ingredientes que entram na composição de bebida-s, uma ~~z qUe já foi provado que alguns deles provocam reações alérgicas e mesmo a morte, em certos casos.
A título de mais um exemplo, na Itália, refrigerantes conhecidos mundialmente não só têm os ingredientes inscritos no próprio vasilhame, como
também em anúricios de propaganda, por determinação de uma recente lei.
O presente PrOjeto de Lei visa, poiS, a proteçào do consumidor através
de uma lei que lhe assegure o direito de saber aquilo que está ingerindo.
Já é de amplo conhecimento que certas multinacionais gozam de muitas
facilidades que não possuem em seus países de origem. Ora, se tal proteção é
assegurada lá, porque não aqui?
A Lei n'i' 5.823, de 14 de novenbro de 1972, que dispõe sobre a padronização, classificação, inspeção e registro de bebídas é insati'sfatóiia e não atende às exigências de uma maior proteção ao consumidor. Vejamo-la:
"Art. 12. O rótulo deverá mencionar, em cada unidade, sem
prejufzo de outras disposições de lei, em caracteres perfeitamente
visíveis e legíveis, os seguintes dizeres:_
I - o nome do fabricante, produtor e engarrafador;
II - o endereço do local de produção e acondicionamento;
"Art. 12. O rótulo deverá mencionar, em cada unidade, sem
prejuízo de outras disposições de lei, em caracteres perfeitamente
Visíveis e legíveis, os seguinteS dizeres:
I - o nome do fabricante, produtor e engarrafador;
II - o endereço do local de produção e acondicionamento;
III - o nome, marca, classe, tipo e natureza do produto;
IV - o número de registro do produto;
V - a expressão "indústria brasileira";
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VI - o conteúdo líquido;
VII- a graduação alcoólica do produto, se bebida alcoólica;
VIII - os aditivos empregados em seus códigos indicativos e,
por extenso, a respectiva classe."

forme o permitido no § 311 do art. 29 da Lei de Introdução ao Código Civil
(Decreto-lei n• 4.657, de 4 de setembro de I 942) o preceito do item I do art. 2•
da Lei n• 6.168, de 9 de dezembro de 1974.
Ante o evidente interesse que envolve a proposição para o desenvolvi~
Assim sendo, faz-se ·mister uma mudança complementando e aper- menta econômico e social da sofrida e injustiçada Região N ardeste, a par da
feiçoando a nossa atual legislação a fim de garantir ao consumidor o direito inexistência de efetivo prejuízo ou perda de receita para a União, eis que ainde ficar sabendo quais os ingredientes que entram na composição das bebidas da em experiência o funcionamento do "lotu", esperamos a atenção dos
membros desta Casa e da Câmara dos Deputados para o exame do projeto
em geral.
que ora oferecemos e que, se merecer a aprovação do Congresso Nacional, há
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980. - Affonso Camargo.·
de reduzir os efeitos da falta de recursos no Nordeste brasileiro.
(Às Camb;sõe.~ dr Constituição e Justiça e de Economia.)
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980, ~ Agenor Maria.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 247, DE 1980
Altera a Lei n'i' 6. 717, de 12 de novembro de 1979, restaura dispositivo da Lei n'i' 6.168, de 9 de dezembro de 1974, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
ArL I• O artigo 2• da Lei n• 6.717, de 12 de novembro de 1979 passa a
vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 29 O resultado líquido do' concurso de prognósticos, de
que trata o artigo anterior, obtido depois de deduzidas do valor global das apostas computadas, as despesas de custeio a manutenção
do serviço, o valor dos prêmios e da cota de Previdência Social de
10% (dez por cento), incidente sobre a receita bruta de cada sorteio,
destinar-se-ã a investimentos a cargo da Superintendência do Desenvolvimento do N ardeste, repassadas pelo Banco do N ardeste do
BrdsiL"

LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI N• 6,717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979
Autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Federal regida
pelo Decreto-lei n'? 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.
Art. 211 O resultado líquido do concurso de prognósticos, de que trata o
artigo anterior, obtido depois de deduzidas do valor global das apostas computadas, as despesas de custeio e de manutenção do serviço, o valor dos prê~
mi os, e a cota de Previdência Social de 5% (cinco por cento), incidente sobre a
receita bruta de cada sorteio, destinar-se-A às aplicações previstas no item II
do arti.go 39 da Lei n'i" 6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade para
os programas e projetas de interesse para as regiões menos desenvolvidas do
País.

Art. 4• O item I do artigo 2• da Lei n' 6.168, de 9 de dezembro de 1974,
ArL 2• Fica revogado o art, 4• da Lei n• 6.717, de 12 de novembro de
passa a ter a seguinte redação:
1979 e restaurada a vigência do item I do artigo 2'? da Lei n'l 6.168, de 9 de de"I -.A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas
zembro de 1974.
modalidades, e da Loteria Esportiva Federal."
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

J ustlficação
Pela Lei n'i' 6.717, de 12 de novembro de 1979 ficou a Caixa Econômica
Federal autorizada a realizar concurso de prognósticos sobre o resultado de
sorteio de números, com a distribuição de prêmios mediante rateio.
Assim, passa aquele estabelecimento de crédito a administrar nova modalidade de "lotus", cujos resultados financeiros destinam-se ao Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, criado pela Lei n9 6.168, de 9 de
dezembro de 1974.
A norma instituidora da nova modalidade lotérica, para tanto, adaptou
a legislação de regência do mencionado Fundo, para incluir, como recursos a
ele destinados, aqueles oriundos da exploração do recém-criado concurso de
prognósticos.
Não obstante se deva reconhecer a utilidade da destinação até então determinada pela Lei reguladora da matéria, ou seja, -os salutares objetivos
constantes de promover programas e projetas de caráter social, especialmente
aqueles de interesse público nas áreas da educação, saúde e saneamento, trabalho e assistência social, não podemos deixar de apontar outros setores, em
especial os que se acham comprimidos financeiramente em regiões menos desenvolvidas do País.
Assim ê que, em razão da crescente carência de recursos que tanto aflige
a Região Nordeste, sentimo-nos no dever de sugerir a presente alteração legislativa.
Sofre o Nordeste, além dos flagelos climáticos periódicos proporcionados por uma natureza que não o beneficiou, do injusto regime de trocas com
as regiõc;:s mais desenvolvidas.
O creséififelftO econômico e social do Nordes-te a todos interessa e, não
apenas, à população nordestina.
O fortalecimento econômico elevará a capacidade aquisitiva do povo
nordestino e, por via de conseqUência, a elevação do intercâmbio comercial.
Face à crescente necessidade de recursos por parte da SUDENE, órgão
voltado ao desenvolvimento da Região Nordeste, parece-nos que a canalização da parcela em questão poderá dinamizar as atividades da Superintendência, minorando os efeitos sociais da ausência de capitais produtivos.
Nossa proposição mantém as deduções da renda como o "loto" relativas
às despesas de custeio e manutenção dos serviços e aumenta para 10% (dez
por cento) a cota da Previdência Social, em razão das atuais dificuldades financeiras que impedem o melhor atendimento do sistema previdenciário.
Para tanto, sugerimos a alteração redacional do art. 2' da Lei n'i' 6.717,
de 12 de novembro de 1979, e, visando a adaptação da legislação de regência
da matéria à diretriz ora proposta, o projeto em questão revigora, ainda, con-

LEI N• 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974
Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimnto Social oqtras providências.

F AS, e dá

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de
Assuntos Regionais, de Economia e de Finanças.)
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) ~ Os projetes lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretârio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 389, DE 1980
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento,
para o Projeto de Lei do Senado n9 18, de 1979, que ••oispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dâ outras providênciaS".
Sala das Sessões~ 18 de setembro de 1980.- Nelson Carneiro, Líder do
PMDB.
O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes)~ O requerimento que acaba
de ser lido serâ, nos termos regimentais, incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 390, DE 1980
Senhor Presidente
Na qualidade de Vice-Presidente, no exercício da Presidência, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, cria·
da através da Resolução n9 69, de 1978, venho, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a prorrogação por mais noventa dias do prazo concedido a este
Órgão, a partir do próximo dia ll de outubro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de estima e consideração.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1980.- Passos Pôrto, Presidente da
CPIAN.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel
que acaba de ser lido.

Hermes)~

Em votação o requerimento
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Conce~o a palavra ao nobre
senador qirceu Cardo::~o, Para encaminhar a votação:
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para enC'aminhar a votação. Não foi
revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Càmo ex-membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Acordo
Nuclear Brasii-Áiemanha, sou surpreendido, agora, pelo requerimento dO
nobre Senador Passos Pôrto, Presidente da Comissão Parlamentar de Iriquérito, pedindo prorrogação por mais 90 dias do prazo concedido a esse ór~
gão.
Sr. Presidente, acho do dever do Si!nado prorrogar o prazo de vigência,
de atuação, d~ Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas já que não mais pertenço à ComissãO, desejo fazer um apelo ao seu atual Presidente.
·Há a necessidade urgente de que se remeta ao Tribunal de Contas da
··União -isso já foi aprovado na CPI -um pedido para uma auditoria do
Tribunal junto à FURNAS e à ELETROBRÃS, a respeito, Sr. Presidente, de
dados necessaríssimos, não para o Senado nem para a Comissão, mas para
que o Brasil tome conhecimento deles.
Então, eu faria um apelo ao nobre Senador Passos Pôrto para que execute esse pedido, que foi feito quando da Presidêilcia do Senador Itamar Franco, que o encaminhou, mas como deixamos no dia seguinte a Comíssão Parlamentar de Inquérito, é possível que esse e.xpediene ainda esteja na CPI. Mas
é urgente que isso seja encaminhado ao Tribunal de Contas a fim de que seja
feita uma auditoria sobre dados que não acreditamos mais verídicos, honestos, verdadeiros, sobre as usinas nucleares e o Acordo Brasil-Alemanha.
Era esse o apelo que eu faria, em nome dos ex-integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito e, principalmente, do nobre Senador Itamar Franco, que foi o nosso Presidente e recebeu este pedido na presença do Senador
Passos Pôrto, que o apoiou. Mas, quero crer que não teve prosseguimento o
requerimento de minha autoria e do nobre Relator da Comissão, Senador
Milton Cabral.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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áceitar a referida Missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição e 44
do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 18 de, setembro de 1980. - Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o art.44,§4'
do Regimento Interno, esses requerimentos serão remetidos à Comissão de
Relações Exteriores, devendo serem submetidos à deliberação do Plenário,
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no art. 388, U, ~'b",
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio.

elido o seguinte

REQUERIMENTO N• 394, DE 1980
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente 'da sessão de 25 de setembro, seja
dedicado à memória de Pedro Aleixo, grande vulto da vida pública brasileira.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A votação desse requerimento fica adiada por falta de ..quorum"
Sobre a mesa, comu-nicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinie

Brasília, 17 de setembro de 1980.
Senhor Presidente:
Em atendimento ao disposto no artigo 19 § 39 do Ato n9 1 de 1980 da
Mesa do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que integrarei nesta
Casa, a partir de Hoje o Bloco do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
Atenciosamente, - Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) publicação.

A comunicação lida vai à

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Sr. Presidente, peço verifiORDEM DO DIA
cação de ~·quorum".
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai-se proceder à verificação
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, deixam de ser subde votação solicitada pelo nobre Senador Evadro Carreira. (Pausa.)
metidos à deliberação do Plenário os itens 1 a 6 da pauta, cujas matérias estão
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sendo evidente a falta de em fase de votação.
Pela mesma razão, deixam de ser apreciados os itens 8 e 9, uma vez que
Hquorum", a votação da matéria fica adiada.
dependem da votação de requerimentos, ficando sobrestada a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
.t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 391, DE 1980
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeremos tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da Câmara n'it 49, de 1980, que dispõe
sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas, e determina outras providências e os Projetes de Lei do Senado n'its 57,59 e 78, de 1971,24, de 1975 e
4, de 1976, que tratam de matéria correlata.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1980. - Gilvan Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O requerimento lido serã,
nos termos regimentais, incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. J!it~Secretârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 392, DE 1980
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXV Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas- l9 Período -solicito autorização
do Senado para aceitar a referída missão, nos termos dos arts. 36, § 2'it, da
Constituição e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 18 ·de setembro de 1980.- Evelásio Vieira.

-l-

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 73, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 664,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 665, de 1980, da Comissão
:.__ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo a votação do Requerimento n'it 388/80, do Senadoi- Dirceu
Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Economia.)
-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 74, de f980 (apresentado pela Comissão de Finança-s, como conclusão de seu Parecer n9 666,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares) destinado à Companhia do Mefr'c)politano de São Paulo, tendo

PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Leite Chaves.

REQUERIMENTO N• 393, DE 1980
-3Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil à XXXV Sessão
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apreda Assembléia Geral das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
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de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller
(SC) a contlatar uma operaç~o de crédito de Cr$ 3.2~5.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e círico mil cruzeÍros), tend'o
PARECER, sob n• 669, de 1920,•da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela conStitucionalidade e juridicidade.

EMENDA No I (de. Plenário)
(SUBSTITUTIVO)
Confere à Comissão de Saúde a denominaçio de Comissão de
Saúde e Defesa do Meio Ambiente (CSDMA), ampliando-lhe as atri~

buitões nesse sentido.
O ~enado Federal resolve:
-4Art. I• A Resolução n• 93, de 1970, modificada pelas de números
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 1980 (apre-sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 670, 21/71, 66/72, 31 e 62/73, 21/74 e 15, 59 e 89, de 1975, entra a vigorar com as
de 1980), que autoriza o Goverrio do Est_ado dg Rio Grande do Norte a ele- alterações infra:
Primeira: O n9 13 do art. 73 passa a ter a redação seguinte:
var em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
13) de Saúde e Defesa do Meio Ambiente (CSDMA);
dívidã consolidada, tendo
Segunda: É o que se segue o texto do n9 12 do art. 78:
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidap.e e juridicidade.
12) Saúde e Defesa do Meio Ambiente, 7 (sete);
Terceira: Nos termos abaixo passa a viger o art. 112:
-5uArt. 112. À Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente
Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (aprecumpre manifestar"se sobre as proposições que digam respeito aos
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 672,
seguintes assuntos:
de 1980), que~ autoriza a Prefeitua Muriícipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
I - higiene;
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiII - saúde;
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
III - exercíciO da medicina e atividades paramédicas, suas orPARECER, sob n• 673, de 1980, da Coinissão:
ganizações e preparo dos respectivos profissionais;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
IV - imigração quanto aos aspectos dos incisos I e II;
V - organizações, tratados e acordos internacionais sobre saú-6de, medicina e profissões· afins;
Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 81, de 1980 (apreVI - defesa do meio ambiente;
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 680, de
VII - medidas destinadas à conservação da natureza e melho1980), que autoriza _a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar emria do meio ambiente;
préstimo externo deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)
VIII- denúncias relativas a casos de poluição ou outras espédestinado a aporte de capital do município à Companhia do Metropolitano
cies de deterioração ambiental;
do Rio de Janeiro - RJ, tendo
IX - questões atinentes a entidades conservacionistas."
PARECER, sob n• 681, de 1980, da Comissão:
Art. 29 A presente Resolução entrarã em vigor na data de sua publi- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
cação.

-8Justificação
Discussão, em segundo turno, do _Projeto de Lei do Senado n9 339, de
Detendo a tribuna máxima do povo brasileiro, cumpre ao Senado Fede1978, do Senador _Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de ral desfraldar as bandeiras de defesa do meio ambiente e do patrimônio da
bens públicos e particulares, e dá outras providências. tendo
comunidade.
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
O descaso oficial estã fazendo em cinzas bilhões de árvores, e matando
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no nossas fontes hídricas.
-mérito, favorãvel; e
A poluição de rios e praias, a destruição da natureza, a contaminação do
- de Finanças, favorãvel.
ar, a devastação indiscriminada de nossos recursos naturais e outras formas
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador de deterioração do meio ambiente constituem. presentemente, gravíssimoS
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
problemas do país.
Parques e reservas vêm sendo dizimados. A poluição atmosférica provo-9ca inúmeras doenças. As águas de incontáveis rios vão sendo envenenadas,
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali- exterminando a fauna e a flora aquática, o cjue conseqüência o estancamento
dade, nos termos do art. 296 do_ Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se- de uma fonte cie alimento popular gratuita.
nado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
Recentemente, tivemos a invasão de milhares de cabeças de gado no Pardeclarou municípios brasileiros como ãreas de interesse da segurança nacio- que-Nacional da Serra da Canastra, dirigida por fazendeiros da re_gião, que
nal, tendo
atearam fogo à quase totalidade da área preservada, com prejuízos irremediâveis para a fauna e flora ali existentes, destruindo inclusive a vegetação das
PARECER, sob n• 635, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci- cabeceiras do rio São FranciSco, já bastante reduzido em seu volume de ãgua,
do do senador Tancredo Neves e voto _vencidQ em separado, dos Senadores em função dos sucessivos desmatamentos de suas margens.
A devastã.ção-da Amazônia vem sendo feita de maneira irracional e inNelson Carneiro e Lázaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador discriminada, perdendo-se preciosos e insubstituíveis pontos de apoio daqueHumberto Lucena. de adiamento da discussão pãra reexame da Comissão de le ecossistema, como por exemplo, a reserva de pleistoceno, destruída quando
da construção da Transamazónica. quando se perdeu definitivamente um
Constituição e Justiça.)
ponto de reprodução da natureza, que asseguraria a renovação e a reproO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passaremos, pois, ao item 7: dução da fauna e flora da região.
Em São Paulo, a AjínomÇto, Indústria e Comércio. com licença de funDiscussão em turno __único,- do Projeto de Resolução n9 160, de
1979, do Senador Franco Montoro, que cria uma Comissão Perma- Cionilffiento concedida a título precário pelas autoridades competentes provonente de Defesa do Meio Ambie"nfe, no âmbito do Senado Federal, cou, com o lançamento de resíduos no rio Jaguari, a paralisação do ab_astecimento de água à cidade de Americana.
tendo
O mesmo destino atinge também os rios Sorocaba, Jundiaí, Capivari e
PARECERES, sob n•s 436 e 437. de 1980, das Comissões:
Piracicaba. Os rios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande são permanentemente con-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicitaminados pelos despejos de mais de 200 indústrias. Apenas uma delas, a
dade; e
Champion Papel e Celulose despejou, numa só descarga, 90 mil metros cúbi- Diretora, contrário.
cos de lixívia negra,- eliminando a atividade pesqueira na região.
Sobre a mesa, emenda que serã lida pelo Sr. 19-Secretário.
O povo brasileiro não assistirá, resignado e passivamente, a essa des~
E lida a seguinte
tr_uição de nossos reCursos e a deterioração da qualidade de vida no Brasil.

Setembro de 1980
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Como se verifica, urge institua o Senado Federal um órgão permanente
destinado a coibir os abusos que pululam nesse setor, e a criar condições para
um profundo trabalho de conscientização, e de proteção ao meio ambiente.
Face às dificuldades apostas ao Projeto de Resolução n• 160, de 1979,
com esse intento, de nossa autoria, voltamos ao assunto para propor - me~
diante o oferecimento do presente Substitutivo - que a competência da Co~
missão de Saúde seja acrescida das atribuições ora sugeridas.

lamentar da maior importância para o Senado e, por conseguinte, para o
País. Posso dizer assim porque jã tive ocasião de representar o Senado como
observador parlamentar na XXXIV Asscmblêia-Gcral das Nações Unidas.
Um grande fórum universal de debates dos problemas universais~ representa
para aqueles que têm oportunidade de freqüentar aquela Assembléia um enriquecimento verdadeiramente inestimável.
Acho que é útil ao Senado esta representação, motivo por que, sem qualDessa forma, passará a contar, a Nação, com órgão senatorial para quer sombra de dúvida opino favoravelmente ao requerimento, à proposição.
erguer-se, devidamente instrumentalizado, em defesa do meio ambiente, em
O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fernies)- O parecer conclui pela,aprotodo o território nacional.
vação do requerimento.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1980. - Franco Montoro.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em discussão o projeto e a
O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fermes) -A Mesa propõe ao Plenãrio
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira disCuti-los, deçlaro encerrada a discussão. a prorrogação da sessão por 15 minutos, tendo em vista que ainda há oradoA matéria volta às comissões competentes para exame da emenda de ple- res inscritos para usar da palavra.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
nârio.
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fermes) - Item 10:
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar najuridiO SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLILei do Senado n• 12, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que alCADO POSTERIORMENTE.
tera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para
de férias, tendo
uma breve comunicação.
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Gastão Maller) - Concedo a palavra ao nobre
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
L!der do Partido Popular, Senador Gilvan Rocha, para uma breve comuniEm discussão o projeto, quanto à juridicidade. (Pausa.)
cação.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a votação
O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE. Para uma breve comunicação. Sem
adiada por faltà de quorum.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel J:lermes) - Item 11:
O Presidente do Partido Popular, em nome pessoal, acabà de divulgar
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti- uma nota que a sua elegância fez com que fosse de sua inteira responsabilida~
tucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do de, mas que nós, do Partido Popular, conhecedores da altitude, do prestígio
Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1980, do Senador Lázaro Barbo- ·construído por uma vida dedicada a sua Nação e; principalmente, pelo seu
za, dando nova redação aos artigos 5• e 6• da Lei n• 6.385, de 7 de sentido de honradez e de seriedade dos tratos das coisas públicas, achamos
dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobi- por bem subscrever, em nome da nossa Bancada, e pedir a S. Ex' o Sr. Presiliários e cria a comissão de valores mobiliãrios, tendo
dente que, pela importância do conteúdo, mas, principalmente, pela imporPARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
tância da assinatura do documento, seja levada aos Anais desta Casa.
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
" a seguinte a nota:
voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
O Senador Tancredo Neves expediu a seguinte nota:
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro~a encerrada.
A votação da matéria fica adiada por falta de número para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fermes)- Passa-se, agora, à apreciação
do Requerimento n• 393, lido no Expediente, em que o Sr. Senador Murilo
Badaró solicita autorização do Senado Federal para cumprir missão no exte~
rior.
A matêria depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Concedo a palavra, para conferir Parecer por aquele órgão têcnico, ao
nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A calenda Mesa Diretora distribuiu à Comissão de Relações Exteriores
requerimento do 11obre Senador Muri!o Badaró, solicitando permissão para
se ausentar do Senado Federal para participar, como observador parlamentar, da Delegação do Brasil à Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, designado que foi pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
No âmbito dessa Comissão, o nosso parecer é favorável ao pedido.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O parecer conclui pela aprovação do requeriménto.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Gabriell:fermes)- Passa-se, agora, à apreciação
do Requerimento 'n9 392, lido no Expediente, em que o Sr. Senador Evelâsio
Vieira solicita autorização do Senado Federal para cumprir missão no exte·
rior.
A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Concedo a palavra, para proferir Parecer por aquele órgão técnico, ao
nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Para proferir parecer. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dou parecer favorâvel, Sr. Presidente. Creio que não haveria necessidade de jusÜficâ-lo, tão evidente são as suas razões. Trata-se de uma missão par-

O Presidente João Baptista Figueiredo acaba de perpetrar
ato de tal mesquinharia política, que estA a reclamar o mais enérgico
protesto de todos os mineiros e o repúdio das consciências bem for~ , ·.· '1-'
madas.
Vis~ndo reparar a grave injustiça, que pesa, de forma vil e ignominiosa, sobre a memória do inesquecível Presidente Juscelino Ku~
bitschek de Oliveira, decorrente do ato revolucionário que lhe cassou o mandato de Senador pelo Estado de Goiás e suspendeu os
seus direitos políticos, tomamos a iniciativa de um projeto de lei que
se propunha a cancelar aquelas infamantes punições, o qual foi una~
nimente aprovado na Câmara e no Senado, com pronunciamentos
de apoio? os mais eloqUentes, de ilustres parlamentares de todos os
Partidos.
Somos, agora, surpreendidos com a decisão do Chefe da Nação
que, vetando, com base em razõe~ sofisticas e inconsistentes, no re·
ferido projeto, justa e precisamente o seu art. 19, que restaurava, na
sua plenitude, a personalidade moral, polftica e histórica do grande
Presidente, deixa maculado o seu nome da lama que lhe atirou, no
auge do delírio, revolucionário, O ódio dos seus implacáveis adversários.
Com o seu ato irrefletido, o Presidente da República se faz alvo
da indignada reprovação dos espíritos isentos e tem a repulsa unâni·
me do povo brasileiro. Minas reCebe, no ultrage que se perpetra
contra a memória do seu inigualável filho, expressão da sua honra,
civismo e cultura, violenta agressão aos seus brios e sentimentos,
inspirada na paixão insaciada c ditada pela ótica deformante de
uma incrível miopia política. Saberemos, os mineiros, na hora oportuna, revidar, à altura, essa inqualificâvel afronta.
Fica, agora, patenteada- a natUreza e o teor da mão estendida
do Presidente Figueiredo: leve, apressada e sôfrega pará os gestos irrelevantes das honrarias fáceis e os posicionamentos demagógicos,
mas mão de ferro? fria, dura e implacável para os atos da justiça re-paradora.
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A grande oportunidade que o Presidente perdeu de contribuir,
com uma decisão de grandeza, para o desarmamento dos espíritos,
nesta hora de paixões insensatas e de radicalismos desagregantes,
substituiildo~a pelo veto odioso e duro, vai colocã~lo, nesse melan~
cólico episódio, amesquinhado e roto no julgamento dos seus conte~
porâneos e no veredito da História. - Tancredo Neves.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

..

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na segunda quinzena de agosto último, a população da cidade fluminen~
se de Magé estava alarmada com as providências anun-Ciadas para o despejo
dos moradores da casas da América Fabril, na localidade de Pau Grande,
Sexto Distritõ daquele Município.
A Câmara Municipal de Magé, em ofício do dia 19, solicitava nossa in~
terferência juntó ao Ministro da Justiça, para sanar os despejos, enviando,
também, protestos ao Banco Centr.ªl, que controla aquela empresa sob inter~
venção, permitirido que se perpetre tamanha injustiça social.
Mandou-nos o Prefeito AristCü Fernandes Sobrinho cópia do ofício enviado ao Deputado Ibrahim Abi-Ackel, em que implorava providências daquela Secretaria de Estado, no sentido de evitar a massa de despejos de antigos empregados) muitos deles aposentados da Cia. América Fabril, que, antes
da intervenção do Banco Central, apenas esporadicamente cometia essas tropelias. A partir de 1979, com a intervenção, as ameaças se sucedem e a administração interveniente entrou, hO Juizado de Magé, com diversas ações de
despejo, atingindo aposentados por velhice, tempo de serviço e invalidez,
levando.os ao desespero e a população local à intranqi.lifidade, pois aqueles
não têm para onde ir, com uma pensão miserâvel.
Eles não podem contratar um advogado à altura de um pleito de tamanha complexidade e, ademais, muitas casas foram construídas pelos pais dos
atuais ocupantes, sem que haja, hoje, comprovantes das despesas com as benfeitorias feitas nos terrenos da empresa.
Na verdade, depois da Lei n9 6.649, de 1979, pouca coisa se pode fazer
em defesa dos moradores do Distrito de Pau Grande, mantido o efeito devo~
lutivo nas apelações das sentenças de despejo ''se o empregador pedir o prédio locado a empregado, quando houver rescisão do contrato de trabalho, e a
ocupação do imóvel se relacionar com o emprego", nos termos do art. 42 daquele estatuto legal.
Se a Lei não procurou amenizat a situação do trabalhador, encontrem as
autoridades federais um caminho - o da desapropriação para utilidade social, que a Constituição prevê - ou regularmente a CLT de tal sorte que,
após a vinculação empregatícia encerrada -por aposentadoria, invalidez ou incapacitação laboral de qualquer tipo, a serviço da empresa, não possam ser
despejados, pagando uma taxa de ocupação suportável, na proporção da renda de sua inatividade.
Aqui fica o apelo, em nome de trezentas famílias do Distrito de Pau
Grande, em Magé, e esperamos que o Governo não lhes faça ouvidos de mercador.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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ma nação seria hoje, no painel ecuménico, a expressão nacional que chegou a
ser.
Claro, também, que as sucessivas etapas do processo político - as datas
e as figuras representativas de cada uma delas- devem merecer a constante e
reverente atenção das gerações que vão emergindo e ocupando seus lugares
nesse processo.
Tudo isso é importante, insisto eu na afirmação, que aliás se situa no
domínio tranqüilo do óbvio.
Mas, importante é, também, a história que se faz, discreta e silenciosamente, em outra_s áreas da atividade humana que compõem o painel nacional.
Se a cultura de um povo exprime-se, no sentido sociológico, no conjunto or~
gânico de todos os seus valores religiosos, morais, intelectuais e materiaissua civilização serã, em sentido mais concreto, o produto visível da ação histórica desenvolvida com base nesses valores, em todas as áreas de ação.
Presença do Instituto Oswaldo Cruz na história
e no progresso do Brasil

Estas considerações eu as faço, Sr. Presidente, no momento em que falo
dos 80 anos do "Instituto Oswaldo Cruz", porque, certo estou de que oBrasil, na sua civilização e no seu desenvolvimento, seria hoje menor, se sucessivas gerações de cientistas e pesquisadores não houvessem trabalhado nos laboratórios da respeitável e venerável instituição, durante as oito décadas que
se intercalam entre o ano já distante de sua criação e este agitado presenta de
que fazemos parte.
Saúde, um direito humano fundamental
Hoje, Sr. Presidente, o conceito de saúde assumiu, pelo menos teoricamente, o nível de um direitO humano fundamental e tornou-se objetivo prioritário da ação de todos os governos. Assim, pelo menos, manifestou-se, em declaração solene, a Assembléia Mundial de Saúde, ocorrida em maio de 1979.
A esse conceito de saúde corresponde, naturalmente, a universal compreensão da necessidade de amplas ações e vultosos investimentos nas áreas
da assistência médico-hospitalar, da mediCina preventiva e da imunologia.
Vive~se, por excelência, a época das vacinas, da imunização em massa das populações e, aqui ·mesmo, no Brasil, tivemos, há dias, louvável iniciativa do
Ministro Arcoverde, talvez a maior campanha vacinatória jâ realizada no
mu.J!..dO - pelas proporções atingidas - contra a poliomielite.

Brasil, um Pais relativamente saneado
O Brasil é, aliás, hoje, em que pese a permanência no seu espaço geográfico de muitos problemas ainda por solucionar, um País relativamente saneado onde, pelo menos nos grandes centros, não mais assinalam sua incômoda
presença as insidiosas epidemias e endemías com as quais tivemos de lutar,
outrora, por longos anos. E, observe-se, era uma luta que travávamos às cegas, dando golpes no escuro, desconhecidas que eram, então, as causas motivadoras· dessas doenças.
.
A ação individual do cientista Oswaldo Cruz- que assumiu atitude nova,_não-conveqcion_al :--:- ante o~ _graves e crôni.cos problemas sanitários que
preSsiOriavam a população .brasi"feira, fnuito" em particular "a do RlÓ de Janeiro, no princípio do século, teve importância decisiva para que viéssemos a
mudar esse estado de coisas. E a criação e o papel desempenhado pelo antigo
"Instituto Soro_teiápico federal", com o qual viria a confundir-se o trabalho
científico de Oswaldo Cruz, em esplêndido pioneirismo, tiveram papel decisivo na substituição do quadro sanitário deplorável que antes ostentávamospor um outro, mais condizente com o mundo civilizado de que nos imaginávamos, jã, particlpãntes.
Fiel às suas origens, a Instituição em referência sempre se caracterizou
pela máxima destinação social, dando prioridade nos seus programas de trabalho à produção de vacinas e ao estudo aprofundado das chamadas enfermidades tropicais.
Figuras notáveis nas ciências mêdicas e nas pesquisas de laboratórios
além de Oswaldo Cruz, tiverani seus nomes e suas atividades na área çientífi~
ca liga~as ao Instituto. Mencionarei, entre esses ilustres patrícios, os cientis~
tas Henrique AragãÕ, Adolfo Lutz, Artur Neiva e Cados Chagas.

O SR. p'RESlDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lomanto Júnior.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores,
A 25 de maio de 1900 era criado, no Rio de Janeiro, o ''Instituto Soroterápico Federal", com a função específica de fabricar e desenvolver soro antipestoso.
. _
Essa instituição passou a chamar-se, posteriormente, "Instituto de Pato~
logia Experimental de Manguinhos'\ nome que mudaria, em épocas sucessivas, para "'Instiiuto OSwaldo Cruz"; .. Fundação Instituto Oswaldo Cruz" e,
por fim, .. Fundação Oswaldo Cruz", denominação pela qual é hoje identificada, inctusive no âmbito universal, quando se comemora, jubilosamente,
No tempo em que éramos estranhos no próprio país
seus fecundos e brilhantes 80 anos de existência.
Nos idos da primeira década do século, vivia-se uma situação degeneraÉ com alegria e orgulho, Sr. Presidente, que eu aqui me encontro para fa~
lizado atraso material e cultural neste País. Copiava-se instituiçõeS políticas
zero registro desse aniversário, significativO" para O Brasil e para o Mundo.
inglesas e americanas, gravitaVa:_~~e em_ torno da literatura francesa - mas,
Cientistas, também, constroem nações
vivia-se, praticamente, como estranhos no próprio País ...
É costumeiro, Sr. Presidente, narrar e exaltar a história das nações, apeExplico-me, Sr. Presidente. Face aos muitos óbices que então enfrentánas rememorando os eventos d.e sua escalada militar ~política, nos caminhos vamos - particularmente os que se referíam à ordenação social e política, os
do tempo. Claro que as guerras vencidas e seus heróis devem ser lembrados, problemas sanitários e os que decorriam da total dependência econômica em
pois, sem essas vitórias e sem o gênio militar dos que as conquistaram, nenhu- que ainda permanecíamos imersos -as tímidas e débeis soluções tentadas
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não excluíam, nunca, a ótica e os instrumentais de ação importadas de outros
países.
Pouquíssimos eram, então 1 os brasileiros que acreditavam nas potencialidades humanas existentes no próprio País, com as quais poderíamos- através de um processo endógeno de elaboração e de a~ão prática- fixar fórmulas e modelos que levassem a uma adequada e completa superação de nossas
deficiências --específiCas.
Vivia-se, pOr assim dizer, passivamente, numa situação de tranqUilo e
confessado colonialismo cultural, contra a qual viriam a insurgir-se, em I 922,
sem muito êxito, ê verdade, os intelectuais paulistas que promoveram a Semana da Arte Moderna.
O momento em que as elites se preocuparam
Até então, as tirríveis doenças endémicas que lavravam em nossos sertões passavam despercebidas. Não tiravam o sono de nossas elites, nem mobilizaram de uma forma especial a atenção dos governos que tripulavam as instituições nacionais.
Não prevalecia, ainda, a idéia de que garantir o bem-estar das populações - sua segurança sanitária e sua liberdade de viver e agir - deveria
constituir-se em objetivõ p-iecípuo do Estado. Permitia·se, assim, a silenciosa
e persistente ação das endemias rurais, corroendo e aprisionando milhões de
patrícios.
A expansão urbana gerou situações novas ·
Acontece que a evolução nacional tomou outros rumos, a partir de 1889.
Acentuou-se a expansão urbana, ainda que em escala muito mais modesta de
que a que viria a ser assinalada, depois de 1930.
Nas cidades brasileiras de então, particularmente na já extensa e caótica
Rio de Janeiro (uma cidade sem estrutura de serviços compatível com a sua
expansão) surgiram manifestações perigosas de insalubridade, como a epidemia da febre amarela, fatos que prejudicaram o próprio conceito do_ País,
como área civilizada e saneada do Planeta. O Brasil ganhou, en~ão, a estranha e indesejada conexão ..africana" de uma terra de doenças perigosas, com
a qual seria conveniente reduzir contactos. Os próprios riavios estrangeiros,
que ainda vinham a nossos portos, passaram a fazê-lo cautelosamente.
Aí, então, as eHtes dirigentes perturbaram~se e envergonharam-se.
Incomodou-as, sobremodo, não apenas o pânico das populações urbanas,
ante o avanço da peste bubónica e da febre amarela, sob o condicionamento
de causas que permaneciam desconhecidas -como tambêm, as perturbou a
discriminação de que o Brasil passou a ser alvo, ante os demais países, pelo
índice de insanidade de seus centros urbanos.
Compreensível, pois, que em tal circunstância, tivesSe havido disposição
para ouvir e acatar a palavra de um modesto e desconhecido inovador. De
um então jovem cientista, que já rezava por um catecismo avançado em relação a seu tempo e que Propôs, para o problema de erradicar a febre amare~
la, uma solução não-convencion-al, científica no melhor sentido, baseada na
pesquisa realizada em torno de suas causas e dos fatores coadjuvantes da expansão.
Nem todos, porém, estavam preparados para aceitar equacionamento de
situações e apoiar campanhas sanitárias que fugissem aos antigos padrões vi·
gentes. Há em todas as sociedades, quase sempre, um apego cego e emocional
às concepções e práticas tradicionalistas. Trata-se de um comportamento instintivo, que não passa, obviamente, pelo crivo purificador da racionalidade.
Houve, assim, uma agitada e ampla reação popular contra Oswaldo
Cruz. Havia uma hostilidade franca e feroz às vacinas, cujo uso ele preconizava, O fato refletiu-se na imprensa ilustrada - e Oswaldo Cruz foi, então, tal·
vez, o brasileiro mais caricaturado e ridicularizado de todos os tempos. Os
opositores do Governo, por outro lado, também deram mão forte a essa
reação, desatentos ao interesse público, é verdade, mas bastante seguros da
oportunidade política da atitude assumida, na linha do próprio interesse,
rumo à conquista do poder.
Tudo isso deve ser relembrado, ao comemorar-se CHJctagésimo aniversário do Instituto Oswaldo Cruz, pois, de algum modo, valoriza, no plano da
história, o acerto da decisão dos que o criaram em 1900- vencendo resistências e preconceitos, então muito atuantes- decisão sem a qual não teria contado o Brasil com a presença nessas oito décadas, de um estabelecimento
científico ao qual muito deve, na superação de seus antigos problemas sanitários e que, pela seriedade de seu trabalho, logrou conquistar urna respeitabilidade universal.
O Instituto desempenha seu papel
Foram acontecimentos expressivos, ligados à atuação de Manguínhos: o
saneamento básico do Rio de Janeiro, nos dois primeiros decênios deste século: o combate ao carbúnculo sintomático, com a conseqüente expansão dos
nossos rebanhos e o aumento da exportação de carnes; a contribuição ao

crescimento brasileiro, de modo geral, graças às campanhas sanitárias desen
volvidas paralelamente à ocupação de espaços territoriais até então vazios, à
medida q'ue penetravam pelo interior as linhas da Estrada de Ferro Central
do Brasil, e as expedições do Marechal Rondon rasgavam a mata virgem; e,
por fim, aspectos da profilaxia da doença de Chagas e de outras enfermidades, além de vacinas que se revelaram eficazes_ contra _a febre amarela, e
várias outras moléstias que assinalavam, então, constante ocorrência no País.
Esforço renovador da atual direção
A Fundação OSwaldo Cruz ocupa, no Rio de Janeiro, área de cerca de
800 mil metros quadrados, na qual existem 60 (sessenta) construções diferen-

tes. Essa área constitui o seu .. campus" central.
As construções, com idades e estilos variados, algumas, datando do início do século, abrigam os diversas serviços e atividades da Fundação.
A recuperação físiCa do ••campus" de Manguinhos e das Unidades localizadas em outros Esta_dos, como o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, na
Bahia, e o Instituto _de Qualidade de Me-dicamentos, em São Paulo, constitui
um desafio que a atual administração vem enfrentando _como pré-condição
para a realização de suas atividades tradiciona:is e de outras que lhe estão sendo delegadas pelo Ministério da Saúde.
Assim, já foram concluídas, na atual administração, vârias obras de recuperação e adaptação de alguns pavilhões destinados à instalação de laboratórios e unidades de apoio à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento tecnológico.
Estão sendo executadas, com a conclusão prevista para o final do ano, as
obras de construção do novo Laboratório Central de Controle de Drogas,
Medicamentos e Alimentos e as de recuperação do Pavilhão de Pesquisas
Avançadas.
O pro-cesso de-recuperação física vem sendo acompanhado pela reabilitação técnico-científica da instifú.iÇão. demonstrada pelo grande número de
solicitações de entidades nacionais e estrangeiras para realização de progra·
mas conjuntos, e até mesmo prestação de assistência técnica ou assessoramenta nas suas áreas de atuação-pesquisa, capacitação de recursos humanos
e desenvolvimento tecnológico em saúde.
No momento, a Fundação desenvolve programas conjuntos co-m a Uniw
versidade de Osaka- Japão, Universidade da Califórnia e Universidade da
Flórida - Estados Unidos, Organização Mundial de Saúde e Organização
Pan-Arnericana de Saúde, Instituto Mérieux - França, Instituto Bernard
Nocht, Hamburgo - Alemanha; além de entidades nacionais como, entre
outras, as Universidades Federais e Secretarias de Saúde dos Estados do Rio
de Janeiro, Paraíba, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Pernambuco, Amazonas, Parã e Distrito Federal; Diretorias
de Saúde dos Ministérios do Exército, Marinha Aeionáutica:; Hospital das
Forças Armadas; Secretaria de Tecnologia Industrial do MIC e INAMPS.
Quase todos os convênios foram firmados na atual administração, isto é, a
partir de março de !979.

e

Retorno dos cientistas que- se encontravam no exterior
Outro fato que demonstra a recuperação da sua credibilidade ê o repovoamento intelectual por que vem passando, seja através do retorno dos cien~
listas brasileiros que se encontravam no Exterior, seja pela aquisição de gran~
des nomes da ciência mUndial, que estão colaborando com a Fundação no de~
senvolvirnento de pesquisas consideradas prioritárias para o País.
Ressalta, ainda, a realização, em 1979, do Congresso Internacional sobre
a Doença de Chagas. organizado pela Fundação em comemoração ao centenário de Carlos Chagas. quando foram apresentados 329 trabalhos científicos, entre os quais 14% originários do programa de pesquisas de doenças endémicas e parasitárias da própria Fundação. Já houve, também, solicitação
da Organização Mundial de Saúde para que aqui se realizem, no próximo
ano, o Congresso Internacional de Virologia e a I Conferência Internacional
sobre Impactos Globais_ das Doenças e Vírus no Desenvolvimento dos Países
TropicaiS.
Revigoramento da pesquisa biomédica no Brasil
Convém acentuar ainda a grande contribuição que a Fundação vem
prestando ao revigoramento da pesquisa biomédica no Brasil, bastando citar
alguns programas: I) pesquisas sobre hepatites, viroses respiratórias, enteroinfecções, busca de agentes imunizantes contra doenças parasitárias e infecciosas, desenvolvimento da biologia molecular e genética bacteriana, etc; 2)
levantamento do perfil sanitário da Amazôf!ia, para ampliar as ações preventivas na Região; 3) pesquiSas o~iéracionais em Saúde Pública.
Além dessas atividades normaís, a FUndação está desenvolvendo, a partir deste ano, alguns programas prioritários do Governo, nas áreas de Sangue
e Hemoderivados, Informações Tóxico-Farmacológicas e lmunobiológicos.
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--·--·----------------------~----------------------------------------Esses programas encontram-se em fase de elaboração e terão implementação
imcdíata, segundo orientação do Minístério da Saúde.
~r. Presidente, nào pretendo que o simples registro que me propunha fal.Cr, do octagésimo aniversário do Instituto Oswaldo Cruz- um fato indiscutivelmente de alta significação para o .Brasil, pela: respeitabilidade do órgão e
pela sua folha de serviços ao País- não quero que este simples registro, repito, venha a assumir a extensão cán'sativa de um relatório. Estaria eu, então,
atingindo objetivo oposto, ao que visava.
Muito ainda haveria a falar das realizações do Instituto Oswaldo Cruz e,
prinCipalmente, da fase de ampliação e dinamização que ele vive agora, entregue que está à competência e probidade do Dr. Guillardo Martins Alves, seu
atual diretor.
De extraordinária amplitude é o problema sanitário do Brasil, é oportuno enfatizar, ao término destas considerações. Temos no País um lastro considerável de enfermidades até agora não-erradicadas, diminuindo a produtividade e a expectativa de vida de uma parte vultosa da população nacional. E à
presença dessas antigas enfermidades, junta-se outras dificuldades de ordem
sanitária, ligadas, de algum modo, às concentrações demográficas, à industrialização, ao desmatumento, à poluição e, sobretudo, à terrível incidência
da misêrla, inclusive da chamada miséria absoluta, que ainda imobiliza e aprisiona uma elevada parcela da população brasileira.
Entre os problemas de saúde, cuja magnitude leva a uma meditação mais
séria da comunidade nacional, situaríamos:
- elevadas taxas de morbi-_mortalidade por doenças vinculadas à situação de pobreza e más condições ambientais, especialmente decorrentes de
endemias regionais, subalimentação e subnutrição, doenças transmissíveis
evitáveis por imunização, doenças_ diretarnente relacionadas com as condições de saneameo_to ambiental e _outras doenças transmissíveis;
- elevadas taxas de mortalidade infantil ~m menor~s d,e cinco anos;
- taxas ascendentes de morbi-mortalidade por doenças crônicodegenerativas;
- problemas ligados ao ciclo _materno-infantil;
- elevadas taxas de morbi-mortalidade vinculadas às condições sócioeconômicas e de comportamento da população;
-- insuficíência de infra-estrutura interna no campo dos imunobiológicos.
Evidente que os problemas de saúde que ocorrem no espaço geogrâflco
de um determinado país não se solucio_narão através de esforços e de ações
desenvolvidas apenas na área limitada da medicina, ainda mesmo com o emprego de todos os seus_ modernos r~cursos.
As carências sanitárias estão ligadas, intimamente, à fome, à desnutrição
crónica e a outros condicionamentos sociais resultantes da pobreza. Elas são,
portanto, apenas simples componentes de um problema de maiores dimensões e só serão eliminados, desse modo, no limite em que o problema amplo
do subdesenvolvimento nacional vier a ser atacado e resolvido na suaul'),idade.
Marchamos, felizmente, para a desejada elevação da totalidade dos brasileiros à condição humana, em termos económicos. Nosso País desenvolvese, reconheçamos, em que pese a presença de dificuldades financeiras conjunturais, presas, em parte, à difícil situação vivida pela economia mundial no
presente momento. Progredimos e seremos um dos pafses mais fortes e prósperos do mundo no ano 2000.
Mas, exatamente porque já equacionamos a problemática de nosso atraso e tentamos levar o Brasil ao patamar arejado e limpo do desenvolvimento,
grande c-urgente é o esforço que se precisa fazer, na área específica e limitada
da saúde. E do octogenário Instituto Oswaldo Cruz, hoje sob o dinâmico comando de Guillardo Martins Alves, muito devemos esperar, para que possamos alcançar. em temPo, os resultados para os quais voltam-se, hoje, com ansiedade patriótica, as atenções e as ações do Ooverno e do povo brasileiro.
E o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos Srs. Otacílio B. Canavarros,
presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mllto Grosso, do Sr.
Paulo Strau,ss,'Vice-Presidente da Associação Comercial de Cuiabá e Sr. Joel
Bulhões, Diretor do Clube de Diretores ·Lojistas de Cuiabâ, o telegrama que
transcrevo:
Estamos trasmitindo, a seguir, telex enviado aos Senhores Ministros da área econômica, sobre o qual solicitamos o endosso de
Vossencia, por tratar-se de assunto de interesse do Mato Grosso.
Lendo imprensa intenção Ministério Minas e Energia rever
política ressarcimento transporte preço combustível, tamamos iniciativa lembrar que tal medida acarretará prejuízos ordem de dois
bilhões anuais para consumidores Mato Grosso, prejudicando sua
expansão agrícola, onerando região produtiva e contribuindo maior
desequilíbrio regional. Queremos crer medida não seja tomada em
nome estímulo ao produtor e todos· brasileiros Região CentroOeste.
Ante ao exposto, solicitamOs manutenção atual sistema ressarcimento/subsídio transporte de derivados de petróleo do País.
Outrossim, sentido minimizar custos para o Governo, sugerimos estudos imediatos possibilidade utilização sistema conjugado
rodo-ferroviário-fluvial com instalações terminais nas Cidades de
Corumbá e Caceres (rio Paraguai), Pocone (Porto Cercado -rio
Cuiabâ) e tenninal flutuante em Santo Antônio do Leverger (rio
Cuiabá).
No mesmo sentido, recebi telegrama do dinâmico Deputado Estadual
Osvaldo Pereira, da representação do Partido Popular, nos seguintes termos:
Ministro César Cais vg segundo exposto em editorial da Folha
de S. Paulo do dia sete próximo pãssado vg informará haver mãos
do Go~~rno estudo visand~ regionalização valor fretes serem acrescidos preços petróleo e derivados cuja discriminação se efeiivada irá
trazer conseqüências imprevisíveis aOs distantes Estados e TerritóriOs amazônicos entre -os quais Mato Grosso pt Confiamos uma
tomada consciência vg intermédio ilustre Senador vg toda representação Estados ameaçados pt
E por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da Associação
Comercial de Cuiabá, Dr. Joel Luiz Bulhões, enviu-nos a seguinte Mensa~
gem:
Solicitamos interferêricia de V. Ex', contraria aprovação Congresso NaciOnal por decurso de prazo Projeto de Lei n9 14/ f980 CM
que dispõe sobre cobrança judicial dívida ativa Fazenda Pública
Referido projeto encerra numerosas iricónstitucionalidades, altera critérios doutrináriós Código Nacional Tributário- inclusive
consernente responsabilidade pessoal, diretores administradores
empresa, liminando conceitos tradicionais da nossa ordem jurídica.
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há algo de errado na açào governamental, pois. os protestos, os desentendimentos entre a ação do poder Executivo e a vontade popular e das várias lideranças de atividades úteis da vida
brasileira, não se afinam com as tendências administrativaS para não dizer
políticas do atual governo, avolumam-se.
E preciso que o Governo tenha sensibilidade para o fato, pois, na democracia, o Governo deve expressar a vontade, se não de todos, pelo menos da
maioria da tendéncia nacional.
Era o que tinha a di~e~. (_Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PôRTO (PDS - SE. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Um dos assuntos que vem monopolizando as atenções da opinião pública
nacional refere-se ao Programa Nacional do Ãlcool, que, sem dúvida alguma,
Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. terá um papel preponderante no desenvolvimento sócio-econômico do nosso
País.
Presidente, Srs. Senadores:
O programa em espécie foi instituído em 1975, pelo então Presidente
Não sei o que há, mas, o Governo, vem tomando, nos últimos tempos,
sempre medidas que vão de encontro aos interesses do povo brasileiro ou de Geisel e, cinco anos depois, reveste-se de vital impOrtância para a maior afirsegmentos ponderáveis do mesmo. Prorrogação de mandatos, Lei dos Estran- mação da própria indústria brasileira, pois já possuímos veículos inteiramente movidos à álcool, num flagrante avanço da tecnologia nacional.
geiros, são exemplos típicos destes últimos tempOs.
Devo dizer, Sr. Presidente, que em recente avaliação promovida com emRetornando às atividades parlamentares, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
encontro de Cuiabá, Capital de Mato Grosso; telegrama protestando contra presas do setor automobilístico, constatou-se uma animadora previsão de
medidas a serem tomadas ou em yias..de o ser e que, repito, vão de encontro 200~000_veículos a álcool para 1980, com ampla mobilidade nas principais rodovias da Nação. Cabe aqui uma referência especial ao relevante desempenho
ao interesse da comunidade, se não nacional, pelo menos, mato-grossense.
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do Ministério das Minas e Energia, que vem agilizando a implementação do
número de postos abastecedores de álcool, fruto da salutar politica ditada
pelo Senador César Cais.
Atualmente, o número de empreendimentos enquadrados no PROALCOOL, somam 298 projefoS, com capacidade de produção da ordem de 5,8
bilhões de litros/safra, que com o acréscimo da capacidade existente antes do
PNA, totalizam uma produção da ordem de 6,7 bilhões de litros, isto é, cerca
de 63% da meta traçada para 1985.
Projeções, Sr. Presidente, nos levam a estimar um consumo de petróleo,
em 1985, por volta de 1.700.000 barris/dia, o que nos permite visualizar para
aquele ano, se o PROALCOOL atingir suas metas, uma produção de âlcool
correspondente a aproximadamente 10% do consumo de petróleo.
Todos sabem que é por demais evidente a vulnerabilidade da nossa economia, face às importações de combustíveis líquidos e da sua importância no
desequílibrio no balanço de pagamentos. Há, também de ser considerado além da quantidade necessária de petróleo para consumo - a evolução do
preço do produto, tornando a situação ainda mais grave.
Cumpre-me, no entanto, Sr. Presidente, ressaltar o esforço que o Ministério das Minas e Energia vem desenvolvendo, objetivando a diminuição nas
importações de petróleo, através da substituição do precioso produto, a conservação de energia e o aumento da produção, alternativas que jâ apresentam
satisfa,tórios resultados.
Para que o PROALCOOL atinja a meta estabelecida pelo Governo ou
seja, uma produção de 10,7 bilhões de litros de âlcool até 1985, torna-se necessária a implementação do equivalente a 160 destilarias autônomas, com
capacidade de produção de 120.000 litrosjdia, cada uma, dentro de dois anos,
para uma produção adicional de 4 bilhões de litros em 1985, equivalente a
previsão de produção da atual safra.
O Programa Nacional do Alcool, conforme vimos, é de funadamental
importância para a economia nacional, pois, trata-se de um plano jã amadurecido, tecnologicamente comprovado e com amplas repercussões no mundo.
Este reconhecimento, Sr. Presidente, é marcado pelo crescente interesse de
outros países em investirem no setor brasileiro de álcool, aliado ao desenvolvimento de um mercado internacional para o ãlcool.
Assinalo aqui, Sr. Presidente, por um dever de justiça, o elogiãvel trabalho do Ministério das Minas e Energia, que tem procurado formar um forte
mercado internacional para o álcool, em razão das inúmeras vantagens que
proporcionaria ao Brasil, merecendo, em decorrência dos fatos, a destacada
posição do Ministro das Minas e Energia que vai aó encontro das verdadeiras
aspirações do Brasil, ou seja, a implementação e agilização do PNA,
Por último, é interessante salientar, que o Ministro César Cais, vem defendendo a criação de pólos alcooleiros e a implementação de um programa
de minidestilarias como fundameniaiS iristrumentoS êle agilização do PNA,
visando atingir um forte mercado externo, onde o Brasil possa alcançar favorável ressonância na ãrea económica e equilibram a sua pauta internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!)
O SR PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jorge Kalume.
O SR, JORGE KALUME (PDS- PA. Lê o seguinte discurso.)- Sr,
Presidente, Srs. Senadores:
Não podemos deixar passar despercebido o décimo-quinto aniversário
do nascimento da EMBRATEL, como um dos marcos propulsores da rede de
comunicações no território pátrio, fruto do GovCiOO Cfo saudoso Marechal
Castello Branco.
A EMBRA TEL foi a base sobre a qual se assentou a estrutura para o êxito alcançado pelo nosso País, com realizações dignas de encômios, se considerados os óbices enfrentados e as distâncias verdadeiramente gigantescas
vencidas, neste País de superfície continental.
A obra implantada por essa empresa, em quinze anos, dentro da mais
avançada tecnologia, representa uma luta ousada de um país que se está estruturando para o grande desafio do próximo século, mesmo Porque .. As
glórias das realizações multiplicam nossas responsabilidades com o futuro",
conforme asseverou o Ministro Haroldo de Mattos.
Diante do que vemos implantado, e se compararmos essas realizações
com o que existia anteriormente nesse campo, custa-nos ·crer o que se fez, sem
alarde, dentro do maís acendrado patriotismo.
Efetivamente, esse setor teve um destaçado cf.esc:;mpenho _e contribuiu
para integrar ainda mais as cidades brasileiras, dã:ndo-lhes a saudável sensação de estarem dentro da mesma pátria, sob o inesmo céu, sen·tirldo as mesmas alegrias com a quebra do insulamento. Do Ãcre ao Rio Gtande do Sul,
sente-se idêntico entusiasmo ·diante desse incalculáVel benefício proporciona~
do pela EMBRATEL, que está presente com o elo de ligação,
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Avançamos em todas as áreas das comunicações, com o DDD ou as microondas, com o telex, o cabo submarino ou o satélite Intelsat, recebendo e
transmitindo imagens e sons de todos os pontos do planeta Terra.
O evento, pela sua excepcionalidade, merece especial registro, pois é o
fruto do Brasil que acordou para atender ao seu real destino, consubstanciado no seu lema: .. Ordem e Progresso"!
Efetivamente, o 16 de setembro é marcante na vida sócio-econômica e
política brasileira, pois como. proclamou o Ministro Haroldo de Mattos.
HNesta data, nascia a Empresa Brasileira de Telecomunicações
- EMBRATEL, no bojo de um processo de reconstrução política e
administratiVa do País, iniciada com a Revolução de março de 1964.
Em que pese já ter nascido forte, pujante, porque estruturada
dentro de uma filosofia administrativa atual, a EMBRA TEL, pela
oriéntação segura dos seus dirigentes e pelo trabalho profícuo dos
seus empregados, jamais parou de crescer, de renovar os seus métodos de trabalho para cumprir da melhor forma a tarefa ingente de
Hfazer o Brasil falar"."
Congratulamo-nos com o honrado Presidente João Figueiredo, que não
tem medido esforços no sentido de ampliar os benefícios no setor das comunicações, herdados de seus antecessorest
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 73, de !980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 664,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar eiD Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 665, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 388/80, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Economia,)

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 74, de 1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 666,
de 1980). que autoriza o GovernO do Estado de São Paulo a realizar operação.
de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo, tendo
PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Leite Chaves.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura MUller
(SC), a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 1980(apresentado pela Comissão d6 Economia como conclusão de seu Parecer n'? 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60,000,000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-5- Votação, em turno único, do Projeto de B..esqlução n9 77, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade.
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Votação, em turno único,~ do Projeto de Resolução n• 81, de l980(apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n"' 680,
de 1980), que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos)
destinado a aparte de capital do município à Companhia do Metropolitano
do Rio de Janeiro - RJ, tendo
PARECER, sob n• 681, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-7Votação, em turno único, do Requerimento n"' 389, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"'
18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dá outras providências.
-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar najuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 12,
de 1980, do Senador_ N~lson Carn_eiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

-9-

do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lãzaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 385, de 1980~ do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
ConstituiçãO e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 50 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 11-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
COm muita facilidade, e a todo momento, o Sr. Ministro do Planejamento, Delfim Netto, atribui ao petróleo tanto a inflação quanto os problemas de
pagamentos ao exterior.
Coloquemos a questão em bases técnicas, para depois fazermos as análises políticas.
"A influência dos derivados de petróleo no custo de vida é muito menor
do que se poderia esperar", afirmou recentemente o Professor Alexander
Berndt, na publicação Informações- FIPE. da Universidade de São Paulo,
de março d< 1980.
Para ele, a elevação de 67,2% nos preços na Capital de São Paulo, em
1979, contou com uma participação direta dos derivados de petróleo de apenas 7 pontos. Sem o petróleo, os preços teriam subido de qualquer forma, e
muito, alcançando a marca dos 60,2% anuaiS, em 1979.
Sempre insistimos a respeito da necessidade de serem agilizadas as alternatiVas energétiCas capazes de substituir o petróleo. O Programa Nacional do
Ãlcool, apenas esboçado no final de 1975. quando a crise de energia jã completava dois anos, custou a vencer as barreiras que se antepunham ao seu desenvolvimento~
.

Votação, em primeiro turno (apreciaçã-o preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 6'i' da Lei n9 6.385, de 7 de dezembro de l976, que dispõe sobre _o
mercado de valores mobiliáríàs e cria ·a comissão d_e valores m9biliários, tendo
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
~
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci- ao
do dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
do

-lO-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n'i' 702, de 1980), da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 23, de 1979 (n• 1.849, de 1976, na Casa de origem), que
estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos públicos.
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A 25 de oUtubro de 1977 trazíamos à Casa a nossa preocupação quanto
atraso e insúfidente Cobátu-ra do PROÁLCOOL
Em aparte, o então Senador Virgílio Távora, hoje Governador do Estado Ceará, diúa· Q seguinte:
HO PROÃLCOO_L não está em atraso, eminente Senador,
permita-nos dizer-lhe. O PROÁLCOOL, dentro das metas estabelecidas para 1980, uma vez transfo.rmados os projetas, analisados.
aprovados e finan<;iados, pelos agentes financeiros do PROÁLCOOL, uma vez postos em execução esses projetas, podemos garantir a V. Ex• que não está atrasado. Concordaríamos, sim,-va:mos dizer e gostaríamos de metas mais arrojadas para o PROÃLCOOL."

-liDiscusSão,- em turno únicO, da Redação Final (oferecida pela Comissão
Que o PROÃLCOOL chegou tarde~ que éarTiii:thoÚ devagar, rião resta
de Redação em seu Parecer n"' 701, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n9 dúvida, Sr. Presidente. Basta ver que o País, pelas palavras de um seu Minis37, de 1980- Complementar, do Senador Humberto Lucena, dando nova tro, ainda hoje é frâgil diante de uma elevação dos preços externos do peredação ao art. 7"' da Lei Coinplementar n"' 25, de 2 de julho de 1975, que esta- tróleo.
belece critérios e limites para a fixaÇão da remuneração de Vereadores.
O desenvolvimento .de fontes alternativas internas de energia, na proporção_ necessária ao País, é um projeto capaz de evitar, pela redução das im-12portações, o agravamento do problema do balanço de pagamentos com o exDiscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão terior. Na medida em que o País dispende menos divisas com importações~ o
de Redação em seu Parecer n• 703, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n• esforço para exportar pode também ser reduzido. A pressão sobre o mercado
49, de 1980, do Senador Amaral Furlan, que revoga a alínea e do parãgrafo ú- interno torna-se menor.
nico do art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Defendemos essa posição desde que chegamos a esta Casa: e cada vez
mais nos convencemos do acerto da nossa posição.
-13No entanto, o mesmo Senador Virgílio Távora, que já citamos, eril aparDístusSão, em segurido turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da entiteuse de te a um nosso pronunciamento de 23 de novembro de 1977, assim se pronunciou sobre o problema:
bens públicos e particulares, e dâ outras providências, tendo

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicídade e, no
mérito, favOi'âvel; e
~ de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
-14Discussão, em primeiro türno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci-

uFala-se aqui: Vamos aumentar o mercado interno. Que beleza! Eisso que eu ouço sempre. Primeiro, ninguém aumenta mercado
interno, a médio e a longo prazos, quando quer, e sim, quando pode. Segundo~ não se conhece- depois fala_remos sobre esse assunto,
se V. _Ex• assim o quiser- a_ mágica de pagar compromissos externos e necessidades inadiáveis de exportação, com mercado interno.
Há que se exportar, há que se extroverter mercado para tal proce·
der."
Sr. Presidente: o que temos sempre proposto é inverter a lógica desse
tipo de raciocínio.
Venios que os projetas energéticos alternativos, agora em 1980, longe estão de.evitar uma piora nas relações comerciais com o exterior. No entanto,
tivéssemos nos lançado a um vasto programa de substituição de iinporfações
de energia. desde 1973, por certo hoje poderíamos estar livres de .. necessida-
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des inadiáveis de exportação", e, sem dúvida alguma, teríamos maior renda
circulando dentro do nosso País, o que estaría SigrlifiCafldo um mercado interno ampliado.
Não pagaríamos compromissos externos com mercado interno, mas
teríamos hoje esses compromissos externos bem melhor equacionados.
A tudo isso preferimos o caminho mais longo, de insistírmos nas exportações subsidiadas,-que não poderiam resistir ao protedOnismo dos países in~
dustrializados, que mesmo sem elas continuam a existir.
São grandes as dificuldades para exportar, ao nfvel exigido pelos compromissos externos assumidos pelo País nos--últimos anos.

O dólar valia, no início de setembro de 1979, CrS 27,775. No momento
estã cotado a Cr:§ 55,845. Isto é, uma cotação I01% maior do que estava doze
meses atrãs, e ainda assim ê grande o descontentamento de inúmeros setores,
que não estão obtendo vantagens reais em exportar,
Os exportadores estão pressionando o Governo para realiZai- nova maxidesvalorização do cruzeiro. Anteontem, o Governo ~oncedeu mais 30 bilhões
de cruzeiros para subsidiar as exportações. Este ano, o crédito à exportação já
é superior em 93% ao do ano passado, somando 195 bilhões de cruzeiros. O
crédito para o consumidor brasíleiro, o crédito para a pequena e para a média
empresa nacional estã sendo reduzido. Hã uma insUficiência acentuada com
problemas sérios às pequenas e médias empiesas brasileiras, aos consumidores brasileiros. Mas, para a exportação que privilegia, extraordinariamente,
as grandes corporações multinacionais, não hâ problema de crédito, principalmente de crédito subsidiado.
Mas só resta, na 6tica oficial, a alternativa de prosseguir exportando,
para atender aos compromissos sufocantes de uma dívida externa que só tende a crescer, diante do fraco desempenho da balança comercial e das necessidades de atender ao giro dela própria. Ao final do ano o endividamento externo chegarã aos 65 __bilhões de dólares, convertidos em cruzeiros: 3 trilhões e
600 milhões de cruzeiros, em números redondos.
Há uma saída para isso, que deve ser cogitada de uma vez por todas, antes que mais grave ainda se torne a situação. ~ o refinanciamento da dívida
externa.
É preciso, Sr. Presidente, obter dos nossos credores um alívio, sob a forma de um alargamento dos prazos e a suspensão, pelo período de um ou dois
anos, e se possível mais até, do pagamento dos juros e amortizações.
Uma parada assim, aliada a uma drástica e rigOrosamente estudada redução das importaÇões, concederá ao País condições de arrumar a casa.
Para tanto cabe um programa de emergência baseado em critérios claramente propostos nos quais caberia:
1. Definir os_ setores e empreendimentos viáveis para a conquista dos mercados externos;
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Darei logo o aparte de V. Ex•
2. Redução do consumo de bens cuja produção interna apresente custos elevados e sejam onerosos ao País os gastos com importações;
3. Apoio a indústria de bens populares, capaz de atender as faixas hoje afastadas do consumo.
Um programa criterioso. Sr. Presidente, e formulado em bases nacionais, e aplicado coerentemente, somente poderá trazer proveitos ao País e à
sua população.
Ouço agora o aparte do nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Quero parabenizar V. Ex• por
mais um pronunciamento sobre a situação econômica nacional e, particular-,
mente, sobre um tema que tem se constituído numa preocupação permanente
de V. Ex• nesta Casa, que é- o nosso endividamento externo e a conseqüênte
necessidade de melhoria das exportações para equilíbrio da nossa balança comercial. Desejaria, apenas, incluir no discurso de V. Ex• o noticiário que hoje
foi divulgado pelos jornais de Brasília, em que -se-ali Qu-e a Primeira-Ministro
da Inglaterra teria declarado a sua preocupação com a dívida externa brasilei~
ra, e até aconselhando o Brasil a procurar entendimentos com o Fundo Monetário Internacional, o que foi postO erit dúvida pelo Ministro da Fazenda, o
Sr. Ernane Galvêas. Mas o fato é que os jornais de Londres publicaram a declaração amplamente. Há, também no Corretá Brazfliense, uma referência de
um credor importante do Brasil que estaria na mesma situação da Primeira
Ministro, isto é, muito preocupado com a situação brasileira. Quer dizei", são
fatos concretos que, no contexto mundial, jã vão aparecendo para comprovar
que a preocupação das Oposições, que seinpre têm na pessoa de V. Ex• um
dos seus porta~ vozes mais autorizados nesta matéria, tem toda a procedência,
nobre Senador. E, V. Ex• não só critica como apresenta sugestões válidas
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para que não se diga que as Oposições não têm alternativas a oferecer ao Governo.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• que tem uma preocu:
pação permanente com os problemas da Paraíba e do Brasil, tem uma presença constante nesta Casa. E tem, em função disto, acompanhado as nossas
manifestações, as nossas críticas acompanhadas de sugestões que visam buscar soluções para os graves problemas brasileiros. A inflação é um problema
sério no Brasil, seriíssimo; a distribuição da nossa riqueza é outro. O endividamente interno é outro. Nós temos uma série de problemas graves no Brasíl,
mas o que eu reputo o mais grave é o do endividamento externo, pelo seu
crescimento fantástico, que vai tirando a nossa soberania e ampliando a nossa dependência. Nós sabemos que os grandes bancos internacionais não irão
protestar os nossos títulos. _Sabemos que eles vão fazer novos empréstimos,
mas a que preços? Não apenas a taxa de risco mais elevada, mas fundamentalmente obrigando-'nos -a maiores conCessões, como exemplo o de vender
mais matérias-primas a preços vis. Eles nos concedem empréstimos, como a
França agora está concluindo um empréstimo para o Brasil, na ordem de 500
milhões de dólares, mas o Brasil terá de comprar 200 milhões de equipamentos, de guindastes, de locomotivas, em detrimento da empresa de base nacional, que já está com razoável ociosidade e que vai ter essa ociosidade ampliada. Com esta política de extroversão da nossa economia, em que nos preocu-:
pamos muito com o mercado externo, com as nossas exportações, vamos permitindo tainbém o avanço das empresas multinacionais na economia brasileira, ampliando a desnacionalização. Mas nós poderemos, teremos condições
de abrandar esse problema na hora que nós partirmos para a redução das
nossas importações, que este ano deverão andar na ordem de 23 bilhões de
dólares. O PROÃLCOOL já está dando uma grande contribuição, e outraS
alternativas energéticas poderão ser adotadas. Mas, infelizmente, essas novas
alternativas não encontram uma decisão política do Governo, firme em
acelerá-las. E, em razão disto, as nossas dificuldades vão se ampliando.
Muito obrigado a V. Ex'", pela colaboração que presta e a solidariedade
que nos traz.
Temos produtos que jã demonstraram capacidade competitiva no ex te~
rior. f: o caso da soja. Ao mesmo tempo, tem faltado uma iniciativa mais firme para a redução do consumo de trigo e a sua substituição por produtos
cuja produção em nosso território não enfrente tantos obstáculos. Afora isso,
enquanto dispomos de condições para manter uma indústria de calçados eficiente e de qualidade, temos admitido a introdução de tecnologias no setor
que, ainda que mais baratas, deixam muito a desejar.
Estes problemas é que devem ser objetivamente analisados. Na verdade,
não basta ter crescimento econômico, se este não vem acompanhado de melhorias na qualidade da vida. Este é um ponto para o qual devemos estar
atentos, para que não aconteça aquilo que ocorreu com a educação no nosso
País com todos os demais setores, segundo reconheceu, a 25 de outubro de
1977, o então Senador pelo Cearã, Virgílio Tãvora:
"Um País que feZ crescer o seu ensíno quantitativamente, na
proporção que experimentou o Brasil, necessariamente, e isso o Governo reconhece, tinha que sofrer na sua qualidade."
Não acreditamos que necessariamente deva ser assim, daí porque acreditamos que é possível crescer e melhorar a qualidade de vida, obter maior vantagem social sem comprometer os padrões existentes.
Senhor Presidente, sabemos que a hora é grave. Os impasses se avOlumaram e aí estão. Mas um País não pode fechar as portas e passar por cima dos
problemas, nem empurrá~los para o futuro. sob pena de maiores sofrimentos.
Cabe enfrentar a realidade, com palavras concretas e ações provadas.

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Evelãsio Vieira, V. Ex'
tem toda a razão. O problema, na realidade, é de alta significação para o interesse da comunidade nacional, Senador, o que eu acho incrível, e me preocu~
pa deveras, é o caso, só para ilustrar, do Rio de Janeiro. O Governo Federal,
desde maio, que estã prometendo conseguir feijão preto para o Rio de Janei~
ro, assumindo o compromisso com a população daquele estado de que não
faitaTá feijão preto para o público do Grande Rio._ Muito bem! Hã cerca de
uns I 5 dias, foi para a tdevisão e anunciou que a partir do dia 19 de junho do
corrente não faltaria feijão para todo o pessoal da Guanabara. As filas em
busca do feijão preto corrieçam pela madrugada e, quando os supermercados
iniciam a venda daquele feijão, há centenas de pessoas nas filas e não dá para
atender à procura, porque o preço do feijão na feira livre é 70, 80 cruzeiros o
quilo. Se o mercado estâ vendendo feijão a 25 cruzeiros, por autorização do
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Goverho, todo mundo vá.i para aquela fila. Quem não pode ir, paga um menino, um garoto para ir para a fila. Já agora, a partir de ontem, começaram a
quebrar os supermercados do Rio de Janeiro. As filas, independente de serem
humilhantes, são irritantes, porque o cidadão fica na fila desde às 4 horas da
madrugada, quando chega a vez dele, às 11 horas, acabou o feijão. Ontem, no
Rio de Janeiro, na hora em que acabou o feijão neste supermercado, ainda
havia mais de 300 pessoas na fila; e o que aconteceu? Quebraram o supermercado - estou com os jornais aqui - quebraram as viaturas policiais e ninguêm sabe aonde vamos chegar ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Pode ser o começo ...
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador Evelá·
sio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Nesta área de alimentação é
onde poderíamos encontrar um caminho para a redução das nossas importações. Chegaremos este ano, repito, aos 23 bilhões de dólares em importações, com o item alimentação pesando expressivamente. Ora, se nós temos
condições para desenvolver a nossa agropecuária, ampliar a produção de cereais, poderíamos, perfeitamente, com isto, reduzir a importação de trigo,
com a qual vamos gastar este ano I bilhão de dólares~ poderíamos reduzir a
importação de alho, cebola, feijão, leite, uma sêrie de produtos alimentares.
Mas para isso era preciso que o Governo, realmente, decidisse dar o verdadeiro apoio para a agropecuãria brasileira. Aplicar o Estatuto da Terra, criando
uma política fundiária para ampliarmos as nossas fronteiras agrícolas. Construir, neste País, finalmente, uma rede de silos e armazéns adequados, ampliar as escolas agrícolas para a formação de técnicos de nível superior, principalmente de nível intermediário, porque hâ uma carência enorme de técnicos para levar à área rural as novas descobertas no campo da agropecuária,
buscando assim maior produtividade. Na hora em que adotarmos essas medidas fundamentais para a agricultura, o BraSil vai produzir o suficiente para o
seu consumo interno e excedentes exportáveis para trazermos divisas para o
nosso País.
Veja V. Ex• que o Governo nega-se a proporcionar crêdito para investimento na agropecuária e, ein contrapartida, este ano estã destinando 193 bilhões de cruzeiros para a exportação de manufaturas que privilegia as empresas multinacionais, as grandes empresas brasileiras.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço novamente V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) -~V. Ex• tem toda razão. Enquanto sobem os juros para a agricultura e pecuária, o Governo baixa os juros do
setor de exportação, subsidiando-o. O que é pior, se fosse seguida essa polítíca fundiária a que V. Ex• se referiu, teríamos a possibilidade de atê duplicar a
exportação naCiOnal. Por que estamos na dependência de importar feijão, milho? Porque o que· fala mais alto na panela do brasileiro ê justamente a falta
de cereais. Se o GovefnO tem condições de desenvolver a agricultura motomecanizada para a monocultura, por que não tem condições de desenvolver a
agricultura de subsistência para dar oportunidade às classes assalariadas, às
classes mais sofridas e mais pobres deste País a terem condições de, pelo menos, se alimentar. O problema do Rio de Janeiro é vergonhoso, é humilhante:
milhões de pessoas na fila, aguardando o feijão da Argentina a 25 cruzeiros,
num País em que os nossos latifúndios, por extensão, são do tamanho da Argentina. Congratulo..:me com V. Ex• por voltar mais uma vez à tribuna para
tratar de um assunto de alta significação para o interesse do futuro do Brasil,
porque isso chama a própría segurança nacional. Não acredito que possa haver segurança com fome, não acredito que possa haver segurança com o povo
com a panela vazia. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Sr. Presidente, encerro as mi·
nhas considerações, pedindo, mais uma vez, que o Governo olhe com mais seriedade, com atenção especial para o crescimento da nossa dívida externa;
que ele ado te medidas para reduzir as importações, pois temos a possibilidade
de reduzi-las, e atravês dessa redução, paulatinamente, dentro das possibilidades brasileiras, ir aumentando as exportações, buscando o equilíbrio da balança comercial, para conseguirmos, amanhã, um superavit. Mas, para isso é
preciso uma política séria, inteligente, sábia, equilibrada do Governo Federal. Do contrário, a nossa dívida externa coritinuará crescendo, a nossa dependência ao exterior se ampliando e os problemas se avolumando neste País.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• permite um aparte
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o Senador José Lins.
O Sr. José Uns (PDS- CE)_- Senador Evelâsio Vieira, infelizmente
perdi quase todo o discurso de V. Ex• ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Muito lamento.
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O Sr. José Lins (PDS- CE)- Muito obrigado a V. Ex•! Mas desejo fa.
zer duas pequenas referências. A primeira relacionada com a produção agrf·
cola. V. Ex• sabe que tivemos três anos seguidos de safras frustradas, mas a
última foi uma safra boa. Esperávamos, este ano, não necessitar da importação de feijão, nem de milho. V. Ex• porém sabe que a safra de feijão provêm, principalmente, do Paraná e de Santa Catarina onde houve frustração
este ano. Houve problemas. Houve uma queda muito grande da produção.
Quanto ao Nordeste nem se fala ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Nesse ponto é necessário um
esclarecimento: o Governo, levianamente, se dirigiu aos agricultores do Paraná e do meu Estado recomendando, pressionando, que eles plantassem feijão.
Eles, os colonos, argumentaram que a época não era prop{;;:ia, que çorreriam
um grande risco. O Governo respondeu: ..Não, plantem que, se houver
problema, o PROAGRO responde". O que aconteceu foi a previsão dos agricultores: não era ~poca adequada c a cultura fracassou. E o governo teve que
pagar 80% atravês do PROAGRO, quer dizer o Governo recomendou,
pressionou~os a plantarem numa época inadequada. Era o registro que queria
fazer, nobre Senador.
O Sr. José Lins (PDS -CE) - Se bem me lembro, nobre Senador, hã
duas safras no Paraná, a chamada safrinha, e a safra normal.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Foi essa safrinha.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- A safrinha foi frustrada. Mas esperavase que a safra normal fosse boa. Infelizmente não foi. O PROAGRO é para
prever esses insucessos V. Ex• está, exatamente, confirmando o esforço do
Governo, que fez o possível, solicitou aos agricultores que plantassem,
apoiou-os; o PROAGRO é exatamente para cobrir essas deficiências.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Nós sabemos, mas seria des·
necessário o PROAG RO desembolsar esse valor para essa indenização porque os agricultores já haviam dito que a época era inoportuna.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu confio plenamente na palavra de V.

Ex•, apenas não ouvi nenhuma dessas notícias, o que ouvi foram as notícias
das frustrações da pequena e da grande safra.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Eu ouvi de vários produtores.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quanto ao Nordeste, hã três anos tam~
bém se vem sofrendo secas dificílimas e, portanto, frustração total da safra de
milho, arroz e feijão. Então, veja V. Ex• as dificuldades. Não podemos controlar o tempo; a safra foi excelente, exceto no que tange a milho e feijão.
Quanto à divida externa, quero oferecer aqui um dado a V. Ex•: de 1974 até
I 979 as importações brasileiras ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- A dívida externa vem crescen·
do a 23% ao ano, como rriêdia.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... as importações brasileiras cresceram
42%. Se tirarmos porêm, o petr6leo, o crescilnento foi apenas de 5,5%, em termos de dólar. Isso significa que, relativamente, estamos diminuindo as nossas
importações. O crescimento da nossa dívida externa se deve assim, em grande parte ao petróleo. V. Ex• tem razão, é necessário coibir ao máximo as importações. Mas, o esforço que vem sendo feito é tremendo em todos os campos. Eram estas as informações que desejava dar a V. Ex•

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Pois não. Ouço o aparte de V.
Ex•
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Nobre Senador Evelãsio Vieira,
o nobre Senador José Uns acaba de afirmar que o único responsável pela
nossa dívida ê_o petróleo. Pois bem. Eu posso provar que o petróleo importado de 1975 a 1979, a soma de todas essas importações, não soma a dívida que
estamos devendo. Então, não foí só o peti'óleo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - O petróleo corresponde a
50%; hoje, em termos atuais, o petróleo corresponde a 50%.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, eu tenho a impressão de
que houve um mal entendido muito grande. eu não falei que nós estamos ímportando petróleo, ao contrário, eu disse que a dívida creSceu 42%. Se entre~
tanto, tirarmos o petróleo, a dívida terá crescido apenas 5,5%, o que significa
que a dívida não ê só do petróleo, significa que o petróleo pesa terrivelmente,
nas importações.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- Nunca neguei, nesta Casa ou
em outro local, do esforço do Governo. Mas, a par do esforço, precisa a aplicação da inteligência, da sabedoria, da visão. Exemplifico, em Arapiraca, em
Alagoas, cidade de grande desenvolvimento agrícola, dois agricultores, com
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as mesmas condições, na mesma área, um muito esforçado, muito lutador, o havia um clima de constrangimento impressionante. Eu via apenas uma preooutro também lutador, entretanto mais inteligente e de mais visão, sabendo cupação de autoridade e respeito. E perguntava: vocês têm cursos para essa
selecionar as prioridades. Este, que soube estabelecer as melhores priorida- gente? Então, só se ensina a militar neste País a afronta e a autoridade? Não
des, ficou rico e o outro coittinua esforçado, mas pobre. Além do esforço é se ensina a saber respeitar direitos, a saber o que é do seu dever?
1sto ocorreu num cinema, ontem. t muito chocante. A polícia e a radiopreciso trabalhar com inteligência, com sabedoria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campanhia.)- patrulha pertencem ao Distrito FederaJ. Deveria ser uma patrulha modelo.
Solicito a V. Ex' que não mais conceda apartes, porque temos outros orado- Esse pessoal deve ser submetido a testes, é o mínimo. Deve provar um mínimo de requisitos para exercer as funções. Estou certo de que, se não houvesse
res inscritos e o tempo de V. Ex' jâ se esgotou.
uma presença maciça, ontem, eles linchariam o rapaz, o levariam na violênO SR. EVELÁSJO VIEfRA (PP- SC)- Eu tenho sempre uma magní- cia.
fica sensação em estabelecer o diálogo com o Senãdor José LiDs, porque semO Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex•?
pre tenho alto proveito no recolhimento de magníficas idéias, de belos subsídios para me capacitar melhor no cumprimento da minha missão nesta Casa.
O SR. LEITE CHAVES (PT - PR) - Com muito prazer, Senador.
Entretanto hã determinação da Presidência.
O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Lamento profundamente que

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• pelo conceito, muito V, Ex• tenha sido testemunha de um fato tão desagradável quando alguns policiais, exorbitando de sua autoridade, cometiam essa violência. E, Presidente
obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Encerro, Sr. Presidente, di- em exercício da Comissão do Distrito Federal, farei chegar ao conhecimento
zendo que no momento em que o Governo estabelecer diretrizes inteligentes,
teremos possibilidades amplas de reencontrar um caminho de prosperidade,
de tranqüilidade para a Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 16-9-80 E QUI!;-ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

do Sr. Governador do Distrito Federal e do Secretârio de Segurança Pública
de Brasília os fatos que V. Ex• traz ao conhecimento do Senado Federal, para
que não se repitam, para que ·não se tornem rotineiros na vida de Brasília, o
que é lamentável.

O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR)- Era meu propósito levar o ca-

so, formalmente, à própria Comissão. Já estando V. Ex• aqui, em Plenário,
tomando conhecimento do fato no instante em que o narro, o Senado fica
O SR. LEITE CHAVES (PTB - PR. Para uma comunicação.)- Sr. muito tranqUilo no sentido de que alguma providência será tomada. lnclusive, criar critérios de escolha e de seleção de policiais; que eles, no Distrito FePresidente, Srs. Senadores:
Estã sendo exibido nesta cidade, no Ciriema I, no Conjunto Nacional deral, tenham os requisitos intelectuais mínimos, pdo menos para o exercício
um documentário interessante, que tem o título de .. Os anos JK". Ontem, por do seu mister.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- V. Ex• permite um aparte?
sinal, eu estava assistindo à última sessão e presenciei uma cena muito desagradável e chocante.
O SR. LEITE CHAVES (PTB -PR)- Com todo o prazer, Senador.
A certa altura do filme, houve uma discussão muito grande de alguém
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE) -Ouvi o relato de V, Ex• e a particique queria tirar uma pessoa de dentro do cinema. Verifiquei que essa pessoa
pação do Senador Lázaro Barboza como Presidente em exercício da Comisque estava assistindo ao filme era conhecida de todos aqui no Senado.
são do Distrito Federal. Independente de cor ou de posição partidária, todos
Tratava-se do jornalista Carlos Marchi do Jornal do Brasil, que trabalhou dunós que somos parlamentares nos habituamos a amar esta cidade. Esta cidade
rante muito tempo nesta Casa e hoje estâ no Itamaraty. Ele assistia ao filme
que, como previu Juscelino Kubitscbek de Oliveira seria de futuro o centro
em companhia de sua esposa.
das decisões nacionais. E vem sendo o centro das decisões nacionais. Mas, do
Notei que a pessoa que exigia a saída do jornalista era um policial da Ráponto de vista de segurança do cidadão, caberia uma missão mais efetiva da
dio Patrulha, cabo da Polícia Militar, que armado com um cassetete enorme,
Comissão do Distrito Federal, me permita o Senador Lázaro Barboza, por~
ficou atrás da cadeira do rapaz forçando-o a·se·retirar do recinto. O jornalista
que tenho o maior respeito pela sua atuação de oposicionista correto. Precisase recusou dizendo que era um direito seu assistir ao filme.
ria, sem dúvida alguma, de uma ação mais intensa, porque, se V. Ex•s derem
Quando notei o fato, aproximei-me e vendo que se tratava do jornalista
uma vista d'olhos nos jornais de domingo e segunda-feira, verificarão que toCarlos Marchi identifiquei-me e falei que era o rapaz jornalista conhecido e
dos os sábados e sextas-feiras Taguatinga, Ceilândia e outras cidadesponderei ao guarda que ele estava perturbando os espectadores e que não hasatélites, são centros de cenas de "bang-bang" e assassinatos a torto e a direivia razão para aquilo.
ta.
Chamo a atenção para o fato, daqueles Senadores que pertencem à CoO Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Jl: verdade.
missão do Distrito Federal, entre os quais está o Senador Lázaro Barboza,
que parece que é Presidente dessa Comissão.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE) -Neste último sâbado, foram ascabo saiu e voltou com dez ou doze policiais, dois tenentes oito poli- sassinados, em Ceilândia e Taguatinga, oito pessoas. Ora, isto não recomenciais, insistindo que o rapaz se retirasse do recinto. Novamente, discussão, da para uma cidade que é capital deste País, que tem uma tradição de cultura
toda a assistência, traumatizada com aquilo, ficou solidária com o jornalista. acima dos interesses e das ambições partidárias. De: maneira que faço um apeDepois de longas discussões, o próprio tenente não teve outra alternativa, a lo ao Presidente da Comissão do Distrito Federal para que tenha um entendinão ser permitir que o rapaz voltasse ao interior do cinema. Mas o próprio mento de profundidade com as autoridades do Dístrito Federal, porque a
cabo, que desejara antes deter o rapaz, declarou: .. Eu não me conformo," imagem do Distrito Federal, lâ fora, hoje, é a de uma cidade de "bang~bang".
vejam, dizendo isso para os dois tenentes ~ "porque é desacato à autorida- Uma capital onde são assassinadas oito pessoas, sendo que duas foram vítide"'.
mas de autoridades. Foram dois PMs que assassinaram, pelo que li nos jorQuando o filme terminou, meia hora depois, os assistentes saíram do ci- nais, duas pessoas, inclusive um motorista de taxi. De maneira, que este ê o
nema e-se depararam com os mesmos soldados, os dois tenentes e os dez sol- apelo que deixo aqui, de um Parlamentar disciplinado no Partido que apóia o
dados, todos armados com cassetete, e, na porta, prenderam o rapaz. Não Presidente Figueiredo, mas que não pode calar diante de fatos dessa natureza.
houve apelo que eles atendessem, levaram-no para a delegacia.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Agradeço. Jl: muito oportuEstava presente também o Deputado Jairo Brum e o rapaz foi levado, no o aparte de V. Ex• Só urna Polícia aparelhada e preparada pode exercer a
preso, pela radiopatrulha, para o 29 Distrito sob alegação de desobediência e
repressão no Distrito Federal. O que me estranhou ê que uma Polícia tão
de desacato à autoridade.
preocupada com autoridade e que não respeita, direito de ninguêrn, chega a
Chegando tá, o delegado queria enquadrar o jornalista como incurso
proceder dessa forma, quando o próprio Tenente vê que não tem sentido lenesse crime de desobediência. Nós -nos identificamos, explicamos a versão
var o jornalista preso, mas o soldado diz: não, eu não concordo. E ele, então,
verdadeira do caso mas-o delegado insistia em rnanier o jorrialista preso, ain- o leva. Quer dizer, é nesse sentido de coorte, que só aqui no Brasil se desenda que pagando a fiança, porque esse crime é afiançável.
volve exageradamente. E nem se diga que é muita a preocupação de honra,
Disse-lhe que, quando o guarda chegou, o rapaz não estava com os pés
porque hoje, no Correio Braziliense. dizem que descobriram o autor daquele
na cadeira. Ele estivera antes, ao que me parece, quando o lanterninha, um assalto a uma das joalherias da cidade e que os receptadores são exatamente
rapaz irresponsável, reclamara e ele se recusara devido ao tom com que fora
ex-membros da rádio patrulha.
advertido. Quer dizer, o que cabia ao guarda? No máximo seria a identifiO Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Dizem que não são elementos da
cação quando o rapaz saísse e nunca molestã-lo da maneira como o tez.
Ademais, porque o desacato, se o rapaz não estava com os pés na cadei- PM daqui, mas do Rio de Janeiro. Jâ fui jornalista e tenho por hábito ler o
ra? Como alguém poderia, sob qualquer alegação, retirá~lo do recinto? Mas jornal do princípio ao fim.
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O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR)- Mas, jornalista policial? Não? Marinha, enfim, por essa conqUista que nos enche de pieno orgulho e satisEntão. a autoridade não é tão grande. Eu refiro-me à questão da autoridade fação.
do Sr. não conhecer realmente a policia.
•
Peço que o Senado se dirija a essas autoridades, numa manifestação de
Então, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• pela concessão do tempo para congratulações pelo feito que vimos de conseguir, pelo trabalho de muitos,
esta comunicação. E espero que o Senado tomando conhecimento, atue nesse pela direção de uns poucos, pela colaboração de todos, com o fito de tornar o
sentido. E que a Comissão do Distrito Federal haverá de tomar, entre outras Brasil o país que, a cada día, mais nos enche de orgulho pelas suas magníficas
providências, esta a que o ilustre Presidente acaba de fazer referência. (Muito conquistas. (Muito bem!)
bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA SESSÀO DE /6-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
DOSO NA SESSÀO DE 16-9-80 E QUE. ENTREGUE À REVIO SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
SÀO DO ORADOR. SERIA PUBLlCADO POSTERIORMENTE. Presidente, Srs. Senadores:
Vou voltar a um assunto que eu trouxe ao conhecimento do Senado, há
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para breve comunicação.)- Sr. Prealgumas sessões, e que é de inteira atualidade no País.
sidente e Srs. Senadores, este mês tem sido de consagração para nosso País
_Quero até, propositadamente, em que se encontra aqui presente nas galeem afirmações internacionais e nacionaiS.
A primeira registramos ontem. FOi a nossa magnífica participação no rias a mocidade estudiosa de Brasília, que eu volte ao assunto com o mesmo
fervor e a mesma segurança daquela primeira condição.
Festival Aeronãutico de Farnborough, na Inglaterra, e a venda para a França
Trata-se, Sr. Presiderite, do cinema imoral, do cinema pornográfico, do
de 40 aviões Xingu, fabricados pela EMBRAER, destinados ao serviço de
cinema que está derruindo o embasamento da família brasileira, do cinema
treinamento da Força Aérea desse país.
que eu tive oportunidade de denunciar em filmes brutais, de distorções bruHoje, Sr. Presidente, trago a es'ta Casa notícia amplamente alvissare ira tais da vida sensual e que está provocando, através da mocidade desavisada,
para o nosso País e que denota a orientação dinâmica, construtiva, e até desta juventude que não está preparada para a vida, um encaminhamento que
agressiva, do atual Ministro da Marinha, Sr. Maximiano da Fonseca- com pode trazer sérias conseqüências para o Brasil.
a incorporação segunda-feira última da ..Corveta União", construída no BraTrouxe, desde a semana passada, e vou apresentar um projeto: primeiro,
sil, com 95% de tecnologia nacional, à nossa Marinha de Guerra.
alterando o Conselho Superior de Censura que libera estes filmes e permite
Sr. Presidente, essa COrveta, qUe- vinha sCndo construída hâ mais de 6 sua divulgação pelo Brasil afora. Trouxe hoje a relação dos membros do Conanos pelo Arsenal da Marinha, é uma vitória -da tecnologia brasileira, sendo selho que eu quero mais amplo e mais abrangente. Há membros que nunca
que apenas a maquinaria, altamente sofisticada, de computadores, canhões e foram a uma reunião do ConselhO e os filmes estão saindo aqui, autorizados
radares são de tecnologia estrangeira. Todo o resto é tecnologia brasileira. E por esse órgão, afetando as últimas resistências normais da família brasileira.
a sexta corveta brasileira e a segunda construída no Brasil. O seu nome signiSr. Presidente, passar certo filrrie em Brasília, no Rio de Janeiro e em São
fica um lema, um dístico para o nosso País; União- é a união de todos os Paulo ainda pode ser possível, mas passar esse filme no interior, para a menibrasileiros nesta afirmação nacional.
nada que não tem meios de se preservar e de se proteger contra a ação deleSr. Presidente, além do Ministro da Marinha, destaco o trabalho do Di- téria desses filmes de pornochanchadas, de pornografia, corrompedora da
retor de Material- Almirante José Albano de Aratanha, bem como o do Di- nossa moral, fazendo destruir o mais vital para a vida brasileira, que é a
reter do Arsenal da Marinha. O ato contou com as presenças do Vice- famtlia, não devemos permitir. Não é o Senado da República, não são as
Presidente Aurcliano Chaves e do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almi- Forças Armadas, que são a base da Nação, é a família. No dia em que perder~
rante Roberto Andersen Cavalcanti, da equipe dos homens que estão impul- mos esse embasamento, tudo virã de cabeça para baixo.
sionando nossa Marinha.
Sr. Presidente, trouxe aqui a composição do Conselho, que vamos reguSob o comando do Sr. Ministro da Marinha, Almirante Maximiano da lar numa lei. Vamos exigir que o Conselheiro seja um homem equilibrado no
Fonseca, uma equipe de almirantes e oficiais superiores vem imprimindo uma seio de sua família. e não apenas um intelectual, mas também moralmente
fase agressiva de nacionalização à nossa Marinha, dotando-a de equipamen- bem formado e representativo dos círculos familiares onde vive.
Sr. Presidente, nesta semana vamos apresentar um projeto alterando a
tos e barcos modernos, modernizando-a e aparelhando-a à altura de nossas
constituição do Conselho Superior de Censura de nosso País, Quando vamos
necessidades.
Eles não se esquecem de que a História registra que os países que tiveram assísfir, aqilf;- determinados filmes, vemos também jovens de dezoito anos ou,
no interior, menores de todas as idades; eles vão assistir esses filmes e assistem
poder naval se firmaram ao longo da História.
O poder naval é a base de sustentação dos países que têm imensas costas também os famosos traillers. de propaganda de filmes brutais que-não fazem
marítimas como o nosso e, n9 mar, seu pontó de apoio e seu caminho ilimita- bem ao seu caráter e à sua moral. Isto assistimos em qualquer cinema de
Brasília. Rio e São Paulo.
do para todos os quadrantes.
Eu próprio, Sr. Presidente, estou requerendo do Senhor Ministro da JusSó garante esses caminhos o pafs que tem poder naval.
A guerra foi ganha pelos países que mantiveram, até o fim, livres, seus tiça dois trai/lers que foram passados no Rio de Janeiro- quando fui assistir
mares, livre seu comércio, livre seu abastecimento, decisivo e firme seu poder a um filme. A Loucura e A Noite das Taras. Quero passar aqui para os Senadores assistirem a esses filmes, para verem a que grau de degradação mural
naval.
Nossa Marinha de Guerra é uma _a_firmação vigorosa de nossa força e de chegamos, para justificar a medida que tomaremos apresentando um projeto
de nova composição do Conselho Superior de Censura de nosso País. Hâ de
nossa vontade de potência emergente.
Sr. Presidente, a "Corveta União" é a segunda construída no Brasil e se dizer, já tanto assunto importante no País e se vai cuídar disso. NãoJ A
abre possibilidade, já que construímos lanchas patrulheiras para o Chile, para família é o mais importante assUnto de uma Nação. No dia em que a família
a construção de submarinos, dentro de pouco tempo, com o que ingressare- estava comprometida na sua moral na França, a França entregou sua Linha
mos na faixa dos países que já podem contar com sua capacidade tecnológica Maginot inexpugnável, conquistada pela retaguarda. A Linha Maginot, conpara se bastar a si mesmos, com navios de que necessitam para afirmação siderada na guerra inexpugnável, foi conquistada pela retaguarda. Por quê?
Porque moralmente a França estava abatida. Batida estava sua família, batimarítima internacional.
E um barco de 3.300 toneladas de deslocamento e é propulsionado a mo- da estava sua sociedade; batidas estavam as suas forças armadas; batidos estores Diesel e turbina a gás, com 129 metros de comprimento, autonomia de 4 tavam seu patriotismo e sua consciência nacional. E ela entregou aquilo que
mil milhas, projetada para o combate contra submarinos. O seu casco foi levou anos a construir, como o maior monumento de inexpugnabilidade que
lançado a 14 de março de 1975 e sua co-n-strução ultimada agora, nestes dias. o homem construiu para impedir uma invasão. Ela foi conquistada pela retaArmamento: mísseis, torpedos, foguetes, canhões, movimentados por com- guarda, pelas forças das Divisões Panzer da Alemanha. Antes da Linha Ma·
putadores digitais; câmaras para descontaminação de radiações atômicas e ginot a família estava caída.
St. Presidente, quando Roma se entregou à devassidão- e o temos nas
helicóptero anti-submarino.
Uma Missão do Senado assistiu às manobras dessa Corveta e pôde ates- catacumbas de Roma. nas paredes, gravadas através dos séculos. as figuras sitar a excelência do material para combate anti-submarino, para detecção de nistras da sua depravação- quando se entregou à depravação, caiu. E Roma
submarinos, para combate anti-aéreo, com uma potência de fogo toda ela do- tinha a seus pés o mundo do seu tempo. E nasceram outras nações que se formaram, e outros impérios que se constituíram. Portanto, maior do que a
minada pelos computadores de bordo.
Portanto, Sr. Presidente, as nossas congratulações à Marinha, ao Sr. Mi- famílía não há nada num País. E o ernbasamento último, é a nossa última renistro da Marinha, ao Sr. Diretor de Material, ao Sr. Diretor do Arsenal da sistência, é o nosso último dique.
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Sr. Presidente, tenho aqui, remetidos por uma dessas consciências atormentadas por esses filmes imorais que estão sendo passados no País, fotografias de propaganda de filmes, endossadas pela EMBRAFILME, a entidade
que usa dinheiro do Governo, dinheiro do povo brasileiro, para solapar os
embasamentos morais de nossa formação; tenho aqui' estas fotografias, mas
não tenho a audácia de mostrá-las a ninguém. Estão aqui, neste envelope lacrado. Foram mostradas ao Senhor Presidente da República, que está de
acordo com a campanha contra os filmes imorais; foram pasS<idris para o Sr.
Ministro da Justiça, que está de acordo com a campanha contra os filmes por
imorais, esses filmes que denigrem a formação da família brasileira.
Nesta semana, vimos o Conselho Federal de Censura aprovar a liberação- de um filme, o filme de concepção mais brutal que talvez exista na programação de filmes do Brasil. Foi liberado esse filme. E tão brutal o filme,
que o Conselho Federal de Censura, tão liberal nas suas decisões, não o liberou para todos os cinemas, liberou-o apenas para éãsas de diversões especiais,
protegendo portanto cinemas, onde qualquer peSSoa pode assistir qualquer
filme.
Ora, Sr. Presidente, se já se restringiu a liberação do filme, ele não tem
qualidades ou qualificações para ser exibido ao povo brasileiro; só pode ser
passado em cinemas que vão se criar em capitais brasileiras. Se já se submeteu
a essa restrição, é porque o filme merece a censura do Conselho Federal de
Censura. Mas o Conselho não teve forças para impedir sua liberação, porque
esta atitude, Sr. Presidente, dizem eles, é utTI atestado do homem de visão estreita, de visão curta, homem ultrapassado no tempo e no espaço. Estou pedindo ao Sr. Ministro da Justiça a ata da sessão que liberou esse filme intitulado O Império dos Sentidos: liberado segundo o jornal que tenho em mãos,
datado do dia 12 de setembro, pelo referido Conselho. O filme é tão brutal,
dizem, tão brutal o tema, a seqUência; o desenrolar do filme, que eles limitaram esse filme a determinados cinemas do País.
Sr. Presidente, o Conselho Superior de teriSufa é integrildo, entre os nomes que me foram dados, por pessoas de alta qualificação intelectual, que são
responsáveis por essa liberação, mas são também responsáveis por esta onda
de filmes grosseiros e imorais que está sendo derramada sobre a mocidade,
sobre os nossos filhos e nossos netos, em todo o País.
Se nós não tomarmos uma medida, Sr. Presidente...
O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC)- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Pois não.
O Sr. Adalborto Sena (PMDB- AC)- Ouvi, aí, uma frase de V. Ex•
que me impressionou.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Como?
O Sr. Adalberto Sona (PMDB- AC)- Ouvi uma frase de V. Ex• que
me impressionou. V. Ex' declarou que o Conselho Superior de Censura não
teve forças para proibir determinadas exibições.
O SR. DIRCEl 1 CARDOSO (ES)- Exato.
O Sr. Adalb<•rto Sena (PM DB- AC)- Então, é o caso de se perguntar:
O que é que está por trás disso tudo?
O SR. DIRCEl' CARDOSO (ES) -V. Ex• me fez uma indagação que
não posso responder~ De fato, não seí, Sr. Presidente. Se se liberou, em parte,
só para ser passado, vamos dizer, cm 20 ou_ 30 dnelnas do País, por que não
se proibiu o filme, então? Qual é a força que fez o Concelho ceder?
Sei que hú tendências no Conselho, liberalíssimas, há Conselheiros liberatíssimos que acham que qualquer restrição é um atentado à cultura.
Mas, Sr. Presidente, a nossa família está sendo derruída, pouco a pouco.
Estão cedendo, uma a uma, as suas últimas resistências. Depois que cedermos
tudo, então nada restará; voltaremos àquela situação que eu disse: voltaremos a Roma, que entregue à dissolução também perdeu o seu império; à
França, que se entregou em 1939/45 e outros países que, entregues à desmoralização, à devastidào, com a família derruída nos seus fundamentos e nos
seus alicerces morais, não puderam resistir à pressão dos acontecimentos.
O nobre Senador Adalberto Sena nos honrou com o seu aparte. Por que
o Conselho Superior de Censura não imPediu esse filme, considerado um dos
mais atcntatórios à moral? Então, vou dizer a S. Ex'-...
O Sr. Adalberto Sona (PMDB- AC) -

Não teve forças.

O SR. DIRCEl 1 CARDOSO (ES)- Não teve forças; por que, não sabemos.
Sr. Presidente, vou fazer uma mensagem aos membros do Conselho Superior de Sensura ...
O Sr. Leite C'ha,·es (PTB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
V. Ex' me permite, nobre Senador?
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O SR. DIRCEl' CARDOSO (ES)- Pois não. Se é para fechar a sessão,
está fechada. Mas isso é uma desconsideração ao orador.
O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Não, V. Ex• concluirá o seu dircurso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, quando eu terminar, V. Ex•
levantará a questão de ordem. Não dou autorização a V. Ex'- Sr. Presidente,
não dou.
O Sr. Leito Cbavos (PTB- PR)- Sr. Presidente, é para uma questão de
ordem.
O SR. DIRCEli CARDOSO (ES)- Não dou autorização; não dou.
O Sr. Leite C'haves(PTB- PR)- Mas V. Ex' tem usado tantas vezes de

questão de ordem ...
O SR. DI R CHI CARI>OSO (ES)- Mas para derrubar uma sessão, na
hora em que o orador está falando ...
-~ _ O Sr. Leite Chaves (PTB- PR}- Mas nós teremos o prazer de ouvir V.
Ex~.

muitas vezes.

O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Isso é uma monstruosidade. Sr.
Prcsiden te.
Não dou autorização ao nobre Líder. Ontem, era Líder do PTB; do
PM DB; hoje, eu não sei em que partido está ...
O Sr.l.oito Chaves (PR)- Estou no partido de V. Ex•; no da liberdade ...
O SR. DIRn:v C AR DOSO (ES)- Está vagando no ar, como inquieto
vagalume. Ainda não pousou, mas vai pousar no galhinho de roseira que a
sua orientação polítíca ·permite. Agora, cair a sessão enquanto eu estiver falando não vai; não vou permitir.
Sr. Presidente, conserve a minha palavra.
O Sr. Leito Chaves (PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Só poderei dar a palavra com
o consentimento do orador.
O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES)- Sua Excelência tem razão. O nobre
Senador Leite Chaves não está preparado para ser Líder, ainda.
O Sr. Leite C'han•s (PR)- V. Ex', que é tão defensor do Regimento Interno, permite que a sessão continue sem o número regulamentar de Senadores?
O SR. DIRCEli C AR DOSO (ES)- Mas, quero falar para poucos. Depois que eu acabar. V. Ex~~ Poderá derrubar a sessão. Isto é uma falta de consideração a mim, nobre Senador Leite Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)Gostaria ae informar ao nobre s-enador Leite Chaves: de acordo com o Regimento Interno art. 20, Item II, ":a) com o seu consetimento, para aparteá-lo
ou suscitar questão de ordem;"

O Sr. Leite Cha"es (PR) - Gostaría que V. Ex• considerasse a minha
questão de ordem logo após o nobre Senador Dirceu Cardoso terminar de falar. Eu solicitei ao nobre Senador Dirceu Cardoso e ele não autorizou.
O SR. PRESII>ENTE (Jorge Kalume) -

Posteriormente.

O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, registre-se a desconsideração. Derrubar u sessão enquanto o colega está falando, só no Paraná,
porque aqui no Senado nunca vi. Só em Londrina, ou em Maringá. Aqui,
nunca vi isto.
O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Lá, não ocorre isto.
Q SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas não é possível querer derrubar
a sessão enquanto estou falando. Quero falar para quem esteja me ouvindo.
Depois disto, V. Ex11 poderá derrubar a sessão. Mas, está registrado. V. Ex'
haverá de pagar com a mesma moeda. Quando V. Ex' estiver falando para
poucos, eu pedirei licença a V. Ex' e derrubarei a sessão, também. V. Ex• verá
o que é bom para a tosse.
Sr. Presidente, continuando: vou enviar uma mensagem ao Conselho Superior de CensUra.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEl' CARDOSO (ES)- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•

O Sr. Agenor l\1aria (PMDB- RN)- Nobre Senador Dirceu Cardoso,
V. Ex• tem toda a razão. Eu tenho a impressão, até, de que o nobre Senador
Leite Chaves é a favor desses filmes ...
O SR. DIRCEl' CARDOSO (ES)- E isto mesmo, é capaz de ser. (Risos.)
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O Sr. Ag(.•nor Maria (PMDB- RN)- Quero congratular-me com V.
Ex• pelo seu discurso, porque, na realidade, a nossa juventude está desorientada, muitíssimo desorientada. O declínio dos valores éticos e morais da nossa sociedade, como a família, a ~eligião e, infelízmente, essa inflação cavalar
que aí está, estão levando aos lares pobres do operário brasileiro uma promiscuidade terrível e essa promiscuidade é a porta aberta da prostituição. Com
esses lilmes indecentes, essas revistas pornográficas que pululam, pelo Brasil
afora, em todas as bancas de revistas, realmente há uin convite a degradação.
Muito obrigado a V. Ex•

O SR. J)fRCEl' CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que
nos estimula nesta campanha que estamos fazendo ou que vamos fazer. O Senado vai fazer, porque espero que ainda exista alguma coisa, neste Senado,
pessoas que vejam que a família é tudo e que sobre ela repousa a tranqililidadc deste País.
A família é tudo; tudo parte dela. No dia em que os liarries, as ligações,
os critérios da família desaparecerem, Sr. Presidente, nada sobrará neste País.
Vou dizer mais, Sr. Presidente: quando faltar unidade familiar,
cquilibrio familiar, tranqUilidade familiar, harmonia familiar, formação familiar, nada haverá para cima. Não haverá nem boa política, nem boas finanças e nem bom governo. Nada, porque a crise é mais profunda; a crise é
maior do que a crise social, do que a crise política, do que a crise religiosa, do
que tudo; a crise é moral.
O Sr. Agenor IVlaria (PMDB- RN)- Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. DlRCEl' CARDOSO (ES)- Pojs não.

O Sr. Agenor t\laria (PMDB- RN)- Da mesma maneira que os municípios brasileiros estão em crise, entra em crise, agora, a família. A família
é, para u. Nação, pura a sociedade de um modo geral, tudo. Se a família é uma
família obreira, se a famílía é uma família estável, a NaçãO é estável. Se a
família perde essa estabilidade, a Nação perde, naturalmente, essa estabilida-·
de. E o que está acontecendo com a Federação. Os municípios brasileiros perderam a estabilidade financeira, perderam a estabilidade econômica e, conseqUentemente. a Nação, também, perdeu a sua estabilidade. Tenho a impressão de que a desestabilização do sistema que está aí vai encontrar o seu grito
maior justamente nessa situação. O problema do Brasil não é ideológico; é o
problema das distorções e, já agora, o problema de ordem moral que está
crescendo no País. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. DIRCEl' C AR DOSO (ES)- Agradeço a V. Ex•, ao contrário do
ilustre ex-Líder do PMDB, ex-Líder do PTB, ex-brisolista, ex-Líder do PT.
Hoje, bailando no ar como inquieto favagalume, a espera de um partido. Sr.
Presidente, em palavras finais, a família é a base de sustentação de tudo o que
está aí. Mas é de ontem, Sr. Presidente, nós todos que estamos aqui vimos a
guerra. A França se envolveu numa corrupção violenta. Então, caiu, porque
não teve moral para enfrentar as Panzer alemãs e a linha Maginot caiu pela
retaguarda. Ninguém sonhava, no mundo, que aquele colosso de cimento e
aço, inexpugnável, fosse conquistado pela retaguarda, e fof conquistada. E a
força moral de um País que se debatia, agonizante.
Ainda Esta Semana, Sr. Presidente, eu lia Agonia da França, de André
Maurois e O Dia em que a França Caiu, do Conde de Chamberlain. Então, vi
a situação moral em que a França se angustiava, se debatia. Os exércitos não
tiveram força "par·a--se organizar e enfrentar aaVefSârio.
-Sr. Presidente, quero mandar a minha mensagem ao Conselho Federal,
que esta questão de ordem me perturbou, "O mundo - não são minhas as
palavras- tem sido governado por uma fração de sabedoria"; os sábios têm
sido os piores governantes da história da huinanidade. Ninguém quer sábio
dirigindo um País. O sábio tCm uma sér1e de implicações, de visões, de interpretações, critérios e versões que os dificultam governar os povos e os países.
Estas palavras são do filósofo: "O mundo tem sido governado por uma
fração de sabedoria". Os n1Cnos ihimifiados têm Sido os maiores governantes.
Tem até aquele episódio da Roma antiga, dos déspotas que eram maus, mas
eram esclarecidos.

o-

i'·

,.

Sr. Presidente, é o reparo que faço ao COnSelho, que não possui um representante da Câmara, um representante do Senado, um representante das
universidades, docente e discente, o aluno e o professor, um representante das
correntes maiores que formam a sociedade _brasileira. ~ um Conselho fechado, onde o membro do Conselho Federal de Cultura, o representante do Ministério da Educação e Cultura, nunca foi a uma reunião do Conselho Federal de Censura, nunca foi. E aquele voto poderia pesar e impedir a liberação
do "Império dos Sentidos".~ o Sr. Sebastião Pondé, homem ilustre, intelectual, um dos valores deste País, mas que não se dã ao trabalho de ir à censura
e, por isto ou por aquilo, ou porque não quer ou porque não gosta, ou porque
tem "birra" daquele pessoal, não vai lã. Não dá o seu voto, mas ocupa o lu-
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gar de um voto que podia impedir a liberação do ''Império dos Sentidos"esta barbaridade que vamos passar em cinemas apontaaos pelo Conselho
como os t1nicos onde poderá ser passado o filme. Por que libe!raram o filme?
Sr. Presidente, todos são de gabarito intelectual magnífico, os rÍleinbros
do dito Conselho. Inclusive, temos aqui o Presidente do Conselho, funcionário do Senado. que está, hoje, dirigindo o Departamento de Imprensa Oficial. Quer dizer, as universidades, com os seus docentes e discentes, não estão
representadas. As Forças Armadas também deviam lá estar. Devia ser, então,
um Conselho Nacional, a Ordem dos Advogados, a Polícia Federal, a
CNBB e os grupos evangélicos de toçias as denominações, não têm representantes no conselho.
Sr. Presidente, eles é que estão derramando estes filmes imorais pelo Pafs
afora. Isto é uma responsabilidade muito séria. Devo dizer aqui: é tão importante o Conselho Superior de Censura, como o Congresso Nacional, mais importante até neste aspecto, porque nós não liberamos filmes e eles liberaram
os filmes que nossos filhos, nossos irmãos e nossos netos vão estar assistindo
e se corrompendo com eles.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, tem
que haver urna disciplina.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Exatamente.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Uma disciplina que esteja acima
do dinheiro; uma disciplina que prevaleça sobre os interesses subalternos;
uma disciplina que tenha como sentido maior a Nação no seu todo. Isto não
está acontecendo. Infelizmente, não estâ acontecendo. Quando eu era garoto,
eu assistia aqueles filmes de bandido. O bandido matava muita gente, mas ele
morria. Morria para ficar provado que o crime não compensa. Hoje, parece
que compensa. Assisti, há poucos dias, uma novela, em que o camarada manda matar muita gente e, no fim, ele sai num helicóptero, fazendo pouco de
todo o mundo. O que é que vai pensar esta juventude? Como é que fica esta
juventude que está aí? Quer dizer, o sujeito é o herói, ele mata, ele rouba e sai
livre. Isto, então, é uma coisa muito séria. Acho que V. Ex• tem toda a razão,
isto ê muito impõtUfflte. A nossa juventude está aí desgarrada, um percentual
grande fugindo, através do vício, justamente por conta desse micróbio miserável que está sendo plantado, na Nação, pela ambição dessa gente. Muito
obrigado
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço a V. Ex•, que dá mais
uma ajuda às considerações que estou fazendo.
Sr. Presidente, reatando o fio das considerações: são onze conselheiros.
Esses homens são responsáveis por essa onda de maus filmes, filmes imorais,
brutais, distorções extraordinárias da sensualidade que são jogadas sobre o
Brasil. Então, eles são mais importante, nesse setor, do que o próprio Congresso Nacional, do que o próprio Presidente da República, essas onze figuras. São eles que liberam ou que prolbem os filmes. Então, dizem eles: "Esse
filme está passando, com muito sucesso, na Alemanha". A Alemanha é uma
sociedade de mil anos. Quando o Brasil era descoberto, a Alemanha já tinha
universidade, já tinha concílios, jã tinha cismas religiosos, portanto, uma sociedade estabilizada há mil anos, Sr. Presidente, ou h ii 1.200 anos, nós temos
500 anos, e estamos querendo adotar o figurino dos outros. Mas, essa sociedade fechada, esse círculo fechado do COnselho Superior de Censura, é o responsável pelos filmes do Brasil.
Então, Sr. Presidente, quero convocar o Senado para a nossa cruzada.
Mas, hã de se dizer: é um homem de idade avançada, já está um pouco com o
miolo frouxo. É possível que, com tanta idade, eu tenha o miolo frouxo, mas
não quero ter o miolo firme do Conselho. Assim, convoco o Senado para isso, vamoS fazer uma reformulação. Vamos ampliar o Conselho, Sr. Presidente, dar mais representação do Conselho Nacional dos Bispos, das universidades, quer dizer, os alunos e os professores de algumas universidades, para que
o filme que seja liberado, o seja, de fato, pela sociedade, pela comunidade
brasileira, e não por esse clube fechado.
Vou dizer mais, Sr. Presidente, para a nomeação para o Cánselho não
deve ser levada em consideração apenas qualificação intelectual, quer dizer,
deve ser um homem normal, de qualificações morais, se é um bom chefe de
famflia, ou se a sua família vive em equilíbrio- não estou dizendo de ninguém, não conheço ninguém do Conselho -pode ser um homem que viva
mal na sua família, e não se importe com a situação moral das famílias
alheias. Pode ser isto, não é o caso aqui, não conheço vida a familiar de ninguém, mas, quero ampliar o Conselho Federal de Censura- um membro da
Câmara, um membro do Senado, um membro do Estado Maior das Forças
Armadas, do Conselho Nacional dos Bispos, de algumas universidades do
País, de Associações comerciais, industriais e técnicas. Dar um corte horizon
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tal na sociedade, e organizar uma comunidade, então, a mais representativa
possível da sociedade brasileira.
Temos sobre este assunto um projeto, já na Casa.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, só um
adenda. O Brasil é um país católico, é um país que acredita em_ De1:1s. Seria
importante que as religiões, que são professadas no ·Brasil, tendo como base
Deus na sua misericórdia, na sua onipotência, se fizessem representar.

Sr. Presidente, não vou mostrar as fotocópias da publicidade dos filmes,
mas está aqui a chancela oficial, EMBRAFILME, empresa brasileira oficial
que, com o dinheiro do povo brasileiro -não é do povo francês, nem do alemão - libera esses filmes.
Então, estã aqui, EMBRAFILME. Os originais estão enviados, Sr. Presidente, ao Sr. Ministro da Justiça e ao Senhor Presidente da República, diz
aqui a carta, remeteram para eles e para mim a fotocópia. Está aqui,
EMBRAFILME. O Sr. Ministro Presidente da EMBRAFILME, que é Ministro do Itamarati, que vem pôr esses ventos de liberdade da Europa, deve
achar que se deve liberar tudo, pois isso é uma prova da nossa maturidade intelectual.
Sr. Presidente, hã um projeto aqui, tramitando no Senado, de autoria do
nosso P-residente ocasional, nobre Senador Jorge Kalume, regulando que em
cada número de filmes estrangeiros se passe determinado número de filmes
brasileiros, filmes de história brasileira. Portanto, Sr. Presidente, o projeto de
V. Ex• é altamente moralizador, porque existem muitos temas de história que
precisamos ver.
Sr. Presidente, jã falei e vou outra vez repetir aqui: os maus filmes brasileiros estão acabando coffi as casas de diversões do País. Ninguém vai ao cinema no interior. Os pouCos jOvens que vão, das famílias desavisadas, não garantem, Sr. Presidente, a vida dessas casas de espetâculos. Na verdade, o que
está matando essas casas de espetáculos é o filme pornográfico do Brasil. São
esses produtores que estão fazendo filmes abaixo da crítica, Sr. Presidente, filmes torpes, brutais, que estão ocasionando essa revolta.
Portanto, convoco o Senado para essa cruzada cívica. E amanhã darei
outra conotação a isso, com o requerimento da Ata ao Sr. Ministro, os
trail/ers, os filmes liberados, e também aquele filme que passou para menores
e que agora foi liberado.
O Sr. Luiz Freire (PDS- MA)- V. Ex~ me concede um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Exatamente, que as denominações
religiosas outras, o Conselho Nacional dos Bispos, tenham um representante
lâ para decidir. Por isso, Sr. Presidente, ouça bem o Senado, no dia em que fiz
a primeira crftica, disse: o Sr. Presiderite da EMBRAFILME deveria passar
este filme primeiro para sua mãe - mas era no sentido pejorativo, ê a faixa
etária que ela representa, como sua esposa, e a sua filha, três faixas etárias.
Depois que elas aprovassem, ai então se passaria para nossas famílias, porque
acho que a mais importante qualificação, para ser membro do Conselho Fe~
deral de Censura, é a vida rural. Se o indivíduo ê rompido com a família, não
pode ser membro do Conselho, porque ele não dá muita importância ao filho,
à mulher, às ligações, ao c:isamento, à unidade familiar. Ele não tem qualificações para liberar um filme que ele julga bom. Não pode! Não estou investindo contra o atual Conselho. Desejo, apenas, alertar o Senado para o Conselho que iremos criar.
Sr. Presidente, posso dizer, que sou um velho, mas represento o pensamento de mais de 250 mil pessoas que me mandaram para esta Casa, portanto, tenho mais um pouquinho de autoridade política do que cada membro do
Conselho. Tenho mais autoridade política, Sr. Presidente, e posso falar. Tenho, aqui, correspondência farta que tem.-me vindo de Câmaras Municipais,
de órgãos diversos do País, se solidarizando com a campanha que encetei.
Sr. Presidente, de amanhã em diante, vo_u dirigir atodas as Câmaras Municipais, de vários Estados - não posso dizer de todos, porque vou pesar
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Com muita honra e muita satis·
aqui no serviço do Senado - vou fazer uma mensagem a todas elas,
solicitando-lhes o seu pensamento sobre os filmes imorais que estão sendo as- fação, vejo V. Ex• entrar nos debates do Senado. Cessou urna voz que nós adsistida no Pafs. Será a manifestação dos órgãos políticos que representam as mírávamos, que prezávamos e respeitávamos, hoje substituída e continuada
comunidades municipais do País, em nome e 4 mil muniCipalidades. Vou fa~ pela voz de seu fílho querido. Concedo o aparte a V. Ex•.
zer isso. E vou- como estou dizendo- solicitar do Sr. Ministro, como esO Sr. Luiz Freire (PDS - MA) - Muito obrigado, Senador. ~ para
tou fazendo aqui, os trai/ers que assisti de A Loucura e A Noite das Taras, e o mim muita honra, iniciar meus debates, nesta Casa, aparteando V. Ex• E gosfilme liberado agora, O Império dos Sentidos para ser passado numa sessão, taria de dizer que estava em meu gabinete e tive minha atenção chamada pelo
aqui, do Senado Federal, para os Senadores, a fim de que verifiquemos se isto discurso de V. Ex', e compareci aqui ao plenãrio porque acho da maior im~
pode continuar sendo liberado para a mocidade do nosso País.
portância o pronunciamento de V. Ex• De fato, acho lamentável que haja
Concedo o aparte ao nobre Senador Adalberto Sena.
sido criada, no País, uma entidade como a EMBRAFILME, que destinava-se
a proporcionar ao cinema e ao povo brasileiro algo de methor, no mesmo insO Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC) .:..v. Ex• falava que a Alemanha
tante em que se fazia o maior cerceamento à importação e à projeção de filtem dois mil anos, e eu dizia que não estâ provado nem se agora esses filmes
mes estrangeiros - que- foi a principal alegação para que se criasse a
estão dando bons resultados morais nesta própria Alemanha de dois mil
EMBRAFILME- e o que vemos, lamentavelmente, o que acontece, é que
anos.
temos agora a pior categoria de filmes permanentemente em cartaz. Estou
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Exatamente. O aparte do nobre Se- cem por cento de acordo com V. Ex.'. Só queria dar o aparte, para ficar solinador Adalberto Sena, vindo em favor da nossa tese, também ilustra um ânw dário com V, Ex• neste pronunciamento, que acho da maior importância para
guio que não tinha verificado. Na expressão do seu aparte, S. Ex• está mos- o meu País. Muito obrigado a V. Ex•.
trando que, de fato, nós temos que correr em socorro da mocidade do nosso
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço, e não sabe V. Ex• o
País.
quanto comovido, o seu aparte; apagou~se uma voz nesta Casa, que foi a de
Sr. Presidente, hoje eu consegui os nomes dos membros do Conselho. Já seu pai, mas ergue-se aqui a voz de V. Ex•, em favor das grandes causas do
sei os filmes que liberaram. Vou pedir a Ata dos Trabalhos de liberação, e País. Fico satisfeitíssimo e emocionado, em receber o aparte de V. Ex•, eu que
vou verificar quem votou a favor, quem votou contra, e por que votou a favor conheci o penhasco moral inacessível que foi seu pai, o penhasco inabordável
ou contra. Deve estar isso declarado na ata. Se não tem é porque se trata de que foi seu pai, e hoje vejo que V. Ex• representa o pensamento dele, que conum conselho que não está decidindo corno deve. Porque deve fundamentar o tinua na pessoa do tilho que ele tanto queria, e sei que lá no Céu, a esta hora,
voto. Alguns são favoráveis a qualquer filme, posso dizer isso.
com que alegria ele contempla o filho substituindo-o no Senado da República
O membro do Conselho representa a autoridade que o nomeou, e o meu que ele tanto honrou, tanto dignificou e tanto engrandeceu, e que V. Ex•, pelo
protesto representa 250 mil brasileiros que votaram em mim; ê em nome deles mesmo caminho, vai engrandecer, vai honrar e vai dignificar.
que estou falando.
Então, Sr. Presidente, não exibirei a ninguém as fotocópias. E quero ain~
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Permite V. Ex• um aparte?
da dizer que quando fui ao Sr. Ministro da Justiça reclamar, vi em cima de
sua mesa um folheto de propaganda da EMBRAFILME, dirigida pelo Sr.
O SR. DIRCEU CARDOSO~(ES)- Pois não.
Ministro Celso Amorim. Na capa, em luxuosa impressão gráfica, tinha uma
O Sr. Agcnor Maria (PMDB - RN)- Se fosse feito um levantamento cena de um dos filmes que não posso contar aqui no Senado, nem mesmo em
entre mil brasileiros, tenho a impressão de que mais de 90% idam- achar que
particular a ninguém. Vou pedir ao Sr. Ministro que remeta para o Senado
devem ser preservadas a família e a religião. Então, pergunto: preserva-se a
aquele folheto, para vermos o que está se fazendo aqui, fora do nosso alcance,
família e a religião com um filme dessa natureza? Então, a responsabilidade liberado pelo Conselho Superior de Censura.
desses censores é muito grande. Quando eles liberam esses filmes para que
Vamos entrar nessa cruzada, Sr. Presidente. Sei que os jornais vão tirar
possam ser passados em todo o País, eles estão abrindo mão de determinada nossa tranqüilidade por uns tempos, mas faço isso no bom sentido. Quero decoisa que pode prejudicar, no futuro, muito o País. Mais uma vez congratulo~
fender o que resta do meu Pais. Esta meninada, esta mocidade, esta juventude
me com V. Ex•, e vâ em frente, nobre Senador, com a sua luta, porque a luta é
que estã aí precisa de bom caminho. Mau caminho, os marginais e outros
do Brasil, dos brasileiros, e do futuro do País.
maus brasileiros estão oferecendo através do filme e da televisão. Vou abor~
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Muito bein. Agradeço o aparte, dar os dois casos- filme e a televisão- Sr. Presidente. Isso jâ nós temos de
que me estimula.
sobra, mas precisamos, então, resguardar o embasamento, a base de susten~
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tação da tranqüilidade e da formação moral brasileira, que é a família, contra
a deliberação de filmes imorais. Até o final de nossos mandatos, nos empenharemos nessa missão; organizaremos um Conselho Federal de Censura
mais abrangente, mais extei1so, qUe busque-elementos nas universidades e em
outros órgãos, no Congresso;- nas Forças Armadas, em outros órgãos do País,
para que a decisão não seja do círculo fechado, dos intelectuais do Conselho
Superior de Censura, mas seja uma decisão da comunidade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
ATA DA IIS•SESSÃO, REALIZADA EM 18-8-1980
( Publioada no DCN ( Seção II) de 19-8-80)
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ATA DA 121• SESSÃO, REALIZADA EM 28-8-1980
(Publicada no DCN (Seção 11) de 29-8-80)
RETIFICAÇ0ES
NqProjeto de Lei do Senaq.o n9 206/80, que define crimes contra a Segurança Nacional no âmbito da economia, estabelece normas de processo ejul·
gamento, concede anistia, e dá outras providências:
Na página 4.035, 2' coluna, na ementa do projeto,
Onde se lê:
Define crimes contra a Segurança Nacional no âmbito de economia, estabelece ...

RETIFICAÇÃO
No Parecer n'? 610, de 1980, da Comissão_çle Economia, sobre a Emenda
n'? 2, de Plenário (Substitutivo), ao Projeto de Lei da Câmara n~ 81, de 1977
(n' 1.286-B/75, na Casa de origem), que "atribui à TELEBRAS ou a suas
subsidiárias a iricl.imbência de elaborar as listas telefônicas":
Na pâgina 3760, 2' coluna, nas assinaturas do parecer,
Onde se lê:
Bernardino Viana, Presidente ...

Leia-se:
Define crimes contra a Segura:rtça Nacional no âmbito da economia, eS·tabelece ...
No mesmo projeto, na págtna 4.036, I' coluna,
Onde se lê:

Leia-se:
Teotônio_Vilela, Presidente- Bernardino Viana, Relator-- ...
ATA DA 116' SESSÃO, REALIZADA EM 21-8-80
(Publicada no DCN - Seção II - de 22-8-80)

Art. 6'
Parágrafo único. Instaurado o inquérito, as autoridades fiscal e monetária designarão um funcionário especializado do quadro de pessoal próprio
para acompanhar o feito, competente a esse agente ...
Leia-se:
Art. 69
Parágrafo único. Instaurado o inquérito, as autoridades fiscal e mane~
tária -designarão um funcionário especializado do quadro de pessoal próprio
para acompanhar o feito, competindo a esse agente ...

RET!FICAÇÃO
No Projeto de Lei do Senado n'i' 1_89, de 1980, que isenta os proprietários
de habitações populares da responsabilidade solidária perante a Previdência
Social:
Na página 3.823, 2' coluna, no art. }9 do projeto,
Onde de lê:
Art. J'? ······~········-·-········-··········-··················-·
O proprietário, o dono da obra ou o condomínio de unidade ...

ATA DA 125• SESSÃO, REALIZADA EM 4-9-1980)
(Publicada no DCN (Seçào II) de 5-9-80)
RET!F!CAÇÀO
No Parecer n9 636, de 1980, da Comissão de Redação, referente ao Proje-to de Resolução n'i' 69, de 1980:
Na pâgina 4.207, 2' coluna, na numeração do parecer,

.. § 29

Onde se lê:

Leia-se:

Leia-se:

parecer n3 636, de 1980

Art. ['? ................. ~-· ..............••.•................
29 O proprietário, o dono da obra ou o condômino de unidade ...

PARECER No 636, DE 1980

~·g

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Portaria n<:> 6, de 1980
(Que retifica a Portaria n' 4, de 3 de setembro de 1980)
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e
nos termos do art. 91 da Resolução n'? 01, de 1970 (CN), desig~o os Congressistas abaixo relacionados para Relatores e Relatores Substitutos dos Anexos, Subanexos, úrgãos e Partes do
Projeto de Lei que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício finariceiro de
1981" e do Projeto de Orçamento .. Piurianual de Investimentos para o triênio 1981/1983'".
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LIDERANÇA 00 BlOCO PARLAMENTAR 00

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA

Presidente
luiz Viana

PMDB

Líder

Líder

Jarbas Po»arinho

1 •·Vfce·Presldente

Pa,ulo Brossard

Vlce-Lidet••

Nilo Coelho

Vlce-Líderel

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Jo~ lins
tomanto J\mior
Moacyr Dolla
Murilo Badaró
Saldanha Cerzi

2'P-Vfce·PreJidente

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Frcirct
MaurO Benevidos
Nelwn Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dinarte Mariz
1'·Secretqárfo
Alexandre Costa

2"-Socretárlo
Gabriel Hermes

3'P-Secretátfo
Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00
PARTIDO POPULAR - PP

4"-Secretál'fo
Gastão Müller

Líder

Suplentes de Secretários

Gilvan Rocha

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Parto

Vlce-Líderef
Evelóslo Vieira
Alberto Silva

1,
2.
3.
4.

Assistente: Carlos Guilherme Fonsaca - 211-3493
RttuniQes: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala ''Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11

COMISSOES

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211-3487

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

211-3488
211-3489

Itamar Franco
Lázaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Senevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Satumino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

Assistente: Lodo F&rreira da Rocha - 211·3499
Reuni6es: Quintas-feiras, tis 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

(1S membros)
COMPOSIÇÃO

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cdndido Hippertt
local: Anexo 11 - Tórreo
Telefone~· 211·3490

Titulares

211-3491
COMISSÃO DE AGRICULTURA -

(CA)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presldente: Leite Chaves
Suplentes

Passos Põrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José Lins

1. Evelásio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richo

1. Jutahy Magalhàes
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

1, Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 21 t -3492
Reuniões: Quortas·feiras, às 10:00 horas
local: Saio "Ruy Barbosa" - Anexo 11

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

Presidente: Henrique de La Rocque
l'i'-Vice-Presidente: Aloysio Choves
29 -Vice-Presidente: Hugo Ramos
Suplentes

Bernardino Viana
Helvidio Nunes
José Sorney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moocyr Oalla
Amoral Furlan
Raimundo Parente

1.
2.
3.
4.
5.

Hugo Ramos
leite Chc;s'ltts
ló:taro Borboza
Nelson Carneiro
Paulo Bro~sard
6. Franco Montara

1.
2.
3.
4.

lenoir Vergas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
5. Luiz Freire
6. Arnon de Mello

1. Cunha lima
2. Tancredo Novos
3. Dirceu Cardoso

Assistente: D<:lniel Reis de Souza- 211-3494
Reunilles: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - AOI!IXO 11

(CAR)

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presidente: Teotónio Vilela
Vico-Presidente: Roberto Sotumino
Suplentes

Arnon do Mello
BernardinQ Viana
Josó lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

Helvidlo Nunes
Alberto Silvo
Benedito Ferreira
Vicente Vuolo

1. Roberto Saturnino
1. José Richa
2. Teot&nio Vilela
2. Orestes Quórcio
3. Tancredo Naves
3. Marcos Froire
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211·349S
ReuniQes: Quartas-feiras, lls 10:30 horas
Local: Sala do Anexo "8"
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

(CDF)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evondro Carreira
2. Agenor Maria
j, Mauro Benevides

COMPOSIÇÃO

(11 membros)

(7 membros)

Presidente: Mendt!ls Canale
Vice-Presidente: Agonor Maria
TitUlar-es
Suplente5
1. Mendes Canele
1. Raimundo Parente
2. José lins
2. Alb&rto Silvo
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Vicente Vuolo

(CE)

(11 membros}

{9 membros)
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

COMISSÃO DE ECONOMIA -

Titulares
Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Lázaro Barboza
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

1. José Guiomard
2. Tarso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Oalla

Jessé Freire
José Sarney
Passos P&rto
Saldanha Derzi
Affonso Camargo
Murilo Badar6
José Caixeta

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

Presidente: Joào Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhlles
Suplentes

João Calrnon
Tarso Outra
Jutahy Magalhàes
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Eunice Michilos

1. Adalberto Seno
2. Evelósio Vieira
3. Franco Montoro

1.
2.
3.
4.

José lins
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedrossian

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

(CEC)

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211-3492
Reuniões: Quintas-feiras, bs 10:00 hc.ras
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - /J.l-...Jx.o. 11
COMISSÃO OE FINÀNÇAS -

COMISSÃO DOS MUNJCIPIOS

(CF)

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunha üma
Vlce-Presidento: Tancredo Neves

PreSidente: lomanto Júnior
Vico--Presidenht: Orestes Quércio

1. Raimundo Parente
2. João lúcio
3. Lamento Júnior

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às ll :00 horas
Local: Sala do Anexo "B"

(17 membros)

Titulares

Affonso Camargo
ViC8nte Vuolo
Alberto Silva

Titulares

Suplentes

1. Saldanha Dorzi

1. Lomonto JUnior

2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

l. Torso Outra
2. Jodo LUcia

luiz Freire
Jessó Freire
José Sarney
Milton Cabral
Josê Guiomard

Almir Pinto
Amoral Furlan
Amoral Peixoto
Benedito Canelas
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
8. Moacyr Dalla
9. Raimundo Parente
1O. Saldanha Derzi

Cunha Lima
Tancredo N&vos
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mouro Bctnevides
7. Teotónio Vilela

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lózaro Barboza
4. José Richa

Assistente: Carlos Guilhermtl! Fonseca - 211-3493
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:!30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAL -

1.
2.
3.
4.

Paulo Brouard
Nel$0n Carneiro
Itamar Franco
José Richa
S. Amaro[ Peixoto
6. Toncr&do Neves

1. Marcos Freire

2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

Assistente: Cândido Hippertt - 2113490 o 211-3491
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00: horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMISSÃO DE SAilOE

Suplentes

Alberto lavinas
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canale

1.
2.
3.
4.
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(7 mombnH)
COMPOSIÇÃO

3. Aderbal Juremo
Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

4, José Sarney

S. Murilo Bador6
Titulares

Suplentes

1. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto

1. Saldanha Cerzi
2. _Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

3. Alberto Silva

1.
2.
3.
4.

José Richo
Orestes Quérda
Itamar Franco
Evandro Carreira
S. Lcizaro Barboza

1. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

1. Affonso Cciinargo
2. Voldon Varjão

1. Evelásio Vieira

4. José Guiomord

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto

T. José Richa
2. Adalberto Sena

Assistente: lêda Fl!lrreira da Rocha- 211·3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy BarboKI" - Anexo 11

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quintos-feiras, Os 11:00 horas
local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros)

(ClS)

(9 membros)

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(S membros)
COMPOSIÇÃO

Prl!lsidente: Jorge Kalume
Vice-Prl!lsidente: Mouro Benevides

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nunes
Vice-Presidenfe: lenoir Vargas

Prl!lsidento: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

lenoir Varsjas
Helvidio Nunes
Jess4i Freire
Moocyr Dcilla
S. Luiz Freire
6. Aloysio Chaves

1. Jutahy Magalhàes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
~. Benedito Canelas

1. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Joison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: Leito Leivas Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "dóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1. TC!rso Outra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canale

1. Joào Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sarnl!ly

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

T. Hugo Ramos

Assistl!lnte: Mario Theieza Magalhães Motta Rl!luniões: Quintas-feiras, Os 12:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomard

Jorge Kolume
luiz Cavalcante
Mutilo Badaró
Benedito Ferreira

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Orestes Quércia

211-3501

1. Cunho Uma
2. JoiJOn Barreto

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras. Os 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMISSÃO DE SERVIÇO P0BUCO CIVIL COMISSÃO DE REIAÇOES EXTERIORES -

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

{1S membros)
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Tarso Outra
l "~-Vice-Presidente: Saldanha Dorzi
29-Vice-Presidente: lomonto Júnior

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Albl!lrto Silva
Titulares
1.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

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

COMPOSIÇÃO

(CME)

Titulares

Suplentes

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de la Rocque
4. José Guiomard
S. luiz Cavalcante
6.

Suplentes
1. Affonso Camargo
2. Jodo Calmon
3. Jutahy Magalhlles

1, Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

Tarso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lomanto Júnior
Mendes Canale
Aderbal Juremo
A]rr:.. Pinto
Lenc. .• Vargas
Luiz Freire

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1, Raimundo Parente
2. luiz Freire
3. Bernardino Viana
4. Alberto Silva
1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lózaro Barbozo

1. Affonso Camorgo
2. Pedro P&drosslon
3. Aderbal Juremo
1. Orestes Quércia
2. Evelósio Vieira

Assidente: Leila leivas Ferro Costa - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala ''Ruy Barbosa" - Anexo li

I~
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E OBRAS ·PI)aUCAS - (CT)
{7 membros)
COMPOSlçAO

Titulares

Setembro de 1980
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1. Evandro Carreira

2. Lázaro Barboza
3. Orestes Quércia

Assistente, Leilo leivas Fsrrc Costa -

Presidentes Benedito F.rreira
Vlce-Presidentet Vicente Vuolo
Suplentes

Assisten-tes:
Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mouro Lopes de Sá - 211-3509

1. Leite ChavM
2. Agenor Maria

211-3497

Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbcsa" -

Cloyton Zonlorenci -

211...3508

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQUeRITO

Anexo 1t

Chefe: Cleida Mario 8. F. Cruz
local: Anexo li -Térreo- 211-3511

1. Panos P6rto
2. Lomanto Júnior

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

2. Vicente Vuolo

Assistentes:
Eli:r:abeth Gil 8. Vianna -

3. Pedro Pedronicn

3. Alberto Silva

Chefe1 Alfev de Oliveirc

Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Horoldo P. Fernandes --211·3512

1. Benedito Ferreiro

4. Affonso Camargo

local: Anexo 11 -

T6rreo- 211·3507

211-3.510

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSCES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUYSARBOSA
Rarr.al - 3882

ASSISTENTE
LEI LA

JO,OO

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUYBARBOSA

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
CARLOS

C.E.C.

C.D.F.
C.C.J.

Ramal-3880

1(}.30

C.E.

C.R.E.

ANEXO"B"

C.S:

11,1]0

C. L. S.

SÉRGIO

FRANCISCO

12,00

C. R.

11,00

C.M.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

CÂNDIDO

11,1]0
C.M.E.

10,30

ANEX0\\8"
Ramal-3888

ANEXO"B"

SÉRGIO

RUYBARBOSA
Ramal-3882

LEOA

DANIEl

10,00
C.A.

ANEXO"B"

LEOA

10,1]0

Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA

RUYBARBOSA
Ramal-3882

CARLOS

RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS ~EVILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

ANEXO ''B"

LEOA

LEI LA
MARIA
THEREZA
CARLOS
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SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 1980

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 137• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1980

Ú -ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Parecer

Referente à seguinte matéria:
- Projeto de Lei da Câmara n' 37/80 (n' 2.385-B, de 1979, na Casa
de origem), que autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, de Pelot~s
e Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que
menciona.
1.2.2 -

Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 248/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que assegura o amparo da Previdência Social aos invãli~
dos por nascença.

1.2.3 -

Discursos do Expediente

SENADOR HENRIQUE SANT/LLO- Processo de desnacionalização do setor petrolífero.

SENADOR BERNARDINO VIANA- Considerações sobre projeto
de lei, em tramitação da Câmara dos Deputados, que define a situação
jurídica do estrangeiro no Brasil.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Razões que induziram S. Ex• a
apresentar projeto de lei, estabelecendo normas de distribuição de moradias funcionais nã. administração direta e indireta.
1.2.4 ---Apreciação de matérias
-Requerimentos n9s 390, 392 c 393, de 1980, lidos na sessão anterior. Aprovados.
- Requerimento n• 394/8b, lido na sessão. Aprovado, após usar da
palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador Dirceu Cardoso.
!.3- ORDEM DO DlA
-Projeto de Resolução n9 73/80, que autoriZá o-'Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em CrS 144.000.000,00 (cento e quarenta
e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 74/80, que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares) destinado à Companhia do
Metropolitano de São Paulo. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n' 81/80, que autoriza a Prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro a realiZar empréstimo externo de USS 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares americanos) destinado a aparte de capital do
município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- RJ. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Â Comissão de Redação.

- Projeto de Resolução n• 7 5/80, que autoriza o Hospital Municipal
J:!enrique Lage, de Lauro M üller (SC) a contratar uma operação de crédito de CrS 3.225.000,00-(três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs.
Senadores Dirceu Cardoso e Luiz Cavalcante.
-Projeto de Resolução n• 76/80, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida cons~lidada. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 77/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
três miJhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 389/80,·de autoria dos Srs. Senadores Nelson
Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371,
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n918/79,
que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e
dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9l2/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro; que altera a redação -e revoga dispositiVos da Consolidação
das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o
período de férias. (Apreciação preliminar dajuridicidade). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 44/80, de autoria do Sr. Senador Lãzaro Barboza, dando nova redação aos artigos ·59 e 69 da Lei n9 6.385, de 7
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a comissão de valores mobiliários. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 339/78, de autoria do Sr. Senador
Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
e particulares, e dá outras providências. Discussão sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n9 384/80, de adiamento da discussão.
-Projeto de Lei do Senado n' 20/80, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quêrcia, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros como âreas de interesse da segurança nacional. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade). Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n9 385/80, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
- Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 23/79 (n• 1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a
documentação exigida aos candidatos, em concursos públicos. Aprovada.
À Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto ôe Lei do Senado n' 37, de 1980Complementar, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, dando nova
redação ao art. 79 da Lei Complementar n9. 25, de 2 de julho de i975, que
estabelece critêrios e limites para a fixação da remuneração de Vereadores.
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
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- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 49 f80, de autoria do
SENADOR GASTÃO MVLLER- Artigo publicado no jornal FoSr. Senador Amaral Furlan, que revoga a alíneá e do parágrafo único do lha de S. Paulo e nota divulgada pelo Senador Tancredo Neves, sobre o
art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovada. Ã Câmara dos Veto Presidencial a projeto de lei que cancelava as penas impostas ao ex·
Deputados.
Presidente J uscclino Kubitschc:k.
1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSENADOR DIRCEU CARDOSO- Requerimento a ser encami- SÃO.ENCERRAMENTO
nhado à Mesa, solicitando informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre a
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
liberação de filme que especifica.
- Do Sr. JI)Sé Liqs, proferipo na sessão de 15-9-80.
SENADOR PEDll,O SIMON- Necessidade da apuração dos atentados terroristas praticados no País. Considerações sobre a proposta de
-Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 16-9-80.
emenda à Constituição que restabelece as prerrogativas do Congresso Na3 - ATAS DE COMISSÃO
cional.
4 - MESA DIRETORA
SENADOR AGENOR MARIA - Entrevi>La concedida a órgão da
5 - ÚDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTAImprensa, pelo Presidente do INAN, a respeito da defasagem existente entre a majoração do salário mínimo e o aumento nos preços dos gêneros RES
alimentícios nos últimos anos.
6 - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 137~ SESSÃO CONJUNTA, EM 19 DE SETEMBRO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRES!Df:NCIA DOS SRS- GASTÃO MÜLLER, JORGE KALUME E PASSOS PÕRTOÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guíomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Gabriel I:Iermes - Alexandre
Costa- Luiz Freire- José Sarney- Alberto Silva- _Bernardino VianaHelvídio Nunes- Agenor Maria - Milton Cabral - Aderbal Jurema Nilo Coelho -João Lúcio- Luiz Cavalcante- Gilv_an Rocha- Passos
Pôrto- Dirceu Cardoso -João Calmon- Roberto Saturnino- Henrique
Santillo- Gastão Muller- Saldanha Derzi- Leite Chaves- Paulo Brossard- -Pedro Simon.

b) ao Município de Pelotas - RS, o terreno, com a ârea de
1.200,00m 2 , constituído pelos Lotes n~s 3,4,5 e 6 da Quadra 25, situado na Rua 19, localidade de Tablada, Bairro Jardim, naquela
Municipalidade, doado através de Escritura de 5 de dezembro de
1969, transcrita no Registro de Imóveis da Comarca de Pelotas, sob
o n•~ 50.207, Livro 3-AM, às fls. 236;
c) ao Município de Marcelino Ramos- RS, o terreno, com a
ãrea de 740,00m', designado por Lote n• 39 da Rua Rio Grande do
Sul, naquela Municipalidade, doado através de título pela mesma
expedido, em 4 de dezembro de 1967, transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Marcelino Ramos, sob o n~ 10.076, Livro 3-1:1,
às Os. 43.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Míiiller) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental," declaro
2. Destinaram-se esses terrenos à instalação de sedes de zonas hidrolóaberta a sessão
gicas do 19 Distrito do Departamento Nacional de Ãguas e Energia do MinisSob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
tério das Minas e Energia.
O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do Expediente.
3. Aceitou~os a União Federal, através do Decreto n~ 63.835, de 17 de
E lido o seguinte
dezembro de 1968.
4. Ocorre, porém, que o Departamento Nacional de Águas e Energia
não mais deseja utilizar aqueles imôveis, nos objetivos a que foram destinaEXPEDIENTE
dos, porquanto o plano de criação de zonas hidrológicas não foi executado.

PARECER

PARECER N• 713, DE 1980
Da Comissão de Finanças. Sobre o projeto de Lei da Câmara n"'
37, de 1980 (n' 2.385-B, de 1979, na Câmara dos Deputados) que
"'autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, de Pelotas e Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que menciona'',
Relator: Senador Pedro Simon
Na forma regimental, vem a exame desta Comissão de Finanças Projeto
de Lei que autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, Pelotas e Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que menciona.
A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República, que a
submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da
Constituição, devidamente acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que destaca:
"No anexo processo, cogita-se da reversão aos Municípios de Jaguari, de
Pelotas e de Marcelino Gomes, todos no Estado do Rio Grande do Sul, do>
seguintes bens, doad_os à União Federal:
a) ao Município de Jaguari - RS, o terreno, com a ãrea de
I.OOOJW)m 2 , situado na Rua José Maria de Carvalho, esquina com a
Rua General Osóriõ~-naqU-ela Municipalidade, doado através da Escritura de 2 de dezembro de 1969, transcrita no Registro de Imóveis
da Comarca de Jaguari, sob o n' 14.884, Livro 3-S, às fls. 133;

5. O Serviço do Patrimônio da União, com o beneplãcito da SecretariaGeral, opina sejam autorizadas, mediante Lei, as reversões dos terrenos de
que se trata aos respectivos Municípios doadores."
Na Câmara dos Deputados, a matéria colheu pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição e Justiça e de Economia, Indústria e Comércio e
obteve aprovação do Plenário ein sessão de 18 de junho último.
Face a não-utilização dos imóveis pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia e a manifestação favorâvel dos órgãos competentes do Ministério da Fazenda, entendeu o Chefe da Nação que a reversão dos imóveis aos
municípios de origem deve ser efetivada mediante autorização do Poder Legislativo.
Sob o aspecto financeiro ~ competência regimental da Comissão de Finã.nças- nada temos a opor à reversão dos imóveis às municipalidades que
anteriormente os doaram à União Federal.
Entendemos que o retorno dos imóveis é recomendâvel sob todos os aspectos, especialmente ante a declaração de falta de interesse nas suas utilizações pelo DNAE.
Ã vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1980.
Sala das Comissões, 18 de setembro _de 1980. - Tancredo Neves, Presídente, em exercício. - Pedro Simon, Relator. - Affonso Camargo- Vicenh:
Vuolo- Lomanto Júnior- Saldanha Derzi- João Lúcio- Luiz FreireJosé Richa - Alberto Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O Expediente lido vai à publiTodavia, a legislação impede a concessão dO amparo aos idosos e inválidos que estejam na dependência obrigatória de outrem.
cação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l9~Secretário.
Tal interpretação estã fundamentada, evidentemente, nas disposições do
Côdigo Civil' (~rt. 233) que dá ao marido a condição de chefe da sociedade
.E lido o seguinte
conjugal, atribuindo-lhe, entre outras, a obrigação de prover a manutenção
da famflia.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1980
Vale aqui reproduzir o ensinamento de Geraldo Augusto Faria Baptista
Assegura o amparo da Previdência Social aos inválidos por nas-- quánd9 lembra que a dependência, na previdência social, difere da conceicença.
ttlação da lei civil, assinalando:
O Congresso Nacional decreta:
..Embora, em muitos casos, experimente o influxo inevitável da
Art. i' Acrescentem-se ao art. I• da Lei no 6.179, de li de dezembro de
leí civil, o conceito de dependência, no seguro social, é, antes de iu~
1974, os seguintes parágrafos:
do, um conceito económico.
A dependência' e um simples estado de fato, e não um estado de
u§ tv Ficam os inválidos congênitos dispensados das exigêJ"Jdireito, configurando, conforme acentua Arnaldo Agnelli (infortucias mencionadas nos itens I a III.
nii de! Lavara, 1926, pág. 349) uma relação econômica e não uma re§ 2• Não prejudicará o direito ao amparo previdenciârio a
lação jurídica. O que coincide com a opinião, ainda mais extremada,
percepção, pela pessoa de quem o idoso ou inválido dependa obride Andrê Rouast, quando ao se referi à lei de seguro social, afirma:
gatoriamente, de rendimento de valor igual ou inferior ao salário
~~Lei social e não lei jurídica, ela visa a situações económimínimo."
cas e não jurídicas (Noções do Contrato de Trabalho e da Lei
Art. 29 O custeio do encargo financeiro decorrente desta lei serâ atendi·
sobre Seguros Sociais, 1929, pág. 102)"
do, se necessário, com o acréscimo de um décimo do destaque ftxado no art.
Ilustrando o mesmo ponto de vista, o autorizado de Litala
8• da Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de 1974.
mostra que a dependência econômica corresponde simplesmente
Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas
"ao sustento dado a quem se encontra em estado de dele necessitar"
as disposições em contrário.
(Direito de Seguro Social, pág. 139) o que significa considerar-se
muitas vezes como dependente pessoa que juridicamente estaria em
Justificação
situação de não-dependência e vice-versa'_'. (Revista de Direito Administrativo, vol. III, págs. 284 a 291).
O presente projeto tem por objetivo assegurar o amparo da Previdência
Social aos inválidos por nascença, ainda quando dependente de pessoa cuja
Cabe, ainda, lembrar que não pode a lei, de acordo com entendimento
renda não exceda a um salãrio mínimo.
universalmente aceito, impor requisitos impossíveis de serem atendidos.
Diz a Lei n• 6.!79, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu o amparo
---Ora, se o salário mínimo, por imperativo constitucional, é a menor reprevidenciário para maiores de setenta anos de-idade e para inválidos:
muneração que pode ser paga para assegurar a subsistência do trabalhador,
"Art. 19 Os maiores de 70 (setenta) a~os de idad~ e qs inváli- como admitir-se que este, com ganhos correspondentes à metade da menor
dos, definitivamente- incapacitados para o trabalho, que, num ou remuneração admissível, possa, além de maior de 60 anos ou inválidos, resnoutro caso, não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendi- ponder pela obrigação civil da manutenção de sua famflia?
mento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixaB evidente que não poderá fazê-lo, não se configurando, conseqüenteda no art. 29, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam mente, o impedimento legal.
Desse modo, o presente projeto nesta parte nada mais faz do que expliciobrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio
sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana tar o que está, efetivamente, implícito na Lei n9 6.179, de 1974.
ou rural, conforme o caso, desde que:
A proposição objetiva tambêm contemplar com a percepção do "ampaI - tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer êpo- ro previdenciário" os que já nasceram inválidos, eis que sua invalidez congêca, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a nita tornou-os evidentemente incapazes de exercer a qualquer tempo qualperder a qualidade de segurado; ou
quer atividade, não lhes sendo, assim permitido, satisfazer as exigências conII -tenham exercido atividade remunerada atualmente incluí- tidas nos itens do art. 19 da Lei n' 6.179/74. Estes, entretanto, não podem fida no regime do INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à car marginalizados.
Finalmente, o projeto, na forma do parãgrafo único do artigo 165 do
Previdência S~cia4 no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou
não, ou ainda
texto constitucional, prevê a fonte de custeio do encargo adicional que acarreta.
III- tenham ingressado no regime do INPS após completar 60
(sessenta) anos de idade sem direito aos benefícios regulamentares."
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1980. - Franco Montoro.
Como se sabe, a previdência social urbana considera segurados obriga(Às Comissões- de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
tórios todos os que exercem atividade abrangida pela Lei Orgânica da Previdência Social, garantindo~lhes os meios indispensáveis de manutenção, por
motivo de idade avançada, incapacidade e tempo de serviço, mediante o paO SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto lido será publicado
gamento de abonos, auxílios e aposentadorias.
Desse modo, quando mulher e marido, quando pai e filho são segurados e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
obrigatórios do INPS, ambos, satisfeitas as exigências legais, podem receber
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
os benefícios previstos.
Já o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural adot~ critério restritivo e, por isso mesmo, socialmente indefensável, qual o de só permitir, ainda
quando marido e mulher ou pai e filho sejam trabalhadores rurais, a aposentadoria apenas do chefe da unidade familiar, ainda quando ambos, em decorrência de invalidez, fiquem incapacitados para o trabalho. Além disso, a aposentadoria tem seu valor limitado à metade do maior salário mínimo.
Por outro lado, o amparo prevídenciário aos idosos e inválidos só é devido, no caso de incapacidade definitiva para o trabalho ou idade superior a 70
anos, aos que não aufiram rendimento superior a meio saJârio mínimo e não
sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente.
Desse modo, o trabalhador inválido que não tenha direito aos benefícios
previdenciários pode pleitear e obter o amparo previdenciârio instituído pela
Lei n9 6.179, de 1974, desde que, satisfeitas as demais exigências legais, não
aufira rendimento, sob qualquer forma, superior à metade do salário mínimo.
E natural que assim s'eja, porque é evidente que a metade do salário mínimo é insuficiente para manter a subsistência do trabalhador, mormente idoso
ou inválido.

O SR. HENRIQUE SANTILW (PMDB- GO. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Quanto mais se lê, se pesquisa e se medita a
respeito das questões energéticas, mais se verifica que um inteiro mandato
não seria suficiente para descrever todos os percalços, interesses, traições,
progressos e recuos da consciência nacional em torno da epopéía que foi, que
é e que por muito anos ainda será o núcleo de formação da verdadeira identidade de nosso povo.
Por isto mesmo, não pretendemos, com os discursos pronunciados em 4
e 20 de setembro de 79, ou pelo presente discurso, esgotar o assunto ou ter
sobre ele uma visão final, completa e acabad~. Na verdade, à medida em que
nos aprofundamos na temática energética, vamos verificando sua transcendência, seu poder de coesão das vontades e, paralelamente, as armadilhas da
contra-informação multinacional.
Ao mesmo tempo, vamos verificando as interdepedências internacionais
de manutenção de um pacto colonial que procura empurrar os países da órbita dependente do sistema ocidental para relações de produção historicamente
superadas.
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Entre diversos indicadores, a economia colonial se caracteriza pela au~
llência de mercado interno c pela realização dos lucros, acumulação e reinvestimento por classes dominantes situadas no exterior. Nesse contexto, as economias periféricas são sempre produtoras para o mercado externo c Consumidoras de produtos (bens e serviços) e tecnologia externa. Isto implica na
sobrevivencia do subdesenvolvimento, ainda que setores da economia periff:rica apresentem ev~ntualmente um processo de modernização e sofisticação.
At~ a Revolução de 30, que inverteu, por algum tempo, atrav~s da premissa do "desenvolvimento autônomo", a tendencia dependente, com a
~riação de empresas estatais, o Brasil foi, sempre, apesar da Independência e
da República, presa fácil dos mais diferentes pa:ctos coloniais.
Critica-se,· demais, a estatização de dete~minados setores da economia,
como se tratase de uma adesão ao modelo socialista de produção. Na verdade
eSsa ~ a única forma de colocar na economia um fator tangencial, capaz de
modificar o conjunto de todo o sistema produtivo, já que as economias dependentes, presas no círculo vicioso do sistema latifundiârio-exportador, não
conseguem fazer uma poupança capaz de dinamizar outros setores econômiços. Como exemplo fica que mais de trezentos anos do ciclo do açúcar, e inúmeras décadas envolvendo o ciclo do fumo, do cacau ou do café apenas criaram classes dominantes ociosas, predatórias e perdulárias, que jamais conseguiram afastar o país do círculo da dominação dos produtos estrangeiros.
Já a grita que hoje se levanta contra a estatização se explica pelo fato dt
o modelo económico instaurado em_ 64 ter degenerado os princtpios do monopólio estatal, colocando-o também a serviço das empresas multinacionais,
às quais fornece matérias-primas e energia a preços subsidiados, como forma
de atrair poupanças externas, ampliando a transferência de mais-valia às economias desenvolvidas e pagando pesado tributo político.
A Revolução de 30, por ter dado os primeiros passos para a estatização
do setor energético (petróleo e eletricidade) e estatizado o setor infraestrutura! pesado (siderúrgico), arrancando pela força a hegemonia económica da nobreza rural do café, inaugurou um ciclo de progresso autónomo (que
seria minado pela retomada da interferência multinacion:ll a partir dos governos de 55) e fechado pelo movimento de 64, que intensificou a dependência
pela força, a título de modernizar o país pela via reflexa, nele in'stalando toda
a crise pré--revolucionária que hoje Caracteriza nosso endividamento externo,
nossa dependência tecnológica, nossa inflação interna e a conseqüente agudização dos problemas políticos e sociais.
Os temas energéticos, entretanto, voltam à baila, com o apaixonàdo en·
volvimento da opinião pública, a mostrar que a discussão entre estatização e
privatiz3ção não terminou. Abstração feita ao movimento de opinião da d~·
cada de 50, que envolveu todas as parcelas da população (estudantes, militares, jornalistas, inteleçtuais~ artistas etc.), na defesa da implantação do monopólio estatal do petróleo, cujas forças, ainda existentes, estão obstaculizadas
pelo sistema de comunicação de massa e pelas pressõess governamentais, não
podemos ignorar o envolvimento da população em torno de outras candentes
questões paralelas, como a discussão do ·Proâlcool, do aproveitamento da
biomassa e das fontes de energia alternativa, da defesa de nossas reservas florestais e da verdadeira celeuma levantada em torno do Acordo Atômico.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)_- Permite V. Ex• um. aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Parece-me data vênia, que V. Ex•
e a maioria dos seus colegas da Oposição cometem um erro, não identificando no monopólio estatal o mesmo monopólio do poder contra o qual V. Ex•s
tanto se batem, e justamente se batem. O monopólio do poder é fruto dessa
nova casta, que é a burguesia estatal, o grande inimigo da democracia: E o
nincho da buracracia estatal, são as empresas estatais, cujo porta-estandarte é
a Petrobrâs. Para exemplificar tenho aqui, no meu livro negro, um recorte do
informe econômico do Jornal do Brasil que tem a colaboração de grandes
economistas cariocas, do dia 9 de abril, onde diz:
·~Para se ter uma idéia da grandeza, basta dizer que apenas o
orçamento da Petrobrâs (Cr$ 750 bilhões) supera o de todos os Estados brasileiros juntos (Cr$ 600 bilhões) em 25%."
Permita-me V. Ex' me alongar mais um pouco. E mais recentemente, no
dia lO de agosto, foi o próprio Ministro Delfim Netto que disse, até com certo
laivo de ironia:
"'Pode parecer singelo mais não deixa de ser um progresso saber que hã 421 empresas estatais sob o roriirole da Secretaria do
Planejamento."
E ele adianta que o orçamento dessas 421 empresas estatais em 1980, vai
a 3 trilhõcs e 300 bilhões de cruzeiros, enquanto o Orçamento da União vai
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apenas a I trilhão de cruzeiros. Então, pergunto eu: qual é o maior poder são as estatais ou ta União; cujo Orçamento ó apenas 1/3 do orçamento das
estatais? Muito obrigado a V. Ex', e desculpe a impertinência.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Eminente Senador
Luiz Cavalcante, eu m'e obrigo a concordar com V. Ex• quando coloca a
questão do exercício do poder e o problema das empresas estatais que se implica com isso. Creio no entanto, eminente Senador, que o exercício do poder
h.oje no País não está se exercendo atravê$ das estatais. Sabe bem V. Ex' que
isso não é bem correto. B óbvio que toda implicação econômica em torno do
exercício do poder ê poderosíssima, sobretudo num pais capitalista, ê sempre
poderosíssima.
Cabe aí perguntar, nobre Senador, se não seria o momento de começar·
mos a discutir como democratizar as decisões cm torno dessas grandes empresas estatais'? Na minha opinião, essa é a grande questão que se coloca hoje
diante da sociedade brasileira. Que instrumentos a sociedade poderã criar
para ela, efetivamente, de modo indireto, poder controlar as decisões dos
grandes conglomerados estatais? Isso sim.
Agora, é bom que se diga também, eminente Senador, num desenvolvimento oligopolista como o nosso, como é de todo o mundo hoje, a nível de
desenvolvimento capitalista, isso não é apanágio do Brasil, obviamente. O de-senvolvimento capitalista oligopolista transfere o centro de poder das empre-sas estatais, a que se refere V. Ex', para os grandes oligopólios detentores do
poder econômico. Do mesmo modo, veja bem V. Ex•, com muito mais dificuldade ainda, o Governo Federal, a sociedade através de seu Governo, com
muito mais dificuldades ainda poderá controlar enormes somas de capitais
concentradas nas mãos da iniciativa privada, do que propriamente controlála a nível de empresas propriarven'te estatais. A dificuldade de controle docapital oligopolista, concentrado nas mãos da iniciativa privada, é muito maior
por parte do Governo que pretende representar a sociedade, do que propriamente o controle sobre as empresas estatais que lhes são diretamente vinculadas. Não concorda com isso V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante?
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um adendo. (Assentimento do orador.) V. Ex's e eu também nos batemos pela volta das
eleições diretas a todos os níveis e, principalmente, o nível maior, de Presidente da República.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Perfeitamente. A!
se concentra o poder.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Mas, com esse orçamento, com
essa fabulosa quantia de que dispõem as empresas estatais, será em vão a luta
daqueles que querem fazer o Presidente, porque o Presidente será das estatais.
Elas fabricam qualquer um, até um Luiz Cavalcante, se lhes dar na telha.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Não, se democraticamente escolhido, Senador, com partidos políticos livres que possam usar
todos os meios de comunicação livremente para se comunicarem com o povo
e que isso resulte realmente na base de um consenso da sociedade brasileira.
Eu acredito que isso oCorrerá num período de transição mais próximo, numa
democracia plena neste País- e creio não estar muito distante- até mesmo
em torno de um consenso de to_das as classes sociais do País, de todas as
forças democráticas do País.
Na verdade o exercício- do poder se farã principalmente por eles e pelos
partidos políticos organizados livremente, apesar das estatais. Eu concordo.
As estatais precisam é de que haja instrumentos válidos, criados pela sociedade para controlâwlas, instrumentos democráticos. Porque é muito mais fácil a
sociedade criar instrumentos de controle, para as empresas estatais. do que
criar instrumentos de controle das empresas privadas oligopolistas que concentram enorme soma de riqueza em suas mãos. Aí ê que me coloco. Concordo com V. Ex•. O exercício do poder se fará, principalmente, pelo poder económico concentrado nas mãos da União, através também das empresas estatais e será sempre antidemocrático, enquanto a sociedade brasileira não evoluir a ponto de, na sua luta, criar os instrumentos democráticos de controle,
que deverão passar, obviamente, pelo Congresso Nacional, que é o grande ór·
gão de representação nacional e que hã de continuar sendo.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Quanto o Presidente Geisel, por ato unilateral autoritário, que não teve a unanimidade nem de
seu Ministêrio, nem de suas lideranças no Congresso, inaugurou os contratos
de risco, sem audiência da opinião pública, estava, na verdade, dando continuidade à política de crescimento dependente e ferindo profundamente a dignidade nacional. O argumento principal foi de que "'o aumento da prospecção de petróleo, pela PETROBRAS, exigiria pesados _investimentos" ..
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Ora, houvesse preocupação em resguardar os verdadeiros interesses nacionais, Sua Excelência poderia ter apelado para os investidores brasileiros,
através da revogação de uma Resolução baixada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Econômico, de 13 de março, que "proibia às empresas estatais (e entre elas a PETROBRÂS) de captar recursos na Bolsa de Valores",
segundo a revista Conjuntura Econômica, n'? 4, página 32, de 1975, citada em
trabalho do Professor Adilson de Oliveira, publicado no n1it 1 da Revista A
Brecha, da Associação de Classe dos Çie6logos. Segundo a mesma fonte, esta
Resolução foi exarada quando a PETROBRAS convocava uma assembléiageral para aumento de 20% em seu capital e quandO sua credibilidade pública
era elevada, pois a rentabilidade de suas ações na bolsa chegaram a atingir
420%, mostrando que, na prãtica, -nenhum investidor nacional temia a esta ti·
zação.
Alguns setores, entretanto, acudirazp-lhe imediatamente, com ampla cobertura, argumentando contra a .. incapacidade técnica ou financeira da PETROBRÁS", cuja réplica, por motivos óbvios, jã analisados em nossos discursos anteriores, não teve a mesma repercussão. A prop6sito, de acordo com
inúmeras outras exteriorizaçQes de eminentes geólogos e economistas, ' a entrega da PETROBRÃS às multinacionais foi uma conspiração calma e longamentç preparada, porque fazia parte de uma estratégia globalt""d,e internacionalização .da economia brasileira, em nome da segurança oCidental".
Seria ocioso repetir dados estatísticos que demonstram o valor superior
da remessa de lucros em relação aos investimentos estrangeiros diretos no
país, sobretudo nos últimos anos.
Ou tantos outros fatos centralmente contra a PETROBRÃS e o monopólio estatal do petróleo, que alinharemos na seqüência deste pronunciamento, tirados de várias fontes idôneas.
Quanto ao argumento da incapacidade técnica, temos que, em 1954, ano
da criação da PETROBRAS e da agitação que levou à morte seu criador, o
Brasil investiu 56 milhões de cruzeiros e produziu 992.409 barris de 159 litros.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V.Ex• me permite? Perdoe-me a
insistência.
6

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Com imenso prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• falou em incapacidade técnica. Eu não digo que haja incapacidade têcnica, mas que a produtividade da
empresa é baixa, não sou eu quem o diz, são as números.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Concordo com V.
Ex•
O Sr, Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Em 1968, a PETROBRAS extraiu
do subsolo nacional nove milhões e quinhentos mil metros cúbicos de óleo
negro. Em 1979, onze anos depois, extraiu praticamente a mesma coisa: nove
ritilhões e novecentos e vinte e oito mil. Enquanto isso o consumo passou de
25 milhões de metros cúbicos para 63 milhões. Em outras palavras: a produção ficou estagnada, mas o consumo mais que duplicou. No entanto, se o
seu petróleo é tão vasqueiro,-os anúncios da PETROBRÃS são muito pródi~
gos. E aqui está um--deles, do dia nove do mês corrente, dia em que os jornais
anunciaram o terceiro aCiáente ocorrido em Garoupa. Seu título: "Um es·
forço que não está no mapa". Saiu nos grandes jornais do· País e continua
saindo até hoje. Ainda· ontem vi-o n_o Jornal de Brasz1ia. Decerto saiu também
em Potto Alegre, Belo Horizo_nte, Recife, enfim, nos grandes jornais. Ca_da
exemplar do anúnciO não deve custar menos do que uns cem mil cruzeiros.
Então, só neste anúncio, a companhia, para anestesiar e mascarar o seu fra·
casso, já gastou cerca de cinco milhões de cruzeiros.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDS- GO)- Perfeitamente, con·
cardo plenamente com V. Ex• Se nos primeiros quinze anos até a adminis~
tração do General Candal da Fonseca, a PETROBRÃS cumpriu fielmente o
seu papel, a sua missão, ela não o cumpriu nos dez últimos anos de administração. O que quero frisar no meu Proriunciamento, Senador Luiz Cavalcante, com todo o respeito que tenho por V. Ex•, por suas posições, é de que a
responsabilidade por isso não é nem apenas do monopólio estatal, nem apenas da PETROBRAS, como empresa, mas sobretudo responsabilidade das
últimas direcões daquela empresa, totalmente irresponsáveis, a começar pela
do ex-Presjdente Geisel, a partir de 1971.
-O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Não apoiado!
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Estou de acordo com V. Ex• Os
franceses costumam dizer: Cherchez la femme - ..procura a mulher", isto
para se desvendar um crime. Aqui, podemos dizer quase a mesma coisa: .._
Procure o homem.,, para explicar os fracassos. A causa -ê sempre -o homem.
O SR, HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Aí, nesse caso, eminente Senador, não há como fugir disso.

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -

AL) -

Estou de acordo com V. Ex•

O SR. HENRIQIJE SANTILLO (PMDB- GO)- Não hâ como fu~ir,
quaisquer que sejam a·s situações _que_ se façam e em qualquer idioma do mundo. E foi o ex-Presidente Geisél, quando, assumindo a direção da PE~
TROBRAS, que veio à Nação declarar que não importava à empresa a prospecção de petróleo, mas, na verdade, transformá-la numa empresa que pudesse assegurar fartos lucros para os seus acionistas. Declarações textuais do então Presidente da PETROBRAS, General Ernesto GeiseL
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Continuando, tenho ~qui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma série de números, números que
têm sido repetidoS""Várias v.ezes pelo eminente Senador Luiz Cavalcante e com
os quais todos nós temos de concordar, porque são números estatísticos retirados da fonte mais idônea que, no caso, é a própria PETROBRÁS. Mas, la~
rrtentavelmente, cabe-nos uma anâlise mais aprofundada desses números.
Tem razão o Senador Luiz Cavalcante quando afirma que nos últimos
dez anos a PETROBRAS não cumpriu a sua missão. N~o, não cumpriu a sua
missão, nesses dez últimos anos. Cumpriu-a, e muito bem. nos primeiros
quinze anos de sua ~xistência, até 1970. Na década de 70, lamentavelmente, o
que fez a PETROBRAS?
Pergunto a V. Ex•s: quem são os responsáveis pelas decisões da empresa
estatal: são os seus geólogos, que adquiriram durante 25 anos extraordinário
know-how. extraordinária experiência? São os trabalhadores, são aqueles que,
na ve:r:dade, constituem, de fato, a PETROBRAS? Ou os responsáveis poressas decisões são a sua Diretoria, a sua Presidência, o seu Conselho Fiscal, o
seu Conselho Diretor e, portanto, a sua cúpula diretiva? Esta sim, ~sta, durante os óltimos dez anos, foi responsável pelos descalabros acontecidos na
el\lpresa estatal. E digo mais: de certo modo, isso foi propositado, objetivando um determinado fim, foi o de desconceituar, de denegrir a imagem desta
grande empresa estatal, o orgulho dos brasileiros, diante da opinião pública
brasileira. Isso sim, porque na medida em que a sua imagem ficasse denegrida
com mais facilidade o povo brasileiro se esqueceria da grande campanha pro·
movida durant~ a década de 50, com a participação de todos os setores da so~
ciedade e que acabou culminando com o monopólio estatal do petróleo e com
a criação da empresa estatal para exercê-lo, que foi a PETROBRÁS.
Em 1955, em meio ~ toda a agitação política subseqüente, com o petróleo a baixo preço e uma tecnologia incipiente, para um investimento de
198 milhões de cruzeiros, elevava-se a produção para 2.021.900, que corres·
pondia a um aumento de 103,7%, índice poucas vezes alcançado por qualquer
outra atividade setorial em toda a história.
Nos inícios do Governo Kubitschek, o investimento quase dobrou,
dobrando a produção. Para um investimento de 345 lnilhões, tivemos uma
produção de 4.058.704 barris. Em 1957, a menos do dobro do investimento,
ocorreu um aumento de produção muitos pontos acima do dobro. Para um
investimento de 684 milhões, obteve-se uma produção de 10.106.269 barris,
igual a 149% de aumento.
Em 1958, com um investimento de 1 bilhão e 4 milhões, a produção novamente duplicava, chegando a 18.922.754 barris. Em 59 e 60, apesar da que.
da nos investimentos e da crescente inflação, aos estímulos de 775 milhões e
de 797 milhões, respectivamente, a produção continuou subindo, de
18.922.754 para 23 bilhões e meio e logo a seguir para 29 bilhões e meio, Nos
anos seguintes, de extrema instabilidade política e descomunal inflação (Governos Jânio e Jango), a produção ainda continuou crescendo.
O Movimento de 64, com sua política de internacionalização da economia e
desprezo pelos ideais nacionalistas, que confundia com a subversão da
ordem, estabilizou os investimentos em menos de 2 bilhões. E apesar da desvalorização da moeda, um investimento que durante 5 anos oscilou entre um
bilhão e setecentos e 1 bilhão e novecentos, a produção ainda cresceu.
Porque a PETROBRÁS já havia adquirido experiência internacional na
pesquisa e lavra, além de ter criado instrumentos nacionais para as emergências nacionais, nesses cinco anos a produção cresceu de 5 e meio bilhões para
lO bilhões, 170 mil barris diários, em 1969.
Sob a administração do General Candal da Fonseca (Governo Costa e
Silva), a PETROBRAS completava, em 1968, sua gestão com objetivos plenamente vitoriosos, buscando a suficiência nacional de derivados. O impacto
das importações do petróleo na pauta de importação baixavá para 13,4% na
conta das importações globais do País, e a produção de petróleo bruto
elevava-se _a 200 mil barris diários. Qutdoors giga~tescos, colocados nas principais capitais do Pafs, apresentavam à população uma imagem ufanista ten·
dente a justificar a revolução de 64 como nacionalista.
Ainda nesse mesmo ano, segundo Euzê-bio Rocha, a Petrobrãs passava a
exportar derivados de petróleo, uestimando-se que, dez anos depois, em 1979,
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a exportação· de derivados atingiria certa de 800 milhões de dólares, superior Monteiro Aranha , detendo 15%; entidades financeiras internacionais detenà produção de divisas com o café, então nosso principal produto na pauta de do 10%; e o grupo Moreira Sales detendo os restantes 25% ".
exportações", pela utilização plena de suas refinarias.
Como se percebe, a participação minoritária da PETROBRAS, com 25%
lncidentalmente é preciso que não percamos de vista que a essa euforia do capital, visava a entregar aos gr,upos privados e multinacionais não apenas
de propaganda correspondia, também, uma tentativa de setores nacionalistas recursos estatais, mas também a experiência e o bom nome da empresa, que
e democráticos das Forças Armadas em capturar a hegemonia do processo servia para continuar iludindo os setores nacionalistas, principalmente das
revolucionário, num esforço aberturista a seguir golpeado por uma junta mi- Forças Armadas, com a imagent- de que a Nação estava se entregando, atralitar que, com base em algumas ações isoladas de limitados grupos da vés da PETROBRAS, ao setor da química fina, ou seja, adquirindo elevada
extrema-esquerda, criou o Ato Institucional n9 5 e aprofundou o processo de tecnologia no setor petroquímica.
desnacionalização da economia brasileira.
Como se percebeu maif' tarde, as ..entidades financeiras internacionais",
Sobreleva, finalmente, notar, que a auto-suficiência em derivados e o au- apt-sar de deterem apenas 10% do capital, acabariam por e'hgolfar mais de
mento da lavra de petróleo bruto, desde a criação da PETROBRÁS, até mes- 80% de toda a produçãO petroquímica" ... Em 1969, a indústria química já
mo após os golpes entreguistas contra ela praticados, sempre foi superior ao era, no Brasil, mais forte que a indústria automobilística", diz Nelson Weraumento da demanda interna, apesar de todo o processo desenvolvimentista neck Sodré na ~·Radiografia de um Modelo". E "na constelação de empresas
apoiar-se nos derivados de petróleo como opção energética. O crescimento da do ramo, dez se destacavam pelas dimensões: entre estas, seis tinham interesse
indústria automobilística, naval e aeronáutica, entre outras, é significativo no comum na Petroquímica União; destas seis, duas eram subsidiárias da Union
período.
Carbide, restando a Rhodia, francesa, e a Ultrafêrtil, da Phillips Petroleum".
Eis que, em 14 de novembro de 1969, o General Ernesto Geisel assume a
Em 1972, segundo o ..Jornal de Debates", citado por Nelson Wcrneck
,presidência da PETROBRAS e reduz para l/3, de forma inexplicável, as verSodrê, "o Geiquim destinava 26% de incentivos fiscais a empresas nacionais e
bas destinadas à produção e exploração, que de Cr$ 1.868 milhões caem para
74% às estrangeiras".
CrSi 588 milhões. Não sabemos até que ponto Geisel estava envolvido com a
_Não parou aí, entretanto, a entrega generalizada do país às multinacioestratégia global de liquidação de nossa princi'pal empresa ou comª totalidade da desnacionalização de nossa economia, porque é certo que as pessoas se nais, no setor petrolífero e petroquímico. Em 1972 (Governo Médici) a PEtransformam, através do tempo, segundo interesses determinados. O certo é TROBRÃS associou-se à Mobil Oil e à NIOC para formar a Hormoz Petroque a administração Geisel na PETROBRAS significou o primeiro grande leum Co. Finalmente, em 1975, como Presidente da República, o General Ergolpe no monopólio estatal do petróleo, porque desviou a empresa de seus nesto Geisel colocou um broche de ouro na sua carreira de entreguista: sob a
objetivos precípuos, de pesquisas, lavra e comercialização, com vistas à auto- estupefação do país, assinava a autorização para a realização de contratos de
suficiência nacional, para a de gerenciamento, lucratividade e abastecimento risco.
de petróleo, segundo suas próprias palavras, em diversas ocasiões:
Toda essa entrega se fez ao arrepio da opinião pública e do Congresso .
..0 monopólio, em si, como a própria legislação que lhe é pertinente, são Ninguém podia falar nada, porque estávamos com a imprensa censurada, o
meios para assegurar o abastecimento naciorial de petróleo". (Declarações Congresso sob a ameaça do AI-5 e os grupos de repressão paralegal desapareapós assumir a presidência da empresa.)
cendo com estudantes, intelectuais, operários e demais pessoas que resistis"A auto-suficiência na produção de petróleo, por mais desejável que seja, sem à desnacionalização do país.
não é missão básica da empresa.'' (Discurso de posse na PETROBRÃS.)
A partir daí, entretanto, foi impossível reprimir por mais tempo a ânsia
.. 0 monopólio legal atribuído à empi'esa não constitui uma finalidade,
mas é apenas um instrumento de ação. A PETROBRÃS deve conduzirMse se~ da população por liberdade. A partir da discussão, ainda que limitada, do siggundo os moldes da empresa privada proporcionando lucros que remunerem o nificado dos contratos de risco, setores nacionalistas das Forças Armadas, do
estudantado, da intelectualidade, cansados da permanência da excepcionalicapital dos acionistas." (Discurso de despedida da empresa.)
"Não considero um grande drama nacional se o Brasil não for auto- dade. mobilizaram-se no sentido da redemocratização, a que Geisel ainda
suficiente, -não for uma grande potência petrolífera". (Depoimento perante procurou conter, com a emissãO do pacote de abril, mas que acabou por desmoralízar a credibilidade de seu governo. Nessa discussão apareceu o verdauma Comissão Mista do Congresso, em 1970.)
deiro móvel da quebra do monopólio estatal: o descalabro a que nos havia lePode ter sido uma confusão intencional misturar, na mesma frase, a vado 15 anos de desnacionalização, que tornavam o país refém do capital fiauto-suficiênCia, com uma grande potência petrolífera. A PETROBRÃS não nanceiro internacional, e se fazia "em nome de nossa credibilidade externa",
tinha como pressuposto de sua criação fazer do País um exportador de pe- conforme declarou Mário Henrique Simonsen, aos jornais, na época, entróleo ou_ uma grande potência petrolífera, mas um pais livre da dependência quanto Angelo Calmon de Sã comentava que .. a assinatura dos contratos de
da importação, responsável pela posição subalterna de sua economia atê a risco foi muito bem recebida pelos banqueiros estrangeiros, credores de nosso
criação da PETROBRÃS diante d.os' trustes econômicos e que fora responsá- país".
vel pela inversão dessa dependência, como vimos de demonstrar. O espírito
Outra não poderia ser a argumentação, pois "os contratos resultantes
nacionalista que a criou era contrário à afirmação da soberania nacional
sobre a dependência de outros povos, fato que se tornou sobejamente de- das licitações importam, englobando todas as empresas contratistas, num toM.
monstrado na discussão do acordo de Roboré, quando as mesmas forças po- tal de USS 70 milhões, enquanto a PETROBRÁS investia, no mesmo período
pulares que estimularam a criação da PETROBRÃS se manifestaram contra e em busca dos mesmos fins, quase mil vezes mais, ou seja, um bilhão de dólaa exploração do subdesem•olrimento de outros povos. Mas é certo que tal confu- res" (Seminário do Modelo Energético do Brasil, realizado em 31-S-79, pâgisão no espírito de Gcisel serviu para lançar a confusão no seío da corrente na- na 14 dos Anais).
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tempo me impede de trazer a lume, nesM
cionalista, onde algumas pessoas se entregaram à inércia, com predominância
te momento, todo o significado da aliem~.ção envolvida nos contratos de risco,
de espírito oportunista.
cujo desdobramento será a disfunção dos projetes de implantação de formas
E mais certo, poiém, que o próprio Õportunism~ do GC:tlerai Geisel, que
alternativas de energia, entre os quais o· do âlcool anidro, que será objeto de
mais tarde o levaria à Presidência da República, jã estava ganho para a estraum outro próximo p-ronunciamento, em que desdobraremos estas conclusões.
tégia global de quebra de nossa soberania, pois além dos pressupostos de desNão pretendendo, entretanto. deixar esta tribuna antes que estabeleça,
nacionalização antes citados, o monopólio estaútijá estava sendo minado, em
1965, pelo primeiro Governo da Revolução. Pelo Decreto-lei n9 56.570, as re- de forma c_onclusiva. que os contratos de risco não são apenas uma etapa da
finarias particulares nacionalizadas por João Goulart foram devolvidas a entrega do petróleo às multinacionais, atravé's da quebra total do monopólio
seus donos. O Decreto fl9 56.571 tirou a petroquímica do monopólio estatal e estatal. A decisão de uma maior desnacionalização de nossa economia que
hoje sabemos ter sido tramada desde os primeiros momentos do movimento
o Decreto n9 56.980 retirou-lhe tambêm o xisto.
Pelo Decreto no 432, de 23 de janeiro de 1969, da Junta Militar, de 64, já teve alguns desdobramentos.
reduziram~se substa~cialmente os recursos destinados à empresa para a aquiEm dezembro de 1979, o Ministro César Cais dirigiu à PETROBRÁS o
sição de embarcações nos estaleiros nacionais, uma vez que" 50% daqueles re- seguinte telex:
cursos foram, pelo referido Decreto, retirados da PETROBRAS. E pelo
·~conforme nossos entendimentos telefônicos retransmito teor
Decreto-lei n° 555, de 25-4-69, reduziu-se de 12,5% para 12% a quota da PEmeu despacho ontem com Exm9 Senhor Presidente da República a
TROBRAS na arrecadação do Imposto Único sobre Combustíveis.
respeito adaptações devem ser feitas nos modelos contratos risco esEm 1958, segundo o Correio da Manhã, de 31 de dezembro, "criava·se a
tão sendo celebrados pela PETROBRÁS pt Informo lhe que Senhor
Petroquímica União, sendo seus acionistas a Petroquisa (subsidiária da PEPresidente aprovou referidas modificações pt
TROBRAS), com 25%; a Refinaria UniãO ~_e_!~ndo 25%; o drUPo Feri Jgel-
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Para alcançar maior cooperação da iniciativa privada na prospecção de petróleo propomos as seguintes modificações nas clâusulas atuais dos contratos de risco:
1 -Delimitar à ãrea atual de prospecção que a PETROBRÁS
está realizando, com recursos próprios, e abrir as demais áreas para
a iniciativà privada. Foi recomendado a PETROBRÁS programar
para o ano de 1980, 1 milhão de metros de perfuração, como meta a
atingir.
2- Oferecer às empresas privadas a posSibilidade de ter aCi!sso a
bacias inteiras, inclusive propiciando-lhe toda a informação geolóiica
necessária, sobre a área total das bacias, para que possam ser escolhi·
dos os blocos que interessem a cada empresa.
3 - Participação da empresa -êontratante na fase de produção,

como ê de praxe internacional. Naturalmente, a PETROBRÁS
exercerá adequada fiscalização.
4- Decisão conjunta Sobre o nível comercial da reserva descoberta pela pesquisa objeto do contrato de risco.
5- Garantia do reembolso ejou remuneração em moeda es,trangeira, com registro do contrato no Banco Central do Brasil.
6 - Admitir que parte da remuneraÇão seja feita em petróleo,
ressalvados os interesses nacionais, em caso de crise.
7 - Estimular a participação da pequena e média empresa nacional, que poderiam, sob a forma de cons6rcio, ser contratadas, até

mesmo com assistência têcnica da PETROBRÁS~
Cordiais Saudações. CéSar Cals- Miriistro Minas et Energia
2123335 PETR BR
61 I 140 MNME BR
(Publicado pelo jornal A Brecha, de maio de I 980, jornal da
Ass. ProfissiOnal de Geólogos do Estado do Rio de Janeiro.)
Dezembro de I979.
Essas seis brechas abertas no monopólio, por um único telegrama de carâter administrativo. aliSenle da discussão nacional e da audiência do Con~
gresso será objeto da abertura de nosso próximo pronunciamento.
o sr. Dirceu CãidOsO {ESJ- PCfniífe V. Exf-um apar~?
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• serã atendido dentro
das normas regimentais.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço o nobre Se·
nadar Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Carr.loso (ES)- Nobre Senador, V. Ex• está trazendo ao
Plenário do Senado Federal um assunto imPortantíssimo para a vida nacio~
nal. DevO--dizer a V. Ex• o seguinte: só o aumento de dois dólares por barril de
petróleo da Arábia Saudita, anteontem, estâ custando ao Brasil. por dia, 400
mil dólares- só este aumento; numa área oltde nós compramos 170 mil barris de petróleo. Era o que eu desejava dizer.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Exato.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, lembro que V.
Ex• dispõe de 4 minutós para concluir o seu proriunciarneniO.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB- GO)- Concluirei, Sr. Presidente.
Concordo plenamente com o que ontem foi colocado, aqui, peto~eminen
te Senador Luiz Cavalcante: o PROÁLCOOL, mesmo "atingindo a sua meta e
ultrapassando-a, não irá resolVer o problema da importação de petróleo. Estou de pleno acordo com S. Ex• Precisamos encarar a crise energética não
como um fato isolado, mas inserido numa crise glob"al do sistema capitalista,
e que só terã saída na medida em que nós pudermos, com os nossos esforços,
criar padrões, parâmetros de interesse para o ·desenVolvimento. E não serâ
uma solução de curto ou médio prazo. E'. óbvio, no entanto, que, ao mesmo
tempo em que se trabalha por isto, tenta-se ter uma visãO, uma perspectiva
nesse sentido, que precisa ser democrática, com a participaÇão da sociedade
brasileira no processo decisório das prioridades, das alternativas.
É óbvío que, enquanto se tem uma perspectiva global deste problema, é
preciso, também. começar a colocar nos seus devidos lugares a necessidade de
solução a curto e a médio prazos: aí entra o PROÃLCOOL; aí entra a busca
imediata de outras fontes alternativas de energia renovável; aí entra toda a
questão, por exemplo, do aproveitamento da biomassa como fonte energética; aí entra o aproveitamento da energia solar como fonte alternativa; aí con~
tinuará entrando. Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema do petróleo.
Este jamais será problema secundãrfo curto e a médio prazos; será sempre o
principal problema, porque continuarâ sendo, durante muito tempo, a principal fonte energética de todos os países do inundo.
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Daí decorrem as colocações em torno desta questão do petróleo, da exploração do petróleo como monopólio estatal. Este monopólio é exercido por
urna empresa que já foi, peJo menos, orgulho nacional- não sei se ainda o é,
não sei se continua Sendo, realmente não sei. Os desmandos, os equívocos, as
visões distorcidas e a má fé de suas últimas administrações, na verdade, denegriram, diante da opinião pública brasileira, a sua imagem. E isso ê péssimo
para o Pals.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO) ~Ouço com prazer o
Senadqí- Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Henrique Santillo, acredito que tudo é uma questão de filosofia: ou o Governo está a serviço da socie.dade, ou está a serviço da Economia. O que se tem visto é que a Economia,
em geral, sacrifica a sociedade. A ELETROBRÁS ofereceu um balancete
com lucro, e a sua direção participou desse lucro, mas qual é a situação real
da ELETROBRÁS? Ela tem as suas tarifas excessivamente altas - de dezembro para julho deste ano, as tarifas da ELETROBRÁS subiram mais do
que os salários; a empresa está devendo o que não pode pagar, pois seu Balanço de Serviço é mais alto do que as suas possibilidades; e tem um deficit de
30 bilhões de cruzeiros. Então, hã de se perguntar: onde está o lucro desta sociedade?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Não hã um controle social desses gi-andes recursos acumulados nas empresas estatais ...
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Então essas empresas não estão
a serviço da sociedade. E isto é questão de filosofia, porque no Brasil se adota, há alguns anos, uma filosofia ·onde o financeiró está acima do econômi'cO.
O económico é abrangente, o financeiro não. Queril tem diriheiro no Brasil
são poucas pessoas que, tendo o dinheiro, têm a vida que bem entendem. O
económico, a classe que trabalha, a classe que produz, em geral, é sacrificado
pelo financeiro, poi'que -é uma filosofia que dâ condições a quem tem o dinheiro de ter tudo, e quem tem o trabalho, a produção, não tem nada. Ou se
muda essa filosofia o.u eu não sei parâ onde nós vamos ser arrastados. Essa é
a grande realidade.
O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• novo aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL) ~Senador Henrique Santillo, a pro·
pósite> das declaraçõeS dO Senador Agenor Maria, que falou nas deficiências
de caixa da ELETROBRÁS, lembro que jornais da semana passada noticiaram que o cHefe de gabinete do Presidente da ELETROBRÁS ganha "apenas" 300 mil cruzeiros mensalmente.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- É isso. O que é que
falta? Ê o controle da sociedade sobre essas empresas. O que nos falta'? O que
falta à Nação? A criação dos adequados instrumentos de controle sobre essas
empresas e sobre o Governo. É a democracia de fato, é a democracia que não
pode se manifestar apenas num episódio circunstancial das urnas, mas que
precisa ser o episódio das urnas acrescido do controle efetivo da sociedade
~obre o seu governo.
O Sr. Agenor Maria (PMDB -

RN) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) -

Com prazer.

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Os militares do Brasil estão a
serviço desse sistema que está aí. Qtiem não sabe que são eles que estão dando
condições de segurança a esse regime. Quem escolheu o Presidente da República? Não foi o povo brasileiro. Quem escolheu os Governadores de Estado? Não foi o povo brasileiro. Quem escol~e os prefeitos das capitais? Não é
o povo brasileiro. Muito beml Por que esses militares, que istão a serviço dessa filosofia. não sentem que se está cavando um fosso profundo entre a Nação
e o Estado? Por que eles não sentem isso? As empresas que vendem serviço no
Brasil proporcionam lucros as suas diretorias, mas o mesmo não acontece
com as empresas que prestam serviços. Há uma profunda diferença entre as
empresas que vendem serviços e as empresas que prestam serviços- o Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, a SUDENE, o Ministério do Interior, o Ministério da Agricultura. Como andam esw
ses Ministérios? Todos eles de pires nas mãos. não podem pagar nem a seus
funcionários. Como andam as empresas. que ve~dem serviços - a ELETROBRÁS, a PETROBRÁS, a TÉLEilRÁS, enfim, todas 'essas empresas?
Então, nós temos dois brasis; o Brasil que vende serviço, paga a seus diretores
300 mil cruzeiros por mês; o Brasil que presta serviço não pode pagar aos seus
di retores. Esta é a grande realidade. Ou nós saímós dessa situação, ou não sei,
repito, onde nós vamos parar.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- V. Ex• tem razão
quando fala na ELETROBRÂS. Sabemos perfeitamente que ela estâ em crise
de direção. Seu ex-Presidente vem a público para dizer que o seu rompirilcnto
deveu-'se à falta de atenção do Ministério das Minas e Energia para todos os
problemas atinentcs à ELETROBRÁS.
Além do problema citado aqui, das gordas mordomias, lembrado pelo
eminente Senador Luiz Cavalcante, podemos citar também um outro desvio
de recursos, discutidíssimo hoje pela sociedade brasileira. :E: o Acordo Nuclear, são os recursos enxertados no Acordo Nucl~ar, visionário, ufanista,
que o País não vai 1er condições de cumpri-I~. Ao mesmo tempo, segundo o
próprio ex-PresidentéÍda ELETROBRÁS, descuram os problemas da produção, da transmissão e do fornecimento da energia elétrica no País, dizendo,
atê mesmo, que daqui a pouco tempo haverá pane no sistema.

se

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que concluísse
seu discurso, pois seu tempo jâ estã terminado.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - Senador Henrique Santillo, V.
Ex• tem tanta razão, que a qualidade da nossa energia. a partir de janeirO, serã pior, porqUe a ELETROBRÃS atendendo a energia nuclear, atendendo a
ITAIPU e outros encargos, não tem como manter uma energia à altura do
contribuinte.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- E eu pergunto, Sr.
Presidente: a responsabilidade ê do monopólio estatal da energia elétrica, é da
ELETROBRÁS como empresa constituída e estruturada, ou é de suas di~
reções, da política seguida pelo Ministério das Minas e Energia? B óbvio que
a resposta é a última.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- O homem perdeu o emprego por
isso. Ele confessou, ele perdeu o emprego de Diretor da ELETROBRÁS, o
Sr. Mauricio Schulmann, porque ele não concordava em tirar o dinheiro que
manteria uma energia boa, para continuar fazendo a energia nuclear. Foi por
isso que ele perdeu o emprego.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - No caso do petróleo, Sr. Presidente, a meu modo de ver, o mal não está no monopólio estatal do petróleo. Estes, apesar dos golpes que sofreu, cumpriu bem o seu papel
e precisará continuar cumprindo-o. Nem tampouco localiza~se na PETROBRÂS, empresa destinada a exercer o monopólio estatal. Esta tem prestado ao País inestimáveis serviços~ acumulando recursos financeiros e adquirindo experiência tecnológica, apesar dos percalços a que foi submetida.
O mal reside nos últimos grupos dirigentes da empresa estatal (io petróleo, que, por mâ fé, ou por ilícitos comprometimentos com empresas es-trangeiras ou por Visão equivocada e distorcida quanto às reais necessidades
do País, colaboraram efetivamente com a trama destinada a deteriorar a imagem da empresa aos olhos da opinião pública brasileira, para, a partir daí
atingir-se ·o- ·monopólio estatal.
FreqUentes, inclusive, têm sido os fatos de especulações altamente sus~
peit~s com ações da empresa estatal na Bolsa de Valores, como foi o caso da
falsa informação prestada pelo então Ministro Shigeaki Ueki quanto à descoberta de petróleo pela British Petroleum na Bacia de Santos. Tais casos. aliados ao fato de ter as últimas direções da empresa desvirtuado inteiramente
sua principal missão - a de pesquisar e prospectar petróleo no País·- têm
denegrido o conceito da PETROBRÃS e pretextado aos setores interessados
na maior internacionalização de nossa Economia sua desmoralização perante
o povo brasileiro.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -

GO) -

Ouço V. Ex!

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Nobre Senador Henrique Santillo,
esse é o .aspecto que me parece da maior importância - é que não dã nem
para dizer que crises internas ou que alternâncias na modificação da política
tenham sido responsâveis por isso. Nesta década a que V. Ex• se refere, a esmagadora maioria dos anos, exatamente lO anos, a PETROBRÁS teve um
responsâvel direto. Durante S anos o General Geisel foi o Presidente da PETROBRÂS, e durante os-outros-5 a-nos seguintes o General Geisel, como Pre~
sidente da República, se havia um órgão em que a política seguida tinha o seu
controle direto, era a PETROBRÁS. Então, o General Geisel teve lO anos de
influência direta nos destinos da PETROBRÁS - 5 como Presidente da PETROBRÁS e 5 como Presidente da República.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- E, sem sombra de
dúvida, ainda continua tendo in{luência, através do Sr. Shigeaki Ueki. Toda
Nação sabe disto. E, sem dúvida alguma, a política seguida pelas últimas direções da PETROBRÁS é que foram responsáveis por essa deterioração da
imagem da empresa estatal diante do povo brasileiro, diante da opinião
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públiça, e-que, obviamente, tem um sentido: têm uitÍ objetivo, o de paulatina..
mente, gradualmente, irem-se ampliando, irem..aeamaciando as ciAusu~as dos
chamados contratos de risco, para, finalmente, passar para empresas estran.,_
geiras uma fatia bem grande da exploração do petróleo no País. E não se veoo
nha dizer que o problema é de investimento de capitais. Sabemos que até o fi ..
na! do ano passado. apenas 70 milhões de dólares foram investidos aqui, durante 5 anos, pelas empresas que se dispuseram a fazer o contrato de risco
com o País.
Mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as administrações fal·
sas, administrações q_ue a levaram para um rumo antinacional, mesmo co.m
tudo isso, a PETROBRÁS aplicou quase mil vezes mais durante esse mesmo
período.
Isto, Srs. Senadores, tem significado transcendental para este País. Foi,
só o monopólio estatal e a criação da PETROBRÁS, que permitiram à socic-'
da de brasileira acumular capitais em torno de uma empresa estatal, que, num
regime democrático~ efetivamente democrático~ significa empresa do povo.
Em mãos da PETRQBRÁS hã uma soma bastante grande de capitais poupados pela sociedade brasileira.
Correntemente, tentando-se também denegrir a imagem da PETROBRÁS, essa empresa é relacionada com os aumentos constantes no
preço dos derivados do petróleo. Não é a PETROBRÁS responsável poresses aumentos nem é a PETROBRÁS quem fica com o maior quinhão desse
roubo que se perpetra contra a sociedade brasileira. Sabemos disso. Não é a
PETROBRÁS que se beneficia com os aumentos extorsivos do preço da ga..
salina, não é a PETROBRÁS que se beneficia com os aumentos extorsivos de
preço de quase todos os derivados de petróleo no País. Portanto, não é através desses aumentoS que as poupanças estão~se acumulando na empresa esta..
tal, e sim com o sacrificio da sociedade brasileira, com o sacriffcio do povo.
Este, sim, é o grande criador e mantenedor dessa grande empresa estatal bra·
sileira, que precisa, obviamente, para resolver os seus problemas, de um controle efetivo da sociedade, através de instrumentos democraticamente criados. E um regime democrático, só um regime efetivamente democrático, propiciará à sociedade brasileira a criação desses instrumentos, para que a empresa não continue tendo as suas decisões tomadas por um grupo reduzidíssimo de pessoas, de nababos, de barões, de pessoas inatingíveis, fechadas her..
meticamente em seus gabinétes e ali, isoladas da sociedade braslleira, dos interesses do povo, decidir quanto às prioridades e alternativas que devem ser
seguidas por aquela empresa, cujo capital ê do povo, cujo capital se iez com a
poupança sacrificada de milhões de brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O projeto de 1ei, apresentado à Câmara Federal por alguns dos Srs. Deputados da Oposição, definindo a situação jurídica do estrangeiro no Brasil,
é, como não poderia deixar de sê-lo, contestatório ao PL n' 9, transformado
na Lei n• 6.815/80, hoje vigente.
Contendo 127 artigos, o projeto em exame procura criar facilidades nunca dantes adotadas pela legislação brasileira, para permitir a entrada de estrangeiros no Brasil, regularizar a situação dos que aqui se encontram, ilegal
ou irregularmente, e neutralizar as ações de polícia e vigiláncia do Poder Exe-cutivo.
Dos 127 artigos. 124 foram utilizados no todo ou em parte da Constituição Federal (3), do Código Civil (l), do Código Penal (l), do Decreto-lei n•
7.067/45 (3), do Decreto-lei n• 941/69 (20), da Lei n• 6.815/80 (88), da Lei n•
6.404/76 (I), do Decreto-lei n• 406/38 (3), e dos Estatutos dos Refugiados e
do Apâtrida (4).
A Lei n9 6.815/80 visa, como se disse na Exposição de Motivos Ministerial ao Senhor Presidente da República, adequar nossa legislação aos princí·
pios fixados, em 1976, "para a política de imigração do Governo brasileiro e
dar cumprimento às diretrizes governamentais no sentido de só permitir ara·
dicação no País dos estrangeiros que venham complementar a mão-de-obra
nacional, nos níveis de qualificação em que esta não puder atender à demanda resultante do atual processo de desenvolvimento econômico".
A Lei n• 6.815(80 criou o Conselho Nacional de Imigração, permitindo a
localização do estrangeiro em ârea determinada do País, reã.lmente onde haja
carência de mão-de-obra e haja outros fatores disponíveis de produção, como
é o caso da terra e do capital (crédito rural e agroindustrial).
O projeto de lei apresentado pela Oposição, ao reinstituir o sistema de
cotas adotado no Brasil no distante ano de 1938, quando ainda não causavam
constrangimento as teorias racistas do nazi-fascismo, não atentou para o fato
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de que a média anual de entrada de imigrantes no Brasil, no período de 1965 a
1969, segundo o Anuário Estatístico do IBGE de 1970, foi de 9.700, entre os
quais estão incluídos 3.132 portugueses. Sendo estes beneficiãrios do Estatuto
da Igualdade, consideremos apenas os imigrantes de outras nacionalidades
cuja média de entrada foi de 6.568. Se levarmos em conta que, no período de
1938 a 1964, que não dispomos de dados, a mêdia anual tenha sido idêntica
ou aproximada à daqueles cinco anos, a média anual de entrada permitida
pelo PL da OposiçãO seria de 2.036 imigrantes, 6 equivalente a menos de um
terço da média anual de entrada, legal e regular, do período 1965 a 1969.
Essa permissibilidade, no caso de ser aprovado o projeto em lide, seria irrisória. As informações são de que, nos dois últimos anos, entraram no Brasil
sete mil palestinos e doze mil coreanos, a maioria dos quais irregularmente,
sem se falar nos chineses e vietnamitas. Se transformado em lei o PL da Oposição, os vistos permanentes para aquelas duas nacionalidades absorveriam
as cotas totais de nove anos.
O art. 20 do Projeto, com a redação que trouxe do DL n9 941/69, dispõe
sobre as duas espécies de visto permanente: o comum, para o que espontaneamente o requeira, e o especial, para o que venha sob o regime de cotas de imigração.
A Lei n9 6.815/80, em seus arts. 16 a 18, estabelece critérios para concessão do visto permanente e, também, os classifica em duas espécies. O do art.
16 é o comum para cuja concessão impõe certas exigências voltadas para a
política de proteção da mão·de-obra nacional, o do art. 18 equivale ao visto
especial do projeto em tramitação na Câmara, com o assentamento dirigido
do imigrante.
A Oposição, que tanto falou em confinamento do imigrante, acoimando
o Projeto de Lei n9 9, que se transformou na lei vigente, de fascista, por adotar a imigração dirigida que a chamou de confinamento, agora acaba de
consagrá-lo com a adoção no art. 20 do visto permanente especial que se tra~
duz, na evidência e na prática, como frriigração dirigida.
O Estatuto do Estrangeiro- Lei n9 6.815/80 vigente- remeteu ao P_oder Executivo a estruturação, a competência e a regulamentação do Conselho
Nacional de Imigração. E nada mais coerente com os princípios e a prática. O
Executivo conta com os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça que
lidam com imigração desde o Impêrio. Como a política de imigração deve
voltar-se, no momento, para proteção da mão-de-obra nacional, cuidou-se de
vincular o Conselho ao Ministêrio do Trabalho e entregar a presidência a um
representante desse Ministério.
O PL da Oposição, sem nenhuma justificativa que mereça crêditO, procura agora transferir a vinculação e a presidência do Conselho ao Ministério
da Justiça.
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acolhe estrangeiros em seu território deve reconhecer-lhes certos direitos e de-les exigir certas obrigações".
E, continuando sobre o mesmo tema, acrescenta: .. Em virtude de seu
próprio direito de conservação, o Estado tem como primeiro direito, em face
dos estrangeiros, o de vigilância e polícia sobre eles. A segurança nacional
exige o exercfcio de tal direito, que se converte assim num dever do Estado".
E o Brasil sempre assim procedeu, sem esquecer as leis de hospitalidade,
tornando essas medidas de polícia tão suaves quanto recomendam os princípios de humanidade e solidariedade universal.
O Projeto da Oposição, com a exclusão dos arts. 44 a 47 da lei vigente
que obriga a remessa ao Ministério da Justiça dos dados de identificação do
estrangeiro e os de seu documento de identidade, emitido 110 Brasil, pelas
Juntas Comerciais, ao registrar firma de que participe estrangeiro, pelos Cartórios de Registro Civil, cópias dos registras de casamentos e de óbito do estrangeiro, pelos estabelecimentos hoteleiros, empresas imobiliárias, proprietário, locador, sublocador ou locatário de imóvel e síndico do edifício, os da~
dos de identificação do estrangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, sublocatário ou morador, neutralizou esse poder de polícia e de vigilância, que o Estado é obrigado a exercer em benefício das comunidades em que
atua.
No capitulo que trata das "condições de Naturalização", o PL da Oposição dispensa qualquer sindicãncia sobre a vida pregressa do naturalizando e
da conveniência da naturalização. E, em alguns de seus dispositivos, coloca o
estrangeiro num plano mais elevado que as autoridades brasileiras.
No art. 107, dispõe que o processo de naturalização deverá ultimar-se
dentro do prazo de noventa dias, baseando-se na redação de parte do § 29 do
art. 130 do DL n9 941/69. Ocorre que o prazo prescrito no dispositivo citado
não se refere a ultimação do processo de naturalização mas a sindicâncias a
cargo das Secretarias de Segurança, nos Estados e Territórios.
A lei vigente reservou ao asilado dois artigos e um parâgrafo, assim procedendo porque a matéria já é objeto de tratamento jurídico em Convenção
sobre o Estatuto dos Refugiados, de 28 de julhO de 1951, e seu Protocolo de
31 de dezembro de 1967, aprovados no Senado Federal, respectivamente, pelos Decretos Legislativos n•s II e 93, de 7 de julho de 1960 e 30 de novembro
de 1971. Além do mais, em relação aos que fogem à perseguição por crime
político, asilado e refugiado traduzem igual sentido.
O PL da Oposição procuroU-dar tratamento _e~pecífico ao refugiado e ao
apátrida, dando-lhes título próprio: .. Dá Condição de Asilado, Refugiado e
Apátrida", no qual dispensou este das exigências especiais estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Imigração para obtenção do visto permanente.
O Governo atual, preSentes os estatutos da igualdade, dos refugiados e
do apátrida, não quis trazer para a lei vigente o que já estava disciplinado e
nada havia a acrescentar.
Mas é de todo conveniente que não se transforme o nosso País no paraíso dos aSilados, refugiados e apãtridas. Toda medalha tem o anverso e o reverso. Protegendo com exagero a uns, poder-se-ã desgostar a outros que pode
não ser boa política desgostar.
O PL n9 9 de autoria do Governo, transformado na Lei n9 6.815/80, foi
muito criticado, dirigindo-se as críticas para várias normas do projeto, dentre
as quais as que tratam da expulsão do estrangeiro. Os atas, porém, trazidos
para o projeto que podem determinar a expulsão são os consagrados no direito internacional, isto é: a) a ofensa à dignidade nacional; b) a mendicidade e
vagal;t_undagem; c) atos de deva.~sid_ão; d) a~os de propaganda subversiva; e)
provocação de desordens; f) conspirações; g) espionagem; h) intrigas entre
países amigos; i) entrada ilícita ao território nacíonal.
Mas, apesar das críticas, o PL da Oposição só impôs a essas normas duas
modificações, com aS quais as lideranças da maioria no Congresso Nacional
jâ haviam concordado, atendendo às gestões do nobre Deputado Flávio
Marcílio, da CNBB e da própria Oposição.
As modificã.ções- são: a parte final do art. 64 que diz: .. ou cujo procedimento (referindo-se ao estrangeiro) o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais", e a inclusão de dispositivo que restabelece no direito brasileiro a inexpulsabilidade de estrangeiro cônjuge ou pai de nacional brasileiro.
A meu ver o PL da Oposição, além de não estar coerente com a realidade
atual da política imigratória que urge adotar, é, antes de tudo, contraditório e
anárquico.
O Poder Executivo, aceitando parte das sugestões apresentadas pela
CNBB e por eminentes -políticos dos diversos partidos, está enviando novo
projeto ao Congresso Nacional que atende às modificações sugeridas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt)

No mundo atual, os fatos sociais estão sujeitos a COnstantes evoluções e mudanças. Daí, a prudência recomendar que tais regras de conduta
sejam conduzidas por regulamentos cujas mudanças de_ textos são mais fáceis
de operar. As leis ocupam-se das matérias mais abrangentes, que tratam das
generalidades, porque a sua elaboração requer processo moroso, envolvendo
a participação de dois Poderes. Dentro desse raciocínio, o Estatuto do Estrangeiro, entre outros casos, reservou ao seu Regulamento a codificação das
normas sobre a concessão de vistos, ainda porque a prática e a vivência do
problema desaconselham outro critério. Hã regras para concessão de vistos
que não alcançam certos países, face a acordos firmados pelo Brasil.
O PL da OposiÇão, num gesto puramente contestatório, dispõe sobre as
exigências para coricessão de vistos de qualquer natureza, mas foi omisso
quanto à proibição do turista ou de seus dependentes exercerem atividades remuneradas em nosso País. E foi mais longe quando permite a prorrogação do
prazo de estada por mais noventa dias, realímentando, assim, situação constrangedora ora vivida, com milhares de estrangeiros portadores de vistos de
turista, com o ânimo de se radicar no Brasil, e somente nos grandes centros
urbanos, mas sem condições pecuniárias de sobrevivência.
No título IV, capítulo I, que trata do registro do estrangeiro, o PL da
Oposição, numa contestação à lei vigente, omite a obrigatoriedade da identi~
ficação pelo sistema datiloscópico no registro do estrangeiro admitido no terM
ritório nacional na condição de permanente, temporário ou asilado.
O brasileiro é obrigado a identificar-se por esse sistema, quando do seu
registro como cidadão, profissional, reservista, etc. O estrangeiro, segundo o
projeto da Oposição, não é obrigado a identificar-se. Tem que receber tratamento especial, melhor tratamento que. o brasileiro.
E o poder de polícia, de vigilância, das autoridades responsáveis pela
conduta do estrangeiro, como poderá ser bem exercido?
As expressões segurança e interesSe naciOnãiS-fói'-ãm-- riscadas do projeto
como termos abjetos, destituídos da menor significação no campo juridico.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Hildebrando Accioiy, em seu Manual de Direito Internacional, edição de
1961, ao tratar da condição jurídica do estrangeiro, assinala: "'O Estado que Senador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação".
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES - Para uma breve comunicação.) Sr. Presidente e Srs. Senadores: Ontem, dei início no Senado a uma atitude, a
uma posição contra o desregramento da vida brasileira. Apresentei um projeto que estabelece normas de distribuição de moradias funcionais. Excluindo
apenas os Chefes de Estado, quer dizer, o Presidente e o Vice-Presidente da
República e Ministros de Estado, os outros, do segundo e demais escalões, só
terão direito a apartamentos. Digo no- artigo 29.
Art. 2• As despesas permitidas nas moradias do tipo "A" serão
aquelas em natureza e valores previstos no Decreto n"' 78.070, de 15 de
julho de 1976.
Na justificativa, Sr. Presidente, digo o seguinte:
O Poder Público deve dar um basta nos abusos e na ostentação de funcionários do segundo _escalão que viveni- -Como se o País estivesse sobre um
mar de facilidades.
Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas -da
União e do Distrito Federal, do_Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal Eleitoral, Senadores e Deputados, os Generais, Almirantes e Brigadeiros, Desembargadores do Tribunal Federal de Recursos, vivem em apartamentos, com instalações modestas, embora ocupem altos cargos na vida· social e institucional do País.
No Poder Executivo, com referência ao segundo escalão, as mordomias
são um acinte às dificuldades do povo.
Seus ocupantes não se contentam mais com apartamento de quatro
quartos, com biblioteca e duas vagas na garagem. Porfia-se pela residência,
luta-se pela piscina, disputa-se a churrasqueira e já agora, depois de liberada
a sarabanda de cargos oficiais, jã s~ estadeia com a "segurança" e se serve da
usauna" para atestar .. status" de sua família.
Brasília permitiu esses desregramentos.
Quando aqui se instalou o Governo,_ ã-grande lUta foi pela Superquadra
105, que era a mais condigna aos novos hóspedes que para aqui se deslocaram. Depois, paSsou-se à disputa de um apartamento na 114, como a última
conquista do conforto.
Em seguida, Brasília atravessou o lago.
E o lago foi o meridiano de concessões e abusos para funcionários que
não pensam que os brasileiros qUe sUstentam tal estado de vida e de conforto
moram em sua maioria em -casas sem· cOílfOtto-pelo interior do Brasil.
Isto é um paradoxo, Sr. Presidente, mas só neste País.
A pobreza dos que sustentam essa parafernália de gastos é contrastada
pela ostentação dos que são sustentados ...
Não se quer urna Brasília de taipa, mas desejava-se que ela fosse austera
e fiel às linhas de desenvolvimento e crescimento do próprio País.
O Governo deve uma satisfação ao seu povo sofredor e humilde. Cortar
esses abusos e encarar com austeridade os gastos que criaram esses desatinos
e geraram essas tolerâncias.
O povo tem o direito de pedir ao GOverno, nessas hOras de ansiedade e
receio, que haja mais contenção nos gastos. E não só o direito, tem o dever de
pedir mais austeridade.
O Go.verno precisa dar o exemplo. Até como a mulher de César. Não só
ser austero, mas parecer ao povo que é austero. Até para justificar a demagogia de austeridade.
Este é o nosso priõü:iro passo.
A casa de taipa do povo do interior não pode sustentar o luxo e o conforto de residênciaS e mansõeS~ derramando-se nas intoleráveis mordomias.
Quanto mais modestos, mais luxo; quanto mais mordemos, mais mordomias.
Que o Legislativo esteja à altura da hora _difícil que vivemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.)

Setembro de 1980

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passa-se à votação do Requerimento n• 392, de 1980, do Sr. Senador Evclásio Vieira, solicitando autori·
zação do Senado para aceitar missão do Executivo.
A matêria teve parecer oral, favorável, da Comissão de Relações Exte·
riores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham
(Pausa.)
Aprovado.
Apro~do: _o :requerimehto, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -·Passa-se à apreciação do Rcqúerimento nt;t 393, de 1980, do Sr. Senador Murilo Badar6, solicitando auto~
rização do Senado para aceitar missão do Executivo.
. A matéria teve parecer oral, favorável, da Comissão de Relações Ex\e-

riOres.

Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a autorização solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passaremos, agora, a votação
do Requerimento n9 394, de 1980, do Sr. Senador Dirceu Cardoso. solicitando que o tempo destinado aos oradores da sessão do próximo õia 24 seja dedicado à reverenciar a memória do Dr. Pedro Aleixo ..
Em votação o requerimento.
Tem a ·palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para encaminhar a votação. Sem re·
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil está em falta com Pedro Aleixo. Ele foi das mais eminentes e
mais brilhantes figuras da vida pública brasileira nesses últimos 50 anos.
Há 50 anos atrás ele presidia a Câmara dos peputados e nós, V. Ex', cu e
muitos Senadores, que aqui hoje se encontram, tomaram parte em sessão do
Congresso presidido por Pedro Aleixo como Vice-Presidente da República.
Foi Vice-Presidente da República, atuou na defesa da Constituição brasileira e da estrutura institucional do País. Como um bravo foi tragado no rol
dos acontecimentos que se precipitaram depois de 64. Mas lutou, foi um parlamentar, um democrata e convicto; e não tínhamos tido ainda no Senado
uma homenagem a sua memória, ele que tanto viveu para esta Casa, para o
Congresso, para a democracia. Foi por isso, Sr. Presidente;tiue pedi que dedicãssemos uma hora no Graridc Expediente do dia 25, para fazermos uma
homenagem a sua memória.
Terei o prazer, Sr. Presidente, como requerente, de dizer algumas palavras sobre Pedro Aleixo. Foi um vulto dos mais destacados da vida pública
brasileira que esta Casa não llomenageou, e quero crer que a Câmara ainda
também não teve uma hora para dedicar à memória deste grande vulto, deste
grande democrata brasileiro.
Assim, Sr. Presidente, Pedro Aleixo foi Vice-Presidente da República,
Deputado por vários anos, Ministro da Educação, serviu ao Congresso e ao
Brasil em tantas horas difíceis, como em 1964. Depois da morte de Costa e
Silva, o Vice-Presidente não pôde assumir, mas resistiu como homems, só, às
atitudes que lhe retiraram o direito de assumir a Presidência do Brasil. Merece, pois, deste Senado, este vulto, uma palavra em sua memória.
Por isso, Sr. Presidente, pediria aoiimeus ilustres colegas para que votassem favoravelmente ao requerimento em que peço apenas uma hora, não
peço um dia, no Grande Expedieõte do dia 25, dedicada à memória de Pedro
Aleixo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aprovado.
Raimundo Parente- Curiha Lima- Alberto Lavinas- Hugo Ramos
Será cumprida a deliberação de Plenário.
-Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco Montoro- Lázaro Barboza
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã finda a Hora do Expe.
- Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian.
cliente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vai-se passar, nesta oportuni·
Passa-se à
dade, à votação de requerimentos que, lidos na sessão anterior, não foram
ORDEM DO DIA
apreciados por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimento, que será lido pelo Sr. (9-Secretário.
Em votação o Requerimento n9 390, de 1980, do Sr. Senador Passos PôrE lido e aprovado o seguinte
to, solicitando a prorrogação por 90 dias, do prazo concedido à Comissão
REQUERIMENTO N• 395, DE 1980
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n,., 69, de 1978, para a conclusão de seus trabalhos.
Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento Interno, requeiro inOs Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 6 seja
Aprovado.
submetida ao Plenário em terceiro lugar.
Fica cOncedida a prorrogação solicitada.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1980- Saldanha Derzi.
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O SR. PRESlOENTE (Jorge Kalume)- De acordo com a deliberação
do Plenário o item 6 será apreciado após o item n9 2 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item I:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9'664, de 1980}, que autoriza o Governo do Estado db
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 665, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 388/80, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da votação para reexame da Comissão de Economia.)
Em votação o Requerimento o9 388/80, lido em sessão anterior.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Tem a palavra V. Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Requeri na última sessão em que se- discutiu o empréstimo de 144 milhões de cruzeiros ao Estado do Rio OrandO do Norte, Que fosse enviado o
projeto à consideração da Comissão de Finanças.
Estudei exaustivamente o assunto e cheguei à conclusão de que a remessa
do projeto à Comissão seria um ato insustentável para o requerente. Mas eu
não retiro o requerimento porque as minhas atitudes irão atê o fim, haja o
que houver. Não voto contra o requerimento, vou votár contra a rejeição,
mas não vou pedir verificação de quorum. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o requerimento, passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil
SA., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO), destinado à contratação da 2• etapa
do Centro Administrativo do Estado, em implantação na cidade de Natal
(RN), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 74, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo, a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS SO,OOO,OOO.OO (cinqUenta milhões de dólares) destinado à Companhia do Metropolitano de São
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 b o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar,
com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinado ao a porte de capital do Estado de São Paulo à Companhia
do Metropolitano de São Paulo- METRO- SP, objetivando viabilizar o
Programa de Investimentos da Companhia para o presente exercício.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termos do art. }9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política econômico-financeira do Governo Federal c, ainda, o disposto na
Lei Estadual n' 2.373, de 27 de junho de 1980.
Art~ 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Item 3:
Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 81, de
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu Parecer n' 680, de 1980), que autoriza a Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro a realizar emprêstimo externo deUS$ 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares americanos) destinado a aperte de capital
do Município à Companhia do Metropolitano do Rio de JaneiroRJ, tendo
PARECER, sob n• 681, de 1980 da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela qüinquagésima vez eu me ergo no plenário desta Casa discutindo os
projetes de empréstimos que o Governo vem solicitando a aprovação do Senado. Hoje, ê o projeto que concede um emprêstimo de 20 milhões de dólares
à Cia. do Metropolitano do Rio de Janeiro, à qual jâ foi aprovado, aqui, um
empréstimo de 50 milhões no mês passado.
Esses projetes, Sr. Presidente, eu os reputo reprodutivos, porque se as
obras pararem os prejuízos serão imensos para as Cidades do Rio de Janeiro
e de São Paulo. Jâ me manifestei aqui, na semana passada, favoravelmente a
esses projetes. Lamento que o Brasil que demorou tantos anos a construir
metrôs, agora construa dois de uma vez, que estão custando tantos sacrifícios
ao povo brasileiro.
Não vou requerer verificação desse projeto de empréstimo de vinte milhões de dólares destinado à construção do Metrô do Rio de Janeiro porque o
projeto estâ firmado na legislação e nas Resoluções n9s 62 e 93 do Senado
com todas as exigências atendidas, inclusive quanto às operações financeiras.
Portanto, Sr. Presidente, como jâ aprovamos, no mês passado, um projeto de
emprêstimos de 50 milhões, hoje estamos aprovando o de 20 milhões destinado ao Metrô do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 2:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o projeto.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de (Pausa.)
seu Parecer n9 666, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de
Aprovado.
São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
A matêria vai à Comissão de Redação.
US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) destinado à Com·
·t o seguinte o projeto aproVãdo
panhia do Metropolitano de São Paulo, tendo
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 81, DE 1980
PARECER, sob n• 667, de 1980, da Comissão:
Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a realizar em-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicipréstimo externo de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
dade, com voto vencido do Senador Leite Chaves.
americanos) destinado a aporte de capital do Município à Companhia
Em votação o projeto, em turno único.
do Metropolitano do Rio de Janeiro - RJ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.

(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O Senado Federal resolve:
Art. )9 É a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro autorizada a realizar
uma operação de empréstimo externo, com a garantia da União, no valor de
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US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concedo a palavra ao nobre
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar.
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, cujo proO SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para encaminhar a votação.
duto, dentro do Programa de Investimentos da Companhia do Metropolitaw Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
no do Rio de Janeiro- METRO-RJ, destina-se à participação acionária do
Ainda esta tarde, aparteando o eminente Senador l:lenrique Santillo, tive a
Município no capital social da referida empresa.
oportunidade de me referir a anúncio que apareceu nos principal's jornais do BraArt. 2v A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se-A nos sil e,. não somente do Rio de Janeiro e São Paulo, mas das grandes Capitais do
termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive quanto ao exame Brasil, como Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e, possivelmente, Belém do Padas condições credil(cias a ser efetivado pelo Ministêrio da Fazenda, em arti- rã, Fortaleza, Curitiba etc. O anúncio é de 1/4 de pâgina, com o mapa do Brasil, e
culação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do De- tem o titulo: "Um esforço que não está no mapa". O anúncio é da PETROBRÁS,
creto no 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos mostrando as excelências dos s~ êxitos, excelência que, naturalmente, eu as coloórgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Gover- co entre aspas.
no Federal e, ainda, o disposto na Lei Municipal n• 159, de 25 de abril de
O anúncio apareceu, como já disse, no dia 9 de setembro. Lembremos
1980, publicada no órgão oficial do dia 14 de maio de 1980.
que no dia 7 houve um acidente em Garoupa, impedindo que a produção de
Art. 3,. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
petróleo do Brasil fosse acrescida de mais de 39 mil barris diários. Esse acidente, que é do domínio de toda a Nação, ocorrido num domingo, não foi noO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3:
ticiado no dia seguinte, dia 8, mas somente na terça~feira, dia 9, quando não
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 75, de podia ser mais ocultado. Tal anúncio tinha o evidente propósito de minimi1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de zar, perante a opinião pública, a decepção pelo terceiro acidente, isto é, por
seu Parecer n,. 668, de 1980), que autoriza o Hospital Municipal mais um fracasso da empresa.
Henrique Lage, de Laura MUller (SC) a contratar uma operação de
É anúncio de 1/4 de página. Não tenho experência de jornal, mas percrédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco guntei a vãrias pessoas ligadas à imprensa, - que me disseram não custar ele
mil cruzeiros), tendo
menos de cem mil cruzeiros por unidade. Jâ apareceu várias vezes o mesmo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
anúncio em vários jornais. Ainda ontem, tive a oportunidade de vê-lo no Jor-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicí- nal de Brasl7ia. No Jornal do Brasil sai intermitentemente, como no O Globo,
dade.
O Estado de S. Paulo e por aí afora. Suponho eu (e me parece que não vai nisEm votação o projeto.
so nenhum arrojo, nenhuma estimativa muito temerária), que a multiplicidaTem a palavra o nobre ·senador Dirceu Cardoso.
de do mesmo anúncio jã deve ter custado à PETROBRÃS, -diga-se, aos coO SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi- fres da Nação -, pelo menos uns cinco milhões de cruzeiros.
Então, eminente Senador Dirceu Cardoso, é a V. Ext- que me dirijo agosão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Requeiro que me seja enviado o projeto do Município de Laura MUller, ra. Enquanto a Nação despende cinco milhões de cruzeiros, no mínimo, para
ocultar, para minimizar mais um fracasso da grande empresa estatal, nesta
em Santa Catarina. (Pausa.)
Sr. Presidente, hã de se perguntar como o Senado votou projeto de emM tarde V. Ex•, agindo com o melhor dos propósitos, vai impedir que aprovepréstimo ao metrô do Rio de Janeiro e agora há obstrução para o projeto do mos uma quantia bem inferior, de três milhões, duzentos e vinte cinco mil
cruzeiros para um -hOspital, o HosPital Henrique Lage, de Lauro MUller, cuHospital Henrique Lage, de Lauro Miíller, em Santa Catarina.
jas precárias instalações talvez sejam piores do que imaginamos.
Sr. Presidente, o presente projeto não preenche as exigências das Reso~
Eminente Senador, sem procurar atormentar V. Ex', veja que responsaluções n9 62 e n9 93. Os do metrô preencheram todas as exigências das duas
bilidade enorme pesa hoje sobre sua consciência, que sei que é das mais hoResoluções. Tudo foi prestado a tempo e à hora, com dados, informes, banestas, das mais puras.
lanços de todas as entidades financeiras envolvidas no assunto. O daqui não;
Ao fazer esta exposição, portanto, e antes que a matéria seja colocada
recebe do Banco Central um parecer que não é favorável. É um hospital, mas
em votação eu me permito, não apelar, mas pedir ao Senador Dirceu Cardoso
o Banco Central não é pela aprovação do Projeto, porque ele não preenche as
que sopese bem esses dois fatos e decida se ê justo ou não que aprovemos os 3
exigências das Resoluções n9s 62 e 93.
milhões para o Hospital Lauro Miíflei. Muito obrigado.
Assim, sou obrigado a voltar pela 51' vez, na discussão do projeto, à miM
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o projeto.
nha posição primitiva de resistência à aprovação desses empréstimos.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Ontem, estudando mais urna vez este caso verifico, com constrangimenAprovado
to, em se tratando de um hospital, que não tem as condições para apanhar
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da voesse dinheiro, porque não tem condição de pagá~lo, vai apenas ser um empréstimo qlie-irã ai.tmenfár o volume dos meios de pagamento, irá aumentar o tação.
dinheiro. mas não vai trazer de volta, tão cedo, Sr. Presidente, esse dinheiro
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vai ser procedida a verificação
empregado nessas obras. Sou obrigado a tomar a posição contrária ...
solicitada pelo nobre SenadOr Dirceu Cardoso.
Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada ao
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte?
plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não.
Estã suspensa a sessão.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador, na página 4, da
(Suspensa às 16 horas a sessdo é reaberta às 16 horas e 10 minuPreSidência do Banco Central...
tos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Gostaria de avisar ao nobre
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está reaberta a sessão.
Senador que não é permitido aparte no encaminhamento.
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, Sr. Presidente, diz aqui o de proceder à verificação solicitada. Em conseqUência, os itens 4, 5, 7 a 9, 13 e
14 da pauta, dependentes de votação, ficam adiados para a próxima sessão.
Banco Ceillral:
São os seguintes os itens cuja votação e adiada
"A margem de poupança real ê inferior ao maior dispêndio da
operação sob exame. A autarquia não tem margem para investimen.:.
-4tos com recursos pràprios."
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 76, de 1980 (apreEstá aqui o parecer do Banco Central. Está aqui legislado, Sr. Presiden~ sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 670,
te, o indeferimento do b<inco, o qual remeteu ao Senhor Presidente da ReM de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elepública e também remete à Casa da mesma maneira esse parecer e não auM var com Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
mentou as possibilidades de pagamento da entidade que quer o empréstimo. dívida consolidada, tendo
Neste caso, permaneço na mesma posição: contrário ao -empréstimo ao H os~
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
pita! Henrique Lage, no Município de Lauro MUller, em Santa Catarina.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-5O Sr. Luiz Cavalcante (PDS para encaminhar a votação.

AL) -

Sr. Presidente, peço a palavra,

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 672,
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de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte inil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n" 673, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

t

Emenda n'?l
(Correspondente à Emenda n• 1-CCJ)

-7Votação em turno único, do Requerimento n'? 389, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do
arL 371, alínea ..c", do Regimento Interno, para o ProJeto de Lei do Senado

n'? 18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveiS funcionais por seus
ocupantes, e dâ outras providências.

-8Votação, em primeiro turno (apreciação prefiminar najuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 12,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade,

a seguinte a redação final aprovada

Redaçílo final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
o• 23, de 1979 (n• 1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação exigida aos candidatos, em concursos
públicos.

Ao item IV do art. 2•
Dê-se a seguinte redação:

"'Art. 2"'
••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
IV- prova de escolaridade efou habilitação profissional específica, quando exigida para o cargo ou emprego."
O SR- PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 11:

Discussão, em turno úi:tico, da Redação Final (ferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 701, de 1980), do Projeto
de Lei do Senado n" 37, de 1980 - Complementar, do Senador
Humberto Lucena, dando nova redação ao ar!. 7• da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites
para a fixação da remuneração de Vereadores.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, de acordo
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalicom o art. 359 do Regimento Interno.
dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SeÁ matéria vai à Câmara dos Deputados.
nado n'? 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos arE a seguinte a redação final aprovada
tigos 5• e 6• da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
Redaçílo fioal do Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1980 mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, tenComprementar, que dá nova redaçiio ao art. 79 da Lei Complementar
do
o9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fi~
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
xação ~_!i_remuneração_de Vereadores.
- de Constituição e Justiça, pela i nconstitucionalídade com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
O Congresso Nacional decreta:

-9-

-13Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 339, de
1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de !980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
-14Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona1i·
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 20, de I 980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo

Art. I• O art. 7• da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá, em cada Município ultrapassar, anualmente, 5% (cinco por
cento) da receita efetivamente realizada no exerclcio imediatamente
anterior.••
Art. 2'?
Art. 3'?

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 12:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 703, de 1980), do Projeto
de Lei do Senado n•49, de 1980, do Senador Amaral Furlan, querevoga a alínea "e" do parágrafo único do art. 16 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão
A redação final é dada como aprovada, de conformidade com o Regi-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci- mento Interno, em seu art. 359.
do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Nelson Carneiro e Láiã.ro Barboza:
S a seguinte a redação final aprovada
(Dependendo da votação do Requerimento n• 385, de 1980, do Senador
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1980, quereHumberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão -de
voga- a-alínea "e" do parágrafo único do art. 16 da Consolidação das
Constituição e Justiça.)
Leis do Trabalho.

_O __Congresso Nacional decreta:
Art. }9 É revogada a alínea ue•• do parãgrafo único do art. 16 da ConDiscussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I • de

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passaremos, pois, ao exame do
item 10.

Comissão de Redação em seu Parecer n'? 702, de 1980), da emenda maio de 1943, passando a ser ·~e'" a atual alfnea ·~r·.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 23 de I 979 (n• 1.849, de
Art. 39 Revogam-se as di~Qosições em contrário.
1976, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a c;Iocumentação exigida aos candidatos, em concursos públicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Concedo a palãvra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
Encerrada esta, a redação final é considerada definitivamente aprovada,
S. Ex' não está presente.
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
S. Ex' não estã presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto a repisar, no Senado, a matéria que já por duas ou três vezes tive
oportunidade de trazer ao conhecimento da Casa: filmes imorais, a porno~
chanchada. Filmes que estão solapando os fundamentos éticos da vida brasi·
leira. Filmes, Sr. Presidente, que estão nos arrastando para a degradação e
para o sumidouro.
Hoje, os jornais do dia trazem uma notícia que eu julgo alvissareira: o
Senhor Presidente da República saiu de suai alta posição, saiu do seu silêncio
e manifestou-se a alguns parlamentares contrârio também à pornochancht:tda, isto 1:, contrário a que a EMBRAFlLME, entidade oficial, faça propaganda de filmes imorais, ou amorais, ou filmes degradantes, que estão sendo pas~
sados e corridos nos cinemas nacionais. Portarito, tenho que cumprimentar o
Senhor Presidente da República pelo seu gesto. Se Sua Excelência determinar
o recolhimento das revistas imorais que se distribuem pelas bancas de jornais
do País, se Sua Excelência retirar os recursos da EMBRAFILME, que é enti~
dade oficial e que possibilita esses filmes e auxilia o circuito dos cinemas a exi~
birem esses filmes pelo Brasil afora, se Sua Excelência sair dessa cruzada contra a degradação de nossa familia, Sr. Presidente, quero crer que estaremos
numa cruzada que vai conquistar facilmente a opinião pública nacional.
Sr. Presidente, tenho um projeto de resolução criando Comissão de Defesa da Família. Não consegui mandar passã-lo na máquina, hoje, mas
apresentâ-lo-ei na próxima semana. A Comissão de Defesa da Família.

"Fica criada, no Senado Federal, a Comissão de Defesa da
Família, constituída de sete membros e com a finalidade de defen·
der, em todos os setores, a famflia brasileira das influências mal~fi.
cas do cinema, televisão, rádios, jornais e revistas."
E ai, Sr. Presidente, regulo como se integra a Comissão, a constituição
da sua presidência, sem despesas para o Senado Federal. Apenas desejo que o
Senado ampare a Comissão, fornecendo-lhe material de correspondência e,
quando se realizarem as suas sessões de mês em mês, ceda uma sala. Apenas
isto. Não precisará de abertura de crédito, não queremos dinheiro do Senado
Federal, não queremos gastar o dinheiro do povo, nem da República. Será
uma comissão modesta de 7 membros,- a fim de que o Senado Federal acom~
panhe a liberação desses filmes, jornais, revistas, etc.
Tenho, Sr. Presidente, como uma das coisas mais horripilantes que jâ
passaram pelo Senado e· que não vou dizer aqui hoje. Tenho em fotocópias,
um livro editado aqui no Senado Federal, de cento e poucas páginas, lançado
oficialmente ontem, ao espumar de champanhes e ao especar de foguetes em
Brasília. E um livro de cento e poucas páginas, que tem 486 palavrões de todos os tipos, calibres e tamanhos.
Infelizmente, a Gráfica do Senado Federal não pôde resistir e nem pôde
impedir que esse livro fosse editado aqui. Essa Comissão tem que estudar esse
livro. Aliás, não é um livro, é um monturo. Em cento e poucas páginas, 486
seriadas, anotadas, assinaladas, pinçadas nas páginas negras. Em tudo aquilo
a gente não nota uma flor sobre aquele monturo. É um livro nauseabundo,
repugnante. Foi lançado e os jornais abriram páginas; ao espumar das champanhes, foi lançado ontem.
Isto será motivo de uma comunicação minha na próxima semana. Não
tem culpa a Comissão de Machado de Assis, do Senado, que não deu parecer.
O livro foi editado apenas na Gráfica, mas a Gráfica deve ser impedida- ela
não impediu, ela não póde impedir. Temos que ter um órgão para impedir
que saia do Senado. Pode sair de outra imprensa qualquer do Pafs, mas daqui
não pode.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cento e poUCaS páginaS- não trouxe o
livro porque não ia falar dele hoje, e estou falando apenas para aproveitar o
instante, porque soU daquele princípio: "o que deve fazer, faça-o brevemente,
porque amanhã poderá ser tarde".
O livro chama-se, Em Aramáico é Juta Jerda- jâ é uma metáfora, por~
que o título tem que corresponder aos seus 468 palavrões. O título é uma tampa que resguarda a sentina, a vasa, a croaca, mal cheirosa. E uma tampa e
tem o registro próprio. Em Aramáico é Juta Jerda. Foi lançado ontem esse livro e está impresso atrâs: "Grâfica do Senado". O eleitor, lã do interior do
Brasil, vai pensar que n6s estamos homologando, aprovando, divulgando
aquela obra. E como se nós destampássemos uma sentina. Vou dizer mais: o
autor deve ser um gênio, porque colocou 400 palavrões de todos os tipos, tamanhos e calibres, com toda a potência. Uma coisa imensa!
Eu tenho fotocópias que vou passar só aos Senadores; à Senadora não
vou passar porque não pode. E esse livro é editado aqui...
O Sr. Presidente do Senado, que ê um homem da Academia Brasileira de
Letras, tem uma responsabilidade séria. Editar um livro na Gráfica ... A Grâ-
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fica também não recebeu parecer de ninguém. O livro foi direto para a Gráfica, e cobrada a sua edição. Mas o Senado não pode ganhar dinheiro com um
livro imoral desses.
Na próxima semana, voltarei às considerações sobre esse livro. Ouvimos
o Presidente da Comissão Machado de Assis, que edita a Coleção Machado
de Assis, e ele disse não ter nada com esta edição. A Comissão é responsável
pela divulgação de obras magníficas e a Gráfica .do Senado as tem publicado
nesses últimos tempos. Nos últimos dias duas obras de responsabilidade do
Senado, magníficas obras, foram editadas: A Lei do Inquilinato e o Códieo
Penal. São obras que temos de elogiar, e vou trazer para a aprovação dos~
nado, votos de congratulações à AssessOria Técnica de Edições que elaborou
esse trabalho, e o trabalho gráfico, que é inexcedível.
Portanto, de uma gráfica da qual saem obras magníficas assim, Sr. Presidente, não pode sair uma obra ião ·deletéria como o livro .. Em Aramáico f!
Juta Jerda". E este o nome da obra lançada ontem, com festividades, e que o
meio intelectual do País, daqui desta Capital recebeu, e os jornais também
noticiaram.
Sr. Presidente, volto ao tema inicial dos filmes. Tenho aqui um requerimento que vou passar à Mesa, solicitando do Sr. Ministro da Justiça as se·
guintes providências: a ata do trabalho do Conselho Superior de Censura que
liberou o filme ''O Império dos Sentidos". Quero que remeta a ata, porque in·
clusive há votos contrários aqui, como o da D. Nuta Chiarelli, esposa de um
parlamentar, que foi contra a liberação do filme, e depois se modificou, Sr.
Presidente, no requerimento do exibidor, após o voto dela, para que o Canse
lho liberasse o filme. Modificaram-se os termos do requerimento do exibidor
para enquadrá~lo nas exigências do Conselho e ser liberado o filme.
Quer dizer, houve então uma acomodação do Conselho Superior de
Censura.
Então, solicito a ata, os votos e a declaração desses votos e a remessa ao
Senado de dois traillers desses filmes, a fim de que o Senado, ai nesse pagode
construído atrás do Senado, esse pagode imenso que nós construímos, uma
obra monumental, que confesso que não sei atê hoje para o que serve, possa
passar esse cinernínha para os Senadores e jornalistas da Casa, para verificarmos o que nós estamos liberando, o que o Conselho Federal estâ liberando e
o que a EMBRAFILME estã possibilitando, jogando no mercado cinematográfico do -País.
Então, Sr. Presidente, os meus cuidados são para que, se a Comissão de
Defesa da Família quiser empreender urna luta para o saneamento moral do
mercado cinematográfico, mercado de revistas, etc., nós possamos chegar a
bom termo.
Basta de tanta imoralidade neste País! E dissemos na vez passada, aqui,
que a moral é o fundamento de tudo; não é crise financeira, não é crise econômica, não é crise política, não é crise militar, não é crise social, não é crise religiosa, não é nada; a crise é moral, é mais profunda, e esta nós podemos combater, Sr. Presidente. Sem ela por cima tudo rui, tudo se esboroa como um
castelo de areia. O fundamento é este, são a moral e a família.
Assim, Sr. Presidente, essa comunicação que faço hoje é para registrar
que o Senhor Presidente da República manifestou, a 4 ou 5 parlamentareS
que com ele estiveram ontem, o seu desagrado pela pornografia desencadeada
e derramada pelo Brasil afora. Se o Presidente está conosco e se manifestou
assim, nós jã estamos em meio caminho andado e podemos pôr um basta nes~
sa divulgação insensata. inconseqUente e até criminosa.
Sr. Presidente, segunda~feira, vou passar em linha d~ forma o meu projeto - e quero encaminhâ~lo à Mesa - criando uma comissão que não é permanente, que não vai exigir dinheiro, não abre crédito, porque seremos nós
que nos reuniremos, condenaremos ou aconselharemos esta ou aquela medi~
da. Não gastaremos nada, não teremos assessores. Só queremos na reunião
que se forneça um taquígrafo para a tomada de posição da Comissão e o ma·
teria) que gastarmos. Só. Não haverá dinheiro nenhum. Estamos tentando
salvar um patrimônio imenso que está sendo esbanjado: ê o patrimônio rporal, o patrimônio da família.
Sr. Presidente, vou ler, não hoje, mas na próxima semana, a sêrie de car~
tas que me estão enviando. Remeti ontem- vou dar conhecimento ao Sena·
do Federal- à reunião de vereadores de Belo Horizonte um telegrama, já em
nome do Comitê- abusivamente, usei o nome do Comitê para não dizer que
era em meu nome pessoal -pedindo que a Mesa daquele encontro de vereadores, de sete mil vereadores do Brasil, se manifeste sobre-o filme pornográfi~
co derramado no Brasil; se é favorável, se é contrária, se condena, se estimula,
ou qual é o seu pensamento. Estou enviando também igual pedido às Câmaras Municipais dos principaiS Esfã.dos, jâ que não posso me dirigir às quatro
mil câmaras municipais de todo o País, e pediria que os Senadores que também estiverem interessados nisso se dirigissem às câmaras municipais respectivas de seus Estados, solicitando a manifestação dos vereadores e da câmara
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sobre a pornochanchada derramada sobre o povo brasileiro, com os filmes
que temos visto por aí.
Então, Sr. Presidente, essas são as providêndias imediatas que tomamos,

Vi-

sando a resguardar, a robustecer a nossa campanha, a formação da Comissão de Defesa da Famflia, para formar um dique moral de resistência à invasão maior ainda desses meios deletérios que estão solapando a famflia brasileira.
Era esta a minha manifestar;ão de hoje, e o aprazamento de que, na pró-
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Assim foi, e nós estamos caminhando para isso. Depois de solapada a
família, nada podemos conseguir, toda construção é sobre areia: finanças, a
política, a crise fiilailCeirá, a crise social, religiosa, moral, familiar, tudo isso,
o embasamento de tudo é isso, no fundo, é a crise mOral.
Está aqui, -Sr. Presidente, não posso ler para a Casa as palavras do anúncio que saiu durante uma semana aqui no jornal sobre o "A Herança dos Devassos". Aqui diz: uma família onde tudo era permitido: a depravação, o sadomasoquismo ... Tudo isso aqui vai ser visto nesse espetâculo degradant~.
Há palavras aqui que não tenho coragem de ler, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, "A Flor Mimosa deste Momento" é o livro que foi lançado ontem. Flor mimosa de degradação deste livro, que, em cento e tantas páginas, o .genial autor conseguiu colocar 486 palavrões de alto calibre. Essa l: a
flor que está crescendo nesse lixeiro, nesse monturo.
Assim, Sr. Presidente, nós continuaremos a nossa campanha. Outras vezes falaremos sobre a pornografia, a pornochanchada, a devassidão que está
grassando. Nós que temos filhos - e eu que já tenho netos, e V. Ex• talvez,
também, e outros aqui que têm netos - temos que resguardar o mundo que
eles vão receber. O que me tocar, quero dar ao meu País, tudo o que for possí·
vel para resguardar o mundo de meus netos e de meus filhos, para que não
seja igual ao meu, que já não pode ser mais, mas, pelo menos, menos permissivo e menos degradado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

xima semana, vamos corporificar em atos, em requerimentos, em medidas,
para que possamos então pedir a consideração do Senado para a votação de
um projeto de resolução criando uma comissão temporária, a Comissão de
Defesa da Familia, para tratar desses assuntos, isto é, a defesa da família contra as influências negativas dos maus cinemas, da televisão, do rãdio, dos jornais e revistas.
Sr. Presidente, no Correio Braziliense, nos sete primeiros dias deste mês,
a empresa de Cinema São Paulo Minas Limitada, o Cinema Bristol, fez uma
propaganda em termos que, nos 65 anos de minha vida, penada e sofrida,
nunca vi. E não foi no meu interior longínquo, nem no Município de Maragogipe, nem no Município de Santo Antônio do Choca Urubu; foi na Capital
da República, ao alcance de quem pode e queira ler: uA Herença dos Devassos. Uma família onde tudo era permitido"; e descreve tudo que há no filme.
Isso chegou à última degradação. Tenho em mãos o anúncio que foi
publicado nos sete primeiros dias deste mês no Correio Braziliense, e não sei
se o foi no Jornal de Brasília. O jornal, ao que sabemos, não tem nada com o
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra, o nobre Senaanúncio publicado. Aqui estão os termos violentíssimos ao alcance de qual· dor Pedro Simon.
quer menino que saiba ler. Aqui hã outra propaganda: "Contos Eróticos",
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.
com cenas bárbaras nos mesmos jornais desta semana.
Sr. Presidente, conseguiram tudo, a devassidão campeia neste País. Aqui Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há questão de dois anos quase, mais de um ano, é certo, que a Nação
tenho as fotografias que não posso exibii à CãSã,- deSses -mmes~--- brasileira vem chamando a atenção do Governo com relação aos chamados
O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte?
atentados terroristas. Convém que se diga que eles começaram muito lentaO SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com prazer.
mente, que eles foram se sucedendo, praticamente, sem nenhum significado
O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, estava no seu início: uma carta ahônima aqui, uma bomba de efeito moral na Asouvindo seu discurso em meu gabinete e vim até aqui emprestar a minha soli- sembléia do Rio Grande do Sul, uma violação pessoal, sem maiores consedariedade a sua campanha, porque, como diz V. Ex'", a coisa está campeando, qüências acolá, e a sociedade denunciando e pedindo a apuração desses fatos.
à solta e à larga, em todos os locais de exibição de filmes, e até mesmo pela te- E o Governo em silêncio. O máximo que se cOnhecia era um debate, um
levisão, em certos momentos, se vêem essas licenciosidades, e quer-se fazer diálogo entre o Governador de Minas Gerais e o Ministro da Justiça, ambos
acreditar que isso é progresso, que faz parte dos tempos em que vivemos. mineiros - perdão - Governador de Minas, ainda que não mineiro, e Mi·
Acredito que o trabalho que V. Ext desenvolve, neste instante, tentando, de nistro da Justiça, esse mineiro, ambos do mesmo Partido; o Ministro dizendo
uma maneira ou de outra, que nós aqui do Congresso Nacional possamos que aqueles eram assuntos da competência dos governos estaduais e o Govercriar um freio a esses desmandos, V. Exf. está prestando um grande serviço ao no de Minas Gerais a dizer que acjuele era um assunto da competência do GoBrasil, e, principalmente, à famfiia brasileira, ajudando a cada pai, a cada verno Federal.
mãe de famnia, neste mundo cão de hoje. R preciso, pelo menos, que se ofeEm meio a essa disCUssão os fatos foram ãumentando e foram crescendo.
reça a ocasião de se assistir, porque como diz o ditado: "a ocasião faz o la- E já a violência com o Bispo de Nova lguaçu, e já a violência com o Cardeal
drão", a ocasião e a licenciosidade atraem os jovens naturalmente. Quero d_o Rio Grande do Sul, e já a violência que destruiu, quase que praticamente,
solidarizarrme com V. Ex'" que, como sempre, traz a esta Casa assunto sêrio, a entrada da sede do jornal O Estado de S. Paulo, e jâ a violência na ABI, e já
da maior importância, que envolve, não hã dúvida nenhuma, segurança na- a violência na Casa do Jornalista, de Minas Gerais, e jâ a violência, agora sim
cional. Nobre Senador Dirceu Cardoso, a minha solidariedade à proPosição já violentíssima, no grande homem público que é Dalmo Dallari, culminando
que entender tomar, nesta Casa, para coibir esses abusos.
com os fatos do Rio de Janeiro, na OAB e na Câmara de Vereadores. Até os
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte do nobre Sena- fatos do Rio, o Governo despreocupava-se. A responsabilidade é dos goverdor, que nos estimula com a sua colaboração nessa campanha. Sr. Presidente, nos estaduais. Após os fatos do Rio de Janeiro, o Presidente da República,
já ouvi alguns membros do Conselho, ouvi particularmente, dizerem: qual- em duas notas importantíssimas, assumiu a responsabilidade para buscar os
quer restrição é um crime contra a liberdade. Então, Sr. Presidente, a liberda- responsáveis pelos atentados, até de forma patética.
de vai ser a cordinha que nos vai enforcar.
Disse Sua Excelência e disse o Líder do Governo naquela tribuna e o
Vou dizer mais a V. Ex'", Sr. Presidente: os Estados Unidos perderam a- Presidente lhe deu solidariedade invocando o seu nome, que as bombas atenguerra do Vietnam por causa do solapamento moral de sua famflia. Não foi tavam ao seu Governo, visavam desestabilizar o seu Governo e disse, em Mipor falta de forças. Foram para lã forças que estavam moralmente Sem sus- nas Gerais, o Presidente, que esses cov~rdes atentassem contra ele e não contentação. Então, não combateram como deviam colnbater e tiveram que se tra os inocentes. A Nação passou a esperar, para dentro de pouco tempo, a
entregar, como se entregaram. Outros países se entregaram tambêm, porque busca dos responsáveis e a apuração da responsabilidade. Afinal de contas,
não tiveram moral.
teria chegado o ·momento, em que estar na Presidência da República o hoJá disse aqui - e vou repetir-- a França co.ns.irulú um rriOnumento de mCm que tinha sido reSponsável pelo SNI teria· consCqilências positivas, porsegurança: a Linha Maginot. Ela era inexpugnável em matéria de canhoneiro, que se, em lO anos, o Brasil é o único País do mundo que deu dois Chefes do
de bombas; era uma linha inexpugnável. Mas a França se entregou à uma SNI, Presidentes da República, Médici e Figueiredo, e um terceiro que já é
campanha moral arrasadora de solapamento de sua família. O que nós vimos, can~idato a candidato, o atual Chefe do SNI. SNI cargo importante, sério, da
Sr. Presidente, nós que somos francófilos, nós que fomos, na época, aliadOs maior responsabilidade, mas não nos parece que é lugar exato para que alcontra o Eixo Roma-Berlim-Tóquio? Fomos surpreendidos, da noite para guém se prepare para exercitar a Presidência da República, porque é uma das
o dia. Aquele monumento de invunerabilidade e de segurança, nunca visto no missões importantíssimas, mas não lhe dá visão global dos problemas da
mundo- só a China ergueu a sua muralha, hâ mil anos atrás, para conter as Nação.
invasões bárbaras dos mongóis e de outros povos - a Linha Magfnot foi
Mas, se o General Figueiredo, na hora das grandes decisões no campo
conquistada pela retaguarda: as forças entraram e conquistaram por trás económico, no campo financeiro, tem que ouvir o Doutor Delfim Netto; na
aquele monumento de inexpugnabilidade, porque a moral do povo francês es- hora das grandes decisões, no campo institucional, o mestre é o General Goltava baixa, baixíssima. Então, as Divisões Panzers comandaqas pelos Gene- bery; no campo da segurança, cá entre nós, o General Presidente da Repúblirais Guderiam, Keitel, Jodl e outros invadiram e conquistaram o Pais.
ca não tem que ouvir ninguém. Ou será qlie cinco anos no SNI não lhe deram
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absoluta capacidade de conhecer e de compreender esse çampo, que foi o seu ter sidp o responsável pelo atentado. Invadiram a sua proprif!dade, com negt:.tiva da JustiÇa Militàr, que não deu autorização, sem essa autorização invadi+
campo durante todo esse tempo?
O segundo aspecto a ser analiSado é que este País, Sr. Presidente, desde o ram, levaram uma máquina, fizeram toda série de investigações·- suspeito
Presidente Castello Branco, passando pelo Presidente Costa e Silva, passando principal: é ele, o vereador.
O "que diz o Deputado Genival Tourinho, assaltado aqui em Brasfiia?
pe1a Junta Militar, passando pelo Presidente Médici, pelo Presidente Ernesto
Geisel, pelo Presidente Figueiredo, sempre teve uma norma, sempre teve uma Que até agora, no carro, inclusive, ein que ele estava viajando ao aeroporto,
frase que definia a filosofia dos governos: segurança e desenvolvimento. 9 que acha ele que o estouro do pneu teria se dado fruto de um estampido. Até
lema desses Governos todos foi sempre exatarnente esse: segurança e deSen- agoÍ'a, a polícia absolutamente nada fez para investigar, e para dizer algo que
até um técnico de preparo médio teria condições de saber: se aquilo era resulvolvimento.
A nível de desenvolvimento, já a· essa altura, sabemos qual é: um País tado de um tiro de uma bala de revólver, ou se não era.
que devia 3 bilhões de dólares, quando o Governo assumiu, deve 60, um País,
O Sr. Lulz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte?
onde jâ agora as grandes instituições bancárias internacionais dizem que estã
O SR'. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com todo prazer, concedo o
pagando as taxas de risco as mais elevadas do mundo; um País, onde o Dr.
Delfim Netto, que ontem dizia à Nação que era o grande milagre brasileiro, aparte a V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente Senador Pedro Simon,
na época delfiniana dos dois Governo-s Costa e Silva e Médici, agora, numa
reportando-me à passagem inicial do seu discurso, quero manifestar a minha
reunião com os Presidentes do PDS, dizia que o Brasil é um País viável.
Reparem que o Dr. Delfim Netto, o homem das finanças, diz que este é concordância com V. Ex• A verdade, a meu ver, é que, para se ser bom presium País viâvel, em termos de desenvolvimento, com uma inflação de 110%, dente da república, não é simplesmente suficiente que seja um homem hones~
uma concentração de renda, que todos sabemos, galopante, uma entrada das to, que se tenha uma cultura especializada, que se tenha boas intençõeS. 1::
multinacionais crescente, a cada dia e a cada hora. Parece~ me que, em termos preciso algo mais, é preciso esta coisa chamada vivência política, e também
de désenvolvimento, Sr. Presidente, é ouvir o povo - não digo o operârio, vivência administrativa. Em relação à política, podemos aplicar aqueles v,ernão digo as professoras, não digo oS estudantes, já não digo a classe média- sos de Camões- não quero mostrar sabe6oria, pois são os íinicos versos do
é ouvir o pequeno e o médio empreSários brasileiros e ver a situação que eles vate português que sei de cor:
acham, em que se encontra a nossa Pátria.
"Não se aprende, Senhor, na fa-ntasia, sonhando, imaginando
Mas, nós imaginávamos que, se erii termos de desenvolvimento, a siw
ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando."
tuação era esta, em termos de segurança, o Brasil era um País que estava tran~
Assim, esta nossa arte política, ninguém a aprende senão vendo, tratanqOilo. Realmente, nunca tivemos,·tatvez, na história do mundo, um País que
desse tanta força, tanto prestígio e se estruturasse tanto, a nível de segurança, do e pelejando. E apresento dois exemplos que me parecem os mais eloqUentes da nossa História. Primeiro, aquele que ficou conhecido como o maior
quanto o Brasil.
dos Presidentes do Brasil, Rodrigues Alves, que antes de ser Presidente da
O Chefe do SNI tem s/atus de Ministro de Estado. Participa, não apenas República, foi Presidente do seu grande Estado de São Paulo. Teve~ portanto,
das reuniões em que a segurança está em jogo, mas participa do círculo fecha- uma vivência extraordinária, um aprendizado indispensâvel ao excepcional
do das decisões, de todas as decisões, em qualquer campo, neste País.
exercício da função presidencial. E, depois, mais recentemente, nos nossos
dias, o exemplo de Juscelino Kubitschek que foi tambêm Prefeito da capital
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - V. Ex• permite?
do seu Estado, foi Governador, e chegou à Presidência com ampla visão adO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Já lhe darei.
ministrativa, sentindo o País, pelo que pôde lançar·se, àquele audacioso plaCriaram-se os órgãos de informação, praticamente, em todos os setores. no de autêntico visionârio, um visionário que, hoje, os seus adversários de on·
Em qualquer Ministério, em qualquer Governo, as verbas secretas, os novos tem, como eu o era, todos lhe rendemos as devidas homenagens. Portanto,
órgãos, a força que se deu à Polícia Federal, às Polícias estaduais, aos DOI~ meu amigo, meu eminente colega, para terminar, neste ponto estamos em ab~
CODs e a tudo mais, o número de funcionários, o aumento de verbas, tudo soluta sintonia. Muito obrigado.
em nome de termos uma segurança nesse País. Quando o Governo, pratica~
mente, desmobilizou, estraçalhou os focos de subversão de esquerda, imagiO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Aparte muito importante
návamos nós que o problema da segurança estava resolvido e que o Governo e muito oportuno do brilhante Senador por Alagoas. Não há dúvida alguma
estava tão aparelhado e tão tranqUilo, em termos de agir para as minorias, que pode-se fazer presidente da república por decreto, pode-se fazer governapartissem de onde partissem, que tentassem agitar, subverter a ordem brasi~ dor por decreto. Tem-se feito. Agora, estadista por decreto, não se faz. Tem
leira, nós estávamos tranqUilos de que absolutamente nada aconteceria, no razão. V. Ex• quando diz que o homem público se faz na vida pública, erransentido de que o Governo aparelhado estava para combater qualquer subver~ do e acertando, ganhando e perdendo, mas na vida pública, na vereança, na
são. Mas, veja a nossa realidade: vão para dois anos que esses assaltos, essas deputação, na prefeitura, na Secretaria de Estado, no Governo do Estado, no
violências, essas ameaças estão se perpetrando; vão para seis meses que essas ministério, nas sociedades de economia mista, para quando ele chegar à Presiviolências, violências mesmo, estão continüando ejâ vai para um mês que o dência da República, estar culminando uma trajetória onde ele tem conheciPresidente da República falou que assumia a responsabilidade de apurar os mento da vivência nacional. Não somos contra a que esse homem, que passe
responsãveis. E até agora nada.
por isso tudo, seja civil ou militar, pode ser civil ou pode ser militar. Mas, soA imprensa, na semana passada, anunciava que estávamos às vésperas mos contra a que um advogado, que possa ser um gênio jurídico, saia do seu
de tomar conhecimento de fatos muito importantes e que, dentro de horas, a escritório de advocacia e vá para o Governo do Estado ou para a Presidência
Nação tomaria conhecimento do resultado de investigações. Ao invés disso, da República- serã um mal presidente ou um mal governador; somos contivemos a palavra de uma pessoa, que me pa-rece, pelo menos perante à tra a que um médico, que possa ser um gênio como médico, saia de seu conNação, insuspeita, que é o Sr. Seabra Fagundes.
sultório e Vá para um governo ou para a Presidência da República- ele pode
Se o Sr. Seabra Fagundes- tivesse fa_lado à Nação como falou, ele que é ser um gênio como médico, mas não será um grande estadista; somos contra a
membro do Conselho da Defesa dos Direitos Humanos do Ministério da Jus- que um engenheiro, que possa ser o maior engenheiro, o'U um economista,
tiça e que foi delegado pela Comissão, para representã-la nas investigações do que possa ser o maior economista, mas um engenheiro no seu gabinete de tra.
caso Dallari, se ele tivesse dito à Nação: as investigações estão sendo feitas, a balho, ou um economista na sua cátedra, que sae_m dali e vão exercer o mais
preocupação do Governo é real. Miiftci bem! Mas o que diz o Sr. Seabra Fa- alto cargo. Agora, estas pessoas: general, advogado, engenheiro, médico, proguqdes? "Não há interesse em buscar os responsáveis. Eu sinto que não há fessor, participando da vida pública, vivendo, subindo, descendo, ganhando,
preocupação em buscar os responsáveiS. As investigações vão, vão, e chegam perdendo, doem a vivência a que se refere o nobre Senador pelo Estado de
num determinado lugar param, estancam".
Alagoas para quando chegar à Presidência da República estar na culminância
Todo aquele protesto nacional como o que aconteceu na OAB, como es- da realidade. Então ele vai ouvir os técnicos para decidir, vai conversar com
tão as investigações? Diz o Presidente da OAB: "Veio um cidadão, perito, fez 'os assessores para decidir, mas ele tem vivência suficiente para em cima do
uma peritagem rápida e insignificante, nós designamos um perito da OAB parecer técnico dar a decisão, que é a decisão da Nação, pois ele tem o conhe·
que investigou e apurou muito mais do que o Perito oficial. Até agora - diz cimento da Nação. Não é o tecnocrata Dr. Delfim Netto, que já salvou oBrasil mil vezes do seu gabinete, mas que fracassou na hora em que essas decisões
ele - absolutamente nada".
O que diz o Vereador, em cujo escritório, na Câinara de Vereadores, no foram postas em prática. Mas, quem é o Presidente da República General FiRio de Janeiro, explodiu uma bomba? Disse, depondo, ontem, numa reunião, gueiredo, Marechal Costa e Silva, General Médicí para discutir Economia
que se realizou aqui nesta Casa, que o que ele sente é que ·as apurações poli- com o Dr. Delfim Netto? O Dr. Delfim Netto conhece mil vezes mais este
ciais, no Rio de Janeiro, estão sendo feitas em cima dele, como se ele pudesse problema, e o outro não tem a vivência. Por não ter vivêticia a assesSoria dei-
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xa de ser assessoria para se transformar em imposição de vontade. E, o ho~
Tive ocasião de dizer à imprensa, nem oito e nem oitenta. A atitude do
me:m que deveria dar a palavra final com o conhecimento geral do todo, abso- Presidente, dizendo que vai apurar, aplauso. total, respeito total. o Presidente
lutamente não o tem.
sabe que conta com a Oposição - eu falo pelo meu Partido, O PMDB, mas
o Sr. Luiz cavãlcante (PDS- AL)- Permite V. Ex'" um aparte? sei que os outros partidos, por diversos pronunciamentos, disseram o mesmo
- o Presidente, repito, conta com a Oposição, para apurar '"'S atentados, doa
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com prazer.
a quem doer. E se ele tiver dificuldades, e se ele tiver proble, 1as, e se ele tiver
que enfrentar obstáculos, estejam onde estiverem, a Oposição lhe dará cober0 Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- No caso de Juscelino Kubitschek, tura para que ele termine com os atentados. Isso ó algo que é tão claro que
parece-me oportuno acrescentar mais um ponto que esqueci no pri- deve ser dito porque, infelizmente, nós vivemos em um País em que 0 óbvio
meiro aparte. :E: que se não fosse a sua extraordinária, a Sua longa vivência deve ser dito. Mas~ repito o que a Oposição já tem repetido: a Oposição dã
política, ele não teria vencido à sucessão de crises do seu Governo, desde o cobertura, e se o Presidente tiver que enfrentar dificuldades, c se nas entraprimeiro dia em que se empossou na Presidência da República, quase até o nhas do sistema estiver alguém ligado a isso e dificulte a ação presidencial, 0
derradeiro. Mas venceu-as todas, sem jamais faltar com o respeito ao Con- Presider:te terá a Nação ao seu lado: o seu Partido, tenho certeza, a Oposição
gresso Nacional c sem ter causado maior comoção a este Pafs.
e a Naçao, para enfrentar essa minoria de fanáticos que querem pôr em paiO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Plenamente de acordo com vorosa e incendiar a realidade nacional.
V. Ex' Mas, reparem, se o General Figueiredo não preenche as condições,
Agora, dizia eu, isso está claro, mas transformar o Presidente da Reque o ilustre Senador por Alagoas apresenta, para a hora que estamos viven- p.ública em herói, hoje, em primeiro lugar é cedo; em segundo lugar, o Presido, para o problema do terrorismo, nem Juscelino, nem ninguém tem mais dente vai começar a apurar tarde, porque vai fazer o que deveria ter começacondições do que ele para resolver, porque essa é a área da sua especialização, do há um ano; e em terceiro lugar vai começar, vamos esperar o resultado. E
é a área que os Governos anteriores, e o dele, deram prioridade de número a verdade é que um mês está se passando e o resultado- me perdoem- até
um. Qual é a prioridade número um do Sistema? Segurança! E nós, da Opo- hoje é zero.
sição, inclusive tranqUilos, porque não estamos em nenhum esquema que não
E quem diz que ê zero não é um Senador da Oposição; quem diz que é
seja o legal. Tenho dito muitas vezes que se alguém é responsãvcl pela paz so- zero é õ Presidente da OAB, é o Sr. Dalmo Dallari; quem diz que é zero é a
cial, que ainda existe e esta que està ai não é a que desejamos, porque a que sociedade brasileira.
desejamos é uma paz social fruto do estado d'alma de um povo que tenha
realmente tranqUilidade para viver com dignidade e não medo. mas esta paz
O que está acontecendo? Diz alguém, Sr. Presidente, que temos que ter
que está aí tem como sua grande responsável a OPOSiÇãO, POlque a OPOsição, cuidado para falar, porque um pronunciamento, num País democrático, o
na sua linguagem ao povo, não leva à violência, jamais partiu da Oposição a pronunciamento de um parlamentar pode gerar uma busca de investigações,
linguagem da insurreição, a palavra da OposiçãO sempre foi uma palavra de pode gerar um processo, para se ver a verdade. O parlamentar nos Estados
paz, uma palavra de protesto, sim! Uma palavra contra 0 Governo, sim! Unidos, na Inglaterrat na França, no Japão ou na Alemanha, quando faz
lJma palavra exigindo democracia, sim! Liberdade, sim, mudança do modelo uma denúncia, em cima da denúncia, busca~se a investigação, o próprio go~
econômico, sim. Mas, não de insurreição popular. Queremos 0 voto, quere- verno faz a investigação, o Congresso faz a investigação e se têm conseqüênmos a luta democrática no voto. E porque pensamos assim, estávamos tran- cias. Watergate foi um caso. Quando o jo~al publicou, e quando O' Senador
qüilos de que a nossa segurança era garantida por esse estado que está aí. Por~ falou da tribuna do Senado, o país inteiro ficou contra o jornal e contra o Seque esse estado que está aí tinha, pelo menos, algo sobre 0 qual ninguém po- nadar: imagine se isso vai ac-onteCer num pafs de liberdade c~mo os Estados
dia duvidar, que era a sua capacidade para dominar a insurreição.
Unidos; imagine se vão botar escuta dentro da sede do Partido Democrata!
"'Isso é coisa de republiqueta, não é coisa dos Estados Unidos". Mas, não
Será, Sr. Presidente, que hoje teremos que cheg~r á conclusão de que o processaram 0 Senador; foram investigar. E do resultado da investigação o
Governo também fracassou, em termos de segurança? De que ele não tem ca- Senador saiu triunfante e o Presidente da República renunciou ao mandato.
pacidade? De que aquilo que imaginávamos que era todo esse esforço de 16
Um parlamentar, no Japão, denunciou que o Primeiro-Ministro era suanos em cima da segurança é um castelo de cartas? Ou será que não há inieresse em apurar 05 fatos? Porque não podemos sair duse dilema,Sr. Presiden- bornado por empresas estrangeiras. No Brasil, pela lei que o PDS quer votar
te. Fatos que estão acontecendO hã dois ailõs, que se estão repetindo, alguns nas prerrogativas do Congresso Nacional, o parlamentar é incurso, é precesfeitos aberta, frontalmente, escandalosam~nte; s:rá que neste longo ano que sado diretamente sem passar a licença pelo Congresso. Denunciou a honra do
passou 0 GOVerno não os aptira, p-orque é incapaz, porque não tem capacida- ministro. No Japão, o primeiro-ministro largou o cargo, foi demitido, porque
de? Então, a nossa situação é gravíssima; é séria a situação brasileira. Por que ficou provado que era verdade.
Na Itá lia, um parlamentar da Democracia Cistã denunciou que ministro
meia dúzia de marginais, meia dúzia de alucinados e fanáticos - e qual o país
do mundo que não os tem - meia dúzia de lunáticos poderão pôr em polvo- da Democracia Cristã, estava recebendo dinheiro de empresa estrangeira. O
rosa este País inteirO, e nós não temos condições para vencê-los?
parlamentar não foi processado; os ministros foram para a cadeia.
Sou daqueles que acham que capacidade 0 Governo tem. Acho, também,
Na Inglaterra, o parlamentar denunciou um escândalo em que um minisque o Presidente da República, 0 General Figueiredo, é realmente atingido tro estava envolvido. O parlamentar não foi denunciado, o Ministro foi demipor esses atentados, e eles são feitos à sua revelia. Não posso aceitar, e não tido.
poderia mais ocupar CStã tribuna e falar como estou falando se imaginasse
Na fndia - pasmem os Srs. - o parlamentar denunciou que Indira
que essas coisas partem do Presidente da República. Não, não partem, -~a mi~ Ghandi estava comprometida por causa do seu filho; e por causa do filho, Innha opinião. Não vejo por que Sua Excelência haveria de querer o seu Gover- díra Ghandi foi parar na cadeia. O parlamentar não foi processado, Indira
no tumultuado em meio a bombas, que realmente atingem diretamente o Ghandi depois voltou pelo voto popular.
prestígio e o seu nome. Acho que o Presidente da República, quando anun~
No Brasil, é provável que Genival Tourinho termine na cadeia. Agora,
ciou que tomaria as providências, estourassem uma ou mil bombas, falou ex- investigar o que disse Genival Tourinho, isso o Governo não faz, se é verdapondo aquilo que ele estava sentindo. Mas parece que, entre a palavra do Pre- de, se é mentira, se está certo ou se está errado. Não, processa-se o Deputado.
sidente e a execução - órgãos intermediários- as coisas não estão saindo
Esta Casajâ não pode legislar. O nome desta Casa não deveria ser Poder
como deviam. Porque se estivessem saindo como deviam, se a um pronuncia- Legislativo, mas Poder Homologador. Ela homologa, homologa o Presiden~
menta absoluto, total, final, como fez o Presidente da República, se seguisse a te, homologa tudo. Pois agora, não querem deixar esta Casa fiscalizar. Eu
ação total e final dos órgãos de segurança, não acredito que o único fato que mesmo não vou mentir, Sr. Presidente, que tenho que medir as minhas pala~
se teria apurado seria o acontecido em Antônio Carlos, em :Barbacena. O úni~ vras, porque se der processo, é em cima de mim e jamais em cima daqueles de
co apurado, e não conseguiu impressionar nem o ex-Deputado José Bonifá- quem eu disser uma coisa.
cio; todos nós conhecendo que é um homem que não muito liberal, mas que
Agora, exigir que 0 parlamentar ao fazer uma denúncia à Nação, só a faça
taxou de ridículas as apurações com relação ao que aconteceu em Minas Ge- quando provar por ua" mais '"b", então não era preciso 0 Congresso. Para quê o
rais, que, aliás, diga-se de passagem, foi UJtla apuração rãpída, 48 horas. Qua~ Congresso flscalizar? Como qualquer cidadão comum, é 'melhor ir para
renta e oito horas depois dos fatos, o Palácio do Planalto já divulgava, numa a minha casa, como advogado e, talvez, até eu possa provar melhor não tenho
rapidez espantosa, todos os acontecimentos.
que estar aqui e, no momento, em que eu se tiver uma prova, eu entro com
As manchetes dos jornais, a imprensa, os homens do PDS, depois do uma ação popular. Qualquer parlamentar que saiba qualquer fato com repronunciamento do Presidente da República, passaram a colocá-lo em man- lação à autoridade pública, pode entrar com uma ação popular. Se eu tiver as
chcte como herói, e a exigir da Oposição que fechassem, em torno do Presi- provas, entro com ação popular e, se não tiver, não sou bobo, não entro. Esta
dente da República, contra o terrorismo.
é a nossa realidade: uma espada de Dâmocles cm cima da cabeça do parla-

4754 Sábado 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mentar; ele tem de medir as palavras porque a honra das pessoas é intocâvel,
e os fatos podem acontecer.
Mordomia? Cuidado como fala! Mas elas existem! Mas cuidado como
fala. O escândalo da Vale do Rio Doce? Cuidado como fala, porque dâ pro~
cesso. Todo mundo sabe que aconteceu o fato, todo mundo sabe o fantástico
prejuízo para o erário público- porque aquilo ê dinheiro da Nação-, todo
mundo sabe que se vendeu por 10, e no dia seguinte, valia 30.
Quem deu a ordem, quem deu a licença'? Quem ganhou, quem perdeu?
Cuidado, porque pode dar processo em cima do parlamentar. Investigar?
Não. Para que investigar'?
Então, reparem que nesses quase dois anos de atentados, quem terminou
no banco dos réus foi o Deputado Genival Tourinho. Só. E. o único que está
em véspera, está nas mãos do Procurador - eu acredito que o Procurador
não aceitarã e mandará arquivar, mas, na verdade, estã nas mãOs do Procurador o pedido para processar o Sr. Ge-nival Tourinho. O resto, estâ com a palavra o Presidente.
O que se fala, Sr. Presidente, é que o problema agora não é mais como a
imprensa estava publicando - de um modo especial, o extraordinário Jornalista CaS:tf!llo Branco, que quinta-feira, na sua coluna tradicional do Jornal do
Brasil, vinha publicando que era iminente a apresentação dos nomes- o que
se comenta agora é que não ê mais isso que-vãi acontecer, não. O m.ãximo que
poderá acontecer serâ: "Parem de lançar as bombas e vamos começar de novo." O tempo esquecerá e se farâ um entendimento: não se lança mais bomba,
não se faz mais atentado, passa-se a borracha em cima e está tudo silencioso.
Pelo menos parar de lançar bombas jã ê urna grande coisa; nessa parte, pelo
menos, fico satisfeito. Só não sei até que ponto isso nos darâ tranqiiilidade no
sentido de que essas coisas não se repitam daqui a seis meses.
Tenho dito e repito muitas vezes, meu bravo Senador, que tenho o
maior repeito pelas Forças Armadas, pelos policiais, pelos órgãos integrantes
da Segurança, porque é uma missão, na minha opinião, muito difícil -eu
nunca exerceria uma missão dessas. Acho que a não ser a_quelas pessoas que
têm uma inclinação por exercer uma posição onde, pelo fato de terem uma
arma na cintura e o poder sobre as pessoas, elas, de certa forma, se autoafirmam, outras pessOas- e ê a im:ehsa maioria- devem sofrer ao fazer esse
tipo de ação: prender o cidadão, entrar em determinados lugares, ter que agir
de uma maneira mais forte. Isso vai da índole do cidadão. Eu, como nunca
portei uma arma, não sei matar um mosquito, até admiro essas pessoas que
têm esse estilo de coragem e acho que em meio delas, muitas mal remuneradas, existem pessoas que estão integradas por vocação em algo que deve ser
respeitado. Mas, no momento em que esses fatos acontecem, em que alguém
envolvido não ê responsabilizado, a impunibilidade é uma semente que serve
para multiplicar que outros aconteçam.
:E: claro que o Presidente não quer, é claro que as altas autoridades não
querem, ê claro que eles não são responsáveis, mas na medida em que os fatos
forem praticados e não se busque o responsável pelo que foi praticado, seu
superior passa a ser responsável por aquilo que ele não queria; ele passa a ser
responsâvel, porque a sua impunibilidade permitiu que outros fatos acontecessem.
Se os responsáveis pela bomba de efeito moral de gãs lacrimogêneo atirada na Assembléia Legislativa do meu Estado- Rio Grande do Sul- fossem
apurados, acredito que os que lançaram a bomba de efeito mortal na OAB,
provavelmente teriam pensado duas vezes antes de lançá-la. Esta é a realidade!
E reparem que nós estamos diante de um fato - e o Governo não pode
acusar a Nação e os brasileiros de mínima ;responsabilidade por isso: uma inflação de I 10%, que seria até compreensfvel que o povo estivesse na rua,
numa passeata de .. panela vazia", panela que o Delfim jurou que ia encherseu lema era .. encher a panela do povo", pois a panela está mais vazia do que
antes. Seria compreensível que em Pernambuco, que no Nordeste, o povoestivesse nã: rua, batendo nas panelas, protestando pela situação que está vivendo. Pois nada disso estâ acontecendo, o povo está aí sofrendo, amargurado,
mas não há nenhum movimento popular a nível de dizer-se que este é o movimento responsável pelos atentados. Não hã nenhum partido de oposição, não
há nenhuma tiderança sindical, não há absolutamente nada que esteja querendo violentar essa mini-abertura, que chamo de reciclagem de Governo,
que nós estamos tendo.
Então, o Governo deve ver onde está a responsabilidade por esses fatos.
Que são minorias exóticas, parece-me que está claro, que são radicais, que
não aceitam sequer- iSto que o Governo está propondo, porque, na verdade,
Sr. Presidente, para nós, o Governo, na sua chamada abertura, estã fazendo
uma reciclagem porque o grupo que estâ no poder não deseja, lã no seu âmago, a alternância no poder, mas está muddndo, para mudar mais, para permanecer mais tempo.

Setembro de 198U

Os jornaiS de hoje estão fala"ndo que no Ministáio da Justiça já estão
preparando o voto distrital ou, como querem agora, o ••misto quente", Preparem, pois nós Cstanios fendo know~bowpara espalhar para o mnndo inteiro.
Viremos e viremos o reglme q.o Congresso dq •~mistç. 'quente.". São os estudos
do Ministério da Justtça que toda a imprensa está publicando .. Mas, nem essa
reciclagem que ê um regime onde a imprensa tem uma relativa abertura, onde
o Congresso tem uma relativa oportunidade de debates, nem isso certos grupos extremados desejam.
O Governo tem que ter uma opç.ão, pelo menos esta, de aceitar que esses
grupos radicai~ sejam. afastados...da realidade brasileira. E o tempo passa, e os
atentados continuam.
No meu Estado, a imprensa recebeu um apelo carinhoso, uma sugestão
do Ministro Comandante do 39 Exército para não dar muito destaque a esse
tipo de matéria, a esse tipo de atentado, porque isso era uma espécie de terrorismo jornalístico que não somaria pai'ã os interesses desta Nação. Será que
esta é a fórmula de resolver? Apelar para que a Imprensa passe a não publicálos, ou buscar os responsáveis pelo mesmo'? E em meio a esta realidade, quando parece que imunidade total existe pata certos setores, nos quais não se
pode tocar, nós Parlamentares continuamos assim. Pertenço à Comissão, que
tem um título pomposo, ..As Prerrogativas do Congresso Nacional", aumentar as prerrogativas. O Presidente da República e o Ministro da Justiça concordam em que a Mesa seja reeleita, uma grande conquista! O Ministro concorda que possamos realizar mais do que vinte e cinco reuniões ordinárias.
Muito obrigado, eu prefiro que não façam. para depois virem para cima do
Congresso e o acusarem que estão fazendo não sei quantas. O Ministro concorda que no recesso, com Deputados e Senadores espalhados por todo o
Brasil, 2/3 possam convocar extraordinariamente o Congresso Nacional.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS

~

AL) -:- V, Ex• permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

Pois ni!o. Com prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• falou na reeleição da Me·
sa. Parece-me que essa é uma prerrogativa que n~o engrandece o Congresso
Nacional. O Congresso, uma instituição eminentemente democrática, devia
repudiar, na minha ótica, qualquer forma de continuísmo em seus próprios
quadros. Ao fazer esta declaração, eminente colega, preciso ir mais além. Eu,
que da vez passada, tive meu nome especulado como candidato à Presidência
do Senado, e confesso que fui mordido mesmo pela mosca azul, topei a parada, desistindo depois, já a esta altura, não tenho a menor veleidade e, mais do
que isso, nem aceitaria, em hipótese alguma, embora o cargo fosse honroso
demais para as minhas fracas possibilidades, disputar a Presidência destaCasa. Cotn isso quero dizer que não estou fazendo nenhuma restrição pessoal à
reeleição do meu eminente amigo e xará, Senador Luiz Viana. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Nobre Senador Luiz Cavalcante, o que quero dizer ê que, na hora em que este Congresso está. esvaziado,
o importante não ê votar ou não prorrogação à reeleição da Mesa. Não ê: isso
o fundamental. Olhe que a Oposição fez o máximo das c-oncessões neste projeto. Só hã dois instifutOS Deste projeto que têm real significado: as imunidades parlamentares e terminar com deCui-So -de prazo. E, os dOis, o Governo
não aceita. O deputado não pode ter imunidade e repare que no momento em
que não está dando imunidade para o Deputado, está dando para o Ministro,
e o decurso de prazo não pode terminar.
Interessante que tivemos um debate com o Sr. Ministro da Justiça, do
qual participei, na Comissão especial, e S. Ex' falava em exemplos, onde havia o decurso de prazo, só que nos exemplos por ele citados, o decurso de prazo terminava em arquivamento e não em aprovaç-ão. Não hã, na Histôria do
mundo, um parlamento democrático, e acho que até nos não democrãticos,
onde o decurso de prazo signifique aprovação, onde a inércia, a vagabundagem, a falta de corresponder à obrigação, transforma a matéria em aprovação. E a proposta do Ministro aviltará ainda maís o Congresso Nacional.
Quer S. Ex• que se dê mais prazo para o Congresso decidir, mas o problema
não é de prazo, a decisão é política. O Congresso não está deixando de votar a
matéria porque falta prazo, mas estã deixando de votar porque o Governo
prefere que ela passe por decurso de prazo a ser votada. Quer ele dar mais
prazo e depois do dia fatal, durante um determinado número de sessões, fica
na Ordem do Dia. Ora, Sr. Presidente, depois de um número de sessões, fir-ar
na Ordem do Dia é o que acontece hoje. Nenhum projeto que vá por decUrso
de prazo, e V. Ex• que integra a Mesa sabe disso, é posto no último dia.
O projeto das professoras vai vencer daqui~ 10 dias; o projeto que prorrogou os mandatos só vai vencer no dia 30 de setembro. Qualquer projeto sujeito a decurso de prazo, a Mesa o coloca, no mínimo, sete ou oito dias antes.
Então, o Sr. Ministro da Justiça vai homologar o que af estâ. Hã outra proposta de se colocar na Constitui9~0, .. depois de tantas sessões"; vencidas es-
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sas sessões, o projeto volta à Ordem do Dia e votam os Líderes. Colocar isso
na Constituição é enxovalhar o Congresso Nacional. Nem a Junta Militar fez
isto! Pois agora, na abertura, os parlamentares têm à coragem de propor eco~
locar na Constituição a consagração do voto do Líder para a matéria que é
mais importante?l Nós, aqui, votamos a matéria sei:undãria. O que é impor~
tante, o que é fundamental, aquilo que o Governo acha que é indispensável,
votam os Líderes. lô debochar, é clebqchar da capacidade de discernimento
deste Congresso. Pois o ilustre Ministro da Justiça propôs isto, na Conlissão,
como sugestão. E eu faço justiça: o Sr. Ministro da Justiça disse: "o problema
é do Congresso, é da Bancada do PDS, estou sugerindo, 6 uma proposta in~
termediária". Intermediária do que? Intermediária entre o decurso do prazo?
E o decurso do prazo? Prefiro, Sr. PresídentC, que a matéia fique como estã.
Vamos esperar uma outra época, uma outra oportunidade, mas que a matéria
fique como estâ, porque, caso contrário, aceitarmos uma Emenda n9 I, expedida pela Junta Militar, onde os três Ministros esvaziaram este Congresso é
uma coisa, agora, nós Congressistas votarmos uma emenda que humilha e espezinha o Congresso Nacional parece-me, de sã consciência, que é algo que
foge à capacidade de solidariedade que uma Bancada pode dar ao seu Governo.
Ora, Sr. Presidente, quando vejo um colega de V. Ex•, do PDS, o Presidente José Sarqey, procurar o Presidente do meu Partido e o Presidente do
Partido Popular e, agora, vai procurar os outros Presidentes para dialogar,
tenho dito o seguinte: é bom esse diãlogo, mas não seria melhor que começas·
se com o diâlogo entre o Presidente José Sarney, que é do PDS e o Presidente
da República que é do PDS? Já não seria um bom diálogo esse? E eu não diria
Sr. Presidente, nós do PMDB, do PT, dos outros Partidos, que temos um projeto_ partidário, um programa partidário, já não ser~a um avanço se o Presidente José Sarney dissesse para o Presidente da República no seu diálogo: ••Ólha, Presidente, quem sabe começamos a cumprir o programa do PDS? Vamos começar a cumprir o programa do PDS, que é um programa democrâti·
co, que é um programa que prevê respeito ao Parlamento, independência dos
poderes", que é um programa cento e oitenta graus diferente da política que o
Senhor Presidente da República estâ executando.
Eram estas, Sr. Presidente, nesse fim de tarde dessa Sessão, algumas das
preocupações que eu tinha, e que sinto em meio a conversas de companheiros
nossos, tanto do meu Partido como dos Partidos de Oposição, como do pró·
prio Partido do Governo, com relação a essa ansiedade que hã na hora pública brasileira.
Na verdade, Sr. Presidente, o povo não está satisfeito. Enganam-se aqueles que imaginam que a Oposição, que nós, do PMDB, estamos contentes
com essa realidade. Não. Somos Oposição? Sim, somos Oposição_. Queremos
criticar o Governo? Sim, queremos criticar o Governo. Queremos buscar o
voto para substituir esse Governo? Sim. Mas nós estamos vivendo uma hora
de ansiedade que não é bom para ninguém, nem para nós, da Oposição. Essa
angústia que o povo estâ vivendo, esse desespero que o povo está vivendo,
essa falta de confiabilidade, de credibilidade que o povo está sentindo com relação ao conjunto daqueles que têm a responsabilidade ne&te País, não é bom
para ninguém, Sr. Presidente. Nem para o Governo, nem para nós, da Oposição. Estamos vivendo urna hora de angústia. Estamos vivendO uma hora
em que todos nós estamos perdendo credibilidade junto ao povo, de modo especial aos mais desafortunados. E se não dermos uma resposta corajosa, se
nós não tivermos condições de dialogar, mas o diálogo real, não o diálogo de
surdo, que bom seria se o Presidente José Sarney pudesse sentar com o Presidente do meu Partido e os outros presidentes, e tivessem o poder de dicidir, o
poder de homologar algo de concreto que representasse a abertura para a sociedade brasileira sobre aquilo que interessa a toda a Nação; que não sorne
eleitoralmente nem para o PMDB, nem para o PP, nem para o PTB nem para
o PDT, nem para o PDS, não, mas vamos ver a hora que estamos vivendo, e
vamos nos debruçar para buscarmos soluções para a hora que estamos vivendo.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -

AL) -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Agora, não sentimos, Sr.
Presidente, quando somos procurados, e o exemplo mais concreto é esse das
prerrogativas e outro exemplo também concreto é esse do terrorismo. Nós
não sentimos, por parte do Governo, a real intenção de buscar dialogar com a
sociedade brasileira, no sentido de encontrar soluções que signifiquem aberturas reais para melhorar as condições do povo. O que sentimos - e jâ lhe
darei o aparte, ilustre Senador Luiz Cavalcante- é que o Governo busca ex~
pediente, mais expediente e mais expediente no seu continuísmo permanente
para se manter. Busca os casuísmos mais variáveis, com uma preocupação, de
manter-se o atual grupo no poder e, o que ê pior, com o mesmo modelo económico, com o mesmo modelo social e com o mesmo modelo institucional,
ainda que travestido de uma abertura aparente.
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O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL} - Permite V. Ex• um aparte!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo o prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Este aparte derradeiro-eu o dou
perfeitamente à vontade, desta cadeira, exercendo esta eventualíssima liderança, aliás liderança de mim mesmo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas quero dizer a V. Ex• que
o PMDB hã muito tempo não se sentia tão satisfeito como ver V. Ex• na liderança do PDS, nesse momento. Que bom se muitas das idéias de V. Ex' pudessem ser levadas para a sua Bancada. Pelo menos em termos de PETROBRÃS estaríamos melhor.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente Senador Pedro Simon,
o juízo que faço do meu eminente Presidente e colega, Senador José Sarney, é
que ele é absolutamente capaz de levar estas sugestões, tal e qual as enumerou
V. Ex•, ao Senhor Presidente João Baptista Figueiredo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Que bom! Que bom que isso
possa acontecer. Porque tenho o maior respeito pelo Senador Sarney e admiro a sua capacidade, capacidade de dialogar, de presidir um Partido, de viajar, de dar entrevistas à imprensa, sabendo que ele fala, mas que aquilo que
ele fala, hoje, pode não sJgnificar nada amanhã. Porque o General Golbery,
porque o General Figueiredo, porque o Dr. Delfim, porque não sei mais
quem, acham que nada significam.
Mas, que bom- digo a V. Ex'- que o Senador Josê: Sarney pudesse,
como Presidente do Partido, chegar e poder chamar a atenção desde V. Ex•.
ao vereador e ao Presidente da República. HOlha, temos um programa, jura~
mos cumprir este programa e vamos cumpri·lo". Parece-me que- reparem
V. Ex•s- que não é pedir demais. Não estou pedindo que se cumpra o programa do PMDB. Esse, nós pretendemos cumprir quando o povo nos der o
voto. Mas serâ que é pedir demais que o PDS cumpra o programa do PDS? E
concorda V. Ex• Pelo menos, li atentamente o programa do Partido de V. Ex•
t bem diferente da hora em que estamos vivendo.
Era apenas isso, Sr. Presidente, uma espécie quase de extravasar o senti·
mento que me vai n'alma, de profunda preocupação, o desejo de que estaCasa, que é uma Casa de diálogo, possamos realmente encontrar uma forma que
seja um caminho para sairmos das trevas que nós estamos vivendo. Porque,
caso contrário, Sr. Presidente, não será bom para ninguém. Não é o caso de
dizer que o obscurantismo que vem aí somará para o Governo, não é o caso
de dizer que somará para a Oposição, e não é o casO de dizer que somarâ para
o povo brasileiro.
Mas, seria lamentável, profundamente lamentável, que as coisas acontecessem e que nós tivéssemos que bater no peito, dizendo que cada um teve
uma parcela de responsabilidade por não tentar encontrar um caminho, um
denominador comum do interesse da sociedade brasileira. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Eu não posso
deixar de registrar uma entrevista dada ontem, pelo Sr. Bertholdo Kruse, Presidente do INAN - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição.
Sr. Presidente, o Presidente do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, disse alto e bom som, O Estado de S. Paulo registrou, que a alimentação neste País, de março de 1977 a setembro de 1980, elevou·se em 427%.
O grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que o Presidente do INAN
afirma que a alimentação, de 1977 até 1980, elevou-se em 427,7%, e o salãrio
do trabalhador brasileiro, o salãrio de quem trabalha, nesta Nação, elevou-se
em 203%.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o homem que é encarregado da
nutrição, da alimentação, se o órgão federal, se o órgão maior, através do seu
dirigente, confessa que a alimentação duplicou, em termos de percentuais, em
relação ao valor salário, como andam aqueles operários, as multidões de tra·
balhadores brasileiros que, em 1977, passavam fome neste País?
Sr. Presidente e Srs. Senadores, fora outra pessoa que confessasse esse
descalabro à imprensa, talvez eu não estivesse, a esta hora, registrando este
absurdo. Isto me assusta e me preocupa porque quem confessa é o homem indicado e nomeado pelo Governo para dirigir aquele Instituto que é o maior
da ârea da alimentação nacional.
E S. s• afirma que em 1977 jã havia carência alimentícia. E de 1977 a
1980 a alimentação duplicou em relação aos salários, pois enquanto a taxa de
alimentação se elevou em 427,7%, os salários tiveram aumentO de no máximo
203%.
Tenho a impressão de que as bombas que andam por aí, de que as revistas pornográficas que ensinam cada vez mais a prostituiÇão neste País; de que
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o cnmc que polula na Baixada Flt.tminense; de que a corrupção que medra no
País; tenho a impressão Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que a prostituição
que carnpcia' na Nação é exclusivamente fruto de uma situação paradoxal
como esta.
Não se compreende como aqueles que elevam os salários de quem trabalha não estejam sentindo e observando que não há co:rldições para que o alimento suba, cresça mais do que o salário, pois à proporção em que o alimento sobe, cresce e aumenta mais do cl.'be o salário, aqueles que trabalham perdem as condições de trabalhar. O homem trabalha- jã disse dessa tribuna
muitas vezes - para ter o elementar direito de, trabalhando, poder viver às
suas custas se alimentar-se. Como ~ que multidões de pessoas, milhões de
criaturas podem continuar a trabalhar sofrendo fome?
Sr. Presidente, encerrando, quero solicitar de V. Ex• que conste dos
Anais essa publicação feita no O Estado de S. Paulo que diz: "A alimentação
sobe duas vezes mais do que o salârio".
Não vou ler a publicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas desejo solí~
citar de V. Ex• que conste, como parte desta denúncia, o documento que realmente me deu a oportunidade de trazê--la ao conhecimento da Casa e da
Nação.

meiro c 22,1% no segundo" e, enquanto no Nordeste 37,5% das pessoas recebem até meio salário mínimo, em São Paulo esse percentual chega a 15,4%.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se.nador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs!1Senadorcs:
É lamentável, que o Sr. Presidente da República vetasse a lei que cancelava as penas de cassação de mandato e suspensão de direitos políticos impostas ao Sr. Juscelino Kubitschek.
A Folha de S. Paulo de ontem (18-9-80) melhor do que eu lamenta o fato,
aliãs de iniciativa do nobre Senador TANCREDO NEVES, digno Presidente
do Partido Popular. Num artigo intitulado "Veto aos. Mortos" que transcrevo para que conste dos Anais desta Casa do Congresso Nacional, repito,
aquele prestigioso órgão da imprensa paulistana bem expressa o pensamento
da grande maioria do povo brasileiro.
Folha de S. Paulo. 18-9-1980.

VETO AOS MORTOS

Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA EM SEU DISCURSO.
ALIMENTAÇÃO SOBE DUAS VEZES MAIS QUE SALÁRIO

Da sucursal de Brasl1ia
As condições de deficiência alimentar da grande maioria da
população brasileira, identificadas em 1974 pelo ENDEF- Estudo
Nacional de Despesà Familiar - em decorrência dos baixos salários, udeverão estar agravadas atualmente", segundo afimou ontem o Presidente do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
- INAN, Bertholdo Kruse de Arruda. Enquanto os saUirios
cresceram no máximo 203%, de 1977 até março deste ano, nascidades como Manaus, Recife e Salvador o item alimentação alcançou
428,7%.
De acordo com suas informações, na cidade de São Paulo o
crescimento percentual de preços ao consumidor de produtos alimentares atingiu 227,4% - o menor índice entre dez capitais pesquizadas- os salãrios subiram 195,3% em igual período. Em Recife, foi reg-istrado o maior aumento dos alimentos- 428,7% enquarl
to os salãrios não subiram mais do que 203%. Belo Horizonte, por
exemplo, registrou o menor índice de majoração dos salários 177,7% -para um aumento do item alimentação nos preços ao
consumidor de 283,8%.
Para Bertholdo Kruse, a conclusão a que se chega é que,
observando~se que o peso da alimentação nos dispêndios médios
globais da população brasileira varia de 25%. No Distrito Federal
para 48%, no Nordeste, ..elevação dos preços dos alimentos em relação aos salários provocou um agravamento da situação, principalmente se considerada a pressão exercida pelos demais itens, por
exemplo, os da habitação e transportes".
Bolsões

Segundo as colocações do Presidente do INAN, "o maior bolsão de pobrez4 do Brasil está localizado numa faixa do litoral nordestino e o Centro~Oeste, ali, nos sertões da Bahia, Sergipe, Ala~
goas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí",
.. a grande maioria das famílias não possui metade da renda necessária para uma alimentação bâsica suficiente e para as despesas
mínimas -não alimentares". Esta região de extrema pobreza, explicou Bertholdo Kruse, se prolonga ao Norte até o Maranhão e o Parâ, atinge a Oeste parte de Goiás e se estende até o sul de Minas Gerais.
Salientou ainda que "além dessa ãrea de concentração da
pobreza, verifica-se insufuciência de renda praticamente em todo o
território nacional, com situações críticas expressivas, inclusive em
algumas áreas da região Centro-Sul". Segundo Bertholdo Kruse,
dados de 1978 mostram que 42,7% das famílias brasileiras recebem
um rendimento mensal de até dois salários mínimos, sendo quedesse grupo 45,7% encontram-se na região Nordeste, seguindo-se aregião Sul com 19%.
O Presidente do INAN informou ainda que "a maior parte da
população economicamente ativa do Brasil encontra-se em SãO
Paulo e no Nordeste que, juntos, detêm 49,4%, sendo 27,3% no prí-

O Presidente Figueiredo vetou, ontem, a lei que cancelava as
penas de cassação de mandato e suspensão de direitos políticos impostas ao Sr. Juscelino Kubitschek. As sansões revolucionárias per~
seguem suas vítirilas para além da eternidade.
Era um gesto, o projeto apresentado pelo Senador Tancredo
Neves. De nada valeria ao fundador de Brasília, morto há tanto
tempo, o reconhecimento tardio de que seu afastamento da vida
pública, em 8 de junho de 1964, se devera a contingências políticas
de momento. No entanto, o Sr. Figueiredo vetou a lei.
Expondo os motivos que fundamentaram sua decisão, o chefe
do governo afirma que a anistia beneficiou "todos quantos, por mo~
tivos políticos, sofreram sanções de caráter revolucionârio, ficando,
assim, atendida, em relação ao ex-chefe de Estado, a finalidade
maior do projeto, sem incompatibilidade com o preceito do art. 39
da emenda constitucional n9 li".
Temos, então, que o perdão concedido upost~mortem" a JK é
considerado suficiente, e que a magnanimidade do poder se esgotou
nesse ponto. Essa posição encerra um equívoco filosófico que nenhum cristão tem o direito de cometer, pois a injustiça mancha
quem a pratica, e não a vitima. Logo, o cancelamento da cassação
limparia a imagem do governo que a impôs e em nada afetaria a memória do morto. Até porque esta jã pertence à História, definitivamente.
Em suas r3zões, o Sr. Figueiredo cita o art. 39 da emenda n'? ll,
que revogou .. os atos institucionais e complementares, no que contrariarem a Constituição Federal, ressalvados os efeitos dos atos
praticados com base neles, os quais estão excluídos de apreciação
judicial".
O recurso à Justiça foi sempre proibido, desde abril de 1964,
por um motivo muito simples: as punições nada tinham a ver com
justiça, mas com os interesses políticos dominantes. Então, era necessário manter os tribunais fora do negócio, sob pena de perder todas as causas.
Todavia, parece exagerado pretender que a revisão de tais decisões seja impossível também por via legislativa.~ certo que a leitura
do texto suscita dúvidas, por causa da ressalva aos "efeitos dos atos
praticados com base neles". Mas essa questão pode ser resolvida
com um ligeiro apelo à memória: já houve lei modificando os efeitos
de punições impostas com base em atos institucionais.
Foi a lei da anistia, de iniciativa do Executivo. E nessa iniciati~
va reside a grande diferença. O governo pode fazer e desfazer, que
tudo ê constitucionaL Já o Congresso não consegue ao menos desagravar um cadáver.
Senhor Presidente e Srs. Senadores, diante da atitude do Sr. Presidente
da República, vetando a lei de iniciativa do eminente Senador TANCREDO
NEVES, divulgou ele nota oficial que também transcrevo neste pronunciamento para que conste dos Anais desta Casa.
~s o _que diz o Presidente do PartidO Popular quanto ao veto Presiden~
cial à lei que cancelava as penas impostas ao grande estadista Juscelino Kubitschek:
O Presidente João Baptista Figueiredo acaba de perpetrar ato de tal mesquinharia política, que está a reclamar o mais enérgico protesto de todos os
mineitos ·e o" rePúdio das consciências bem formadas.
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Visando reparar a grave injustiça, que pesa, de forma vil e ignominiosa,
sobre a memória do inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
decorrente do ato revolucionário que lhe cassou o mandato de Senador pelo
Estado de Goiás e suspendeu os seus direitos políticos, tomamos a iniciativa
de um projeto de lei que se propunha a cancelar aquelas infamantes punições,
o qual foi unanimente aprovado na Câmara e no Senado, com pronunciaM
mentos de apoio, os mais eloqüentes, de ilustres parlamentares de todos os
Partidos.
Somos, agora, surpreendidos com a decisão do Chefe da Nação que, vetando, com base em razões sofisticas e incorisistentes; no referido projeto, justa e precisamente o seu artigo 19, que restaurava, na sua plenitude, a personalidade moral, política e histórica do grande Pre_sidente, deixa maculado o seu
nome da lama que lhe atirou, no auge do delírio revolucionário, o ódio dos
seus implacáveis adversários.
Com o seu ato -irrefletido, o Presidente da República se faz alvo da indignada reprovação dos espíritos isentos e tem a repulsa unânime do povo brasileiro. Minas recebe, no ultrage que se perpetra contra a memória do seu inigualável filho, expressão da sua honra, civismo e cultura, violenta agressão
aos seus brios e sentimentos, inspirada na paixão in~,;aciada e ditada pela ótica
deformante de uma incrível miopia política. Saberemos, os mineiros, na hora
oportuna, revidar, à altura, essa inqualificãvel afronta.
Fica, agora, patenteada a natureza e o teor da mão estendida do Presidente Figueiredo: leve, apressada e sôfrega para os gestos irrelevantes das
honrarias fáceis e os posicionamentos demagógicos, mas mão de ferro, fria,
dura e implacãvel para os atos da justiça reparadora.
A grande oportunidade que o Presidente perdeu de contribuir, com uma
decisão de grandeza, pitra o desarmamento dos espíritos, nesta hora de paiw
xões insensatas e de radicalismos desagregantes, substituindo-a pelo veto
odioso e duro, vai colocâ-lo, neste melancólico episódio, amesquinhado e
roto no julgamento dos seus contemporâneos e no veredito da História.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
alcoólicas e determina outras providência e os Projetas de Lei do Senado n9s
57, 59 e 78, de 1971,24, de 1975 e4, de 1976, que tratam de matéria correlata.

-6Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar najuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 12,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que alter_~ a redação e revoga dispositi·
vos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N• 44, DE 1980
Votação, em primeiro turho (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n•44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos ar·
tigos 5• e 6' da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliãrios, tenM
do
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.

-8Discussão, em turnO -único, do Projeto de Lei da Câmara n9 42, de 1980
(n' 1.948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, dando nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de no·
vembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do· Ar, tendo

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não há mais oradores inscritos.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 706 e 707, de. 1980, das ComisNada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan- sões:
do para a sessão ordinãria da próxima segunda-feira, a seguinte
- de Constituição e Justiça; e
ORDEM DO DIA
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
-lVotação, em turno -único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.., 668, de
1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller
(SC) a contratar uma operação de crédito de CrS 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n' 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 1980' (apresentado pela Comissão de Economia como conclUSão de seu Parecer n9 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 671, de 1980, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentOs e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 389, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, tios termos do
art. 371, alínea c do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9
18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dã outras providências.

-9-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1980
(n• 2.887/80, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
revogando o artigo 4• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978, que declarou
em extinção o quadro de oficiais farrriacêuticos do corpo de oficiais da ativa
da Aeronáutica, e dando outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980, das Comissões:
-

de Segurança Nacional; e
de Finanças.
-lO-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 78, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
674, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevarem Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e
sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 675, de 1980, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-li-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 1980 (aM
presentado pela Comissão de Economia como- conclusão de seu Parecer n9
676, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevarem CrS 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (a-5presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
Votação, em tu'rno único, do Requerimento n9 391, de 1980, do Senador 678, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currai.s: Novos (RN), a
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e
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um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante res, no ano passado. O Mêxico, por falta de feijão-preto, solicitou que os EsM
tados Unidos plantassem esse produto com o objetivo de cedê-lo. O Chile e a
de sua dívida consolidada, tendo
Argentina, com alguma disponibilidade, foram procurados pelo Brasil. As
PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão:
autoridades brasileiras autorizaram a importação de 60 mil toneladas através
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
das empresas BANTRADE, do Rio Grande do Sul, COTRA e VILARINHO. Os negócios foram fechados, mas para apenas 38 mil toneladas, sendo
-13Discussão, eri1 turno únicO, do Projeto de Resolução nv 82, de 1980 (ar 15 mil para BANTRADE, 15 mil para COTRA e 8 mil toneladas para VILApresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv RINHO.
Todavia, mesmo essas 38 mil toneladas não foram entregues; o feijão disM
682, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em
Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cincO milhões e setecentos mil cruzeiros) o mon- ponível deu apenas para uma entrega de 22 mil toneladas. O consumo no Rio
de Janeiro é de cerca de 6 mil toneladas por mês, correspondente a uma contante de sua divida consolidada, tendo
sumo per capita da ordem de 16 quilos por pessoa, por ano.
PARECER, sob n• 683, de 1980, da Comissão:
O preço pelo qual o feijão estã sendo vendido ê da ordem de 25 cruzeiros.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Esse preço é compatível com o preço oficial que vinha sendo cobrado antes.
Não coincide, é claro, com o preço do mercado paralelo, que estava muito
-14mais alto. Todavia, o Governo não podia adotar a cotação do mercado paraDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução nv 83, de 1980 (a- lelo. Manteve, portanto, as cotações normais tabeladas para o Rio de Janeipresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv ro.
684, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em
No País como um todo continuará faltando feijão-preto. Os preços manCr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua tidos pelo Governo não têm, porêm, nada que ver com demagogia, como foi
dívida consolidada, tendo
aqui sugerido. Impossível seria não manter o preço oficial jã antes tabelado,
PARECER, sob n' 685, de 1980, da Comissão:
compatível, aliás, com o custo de importação. Também foi alegado que o
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com Nordeste tem sido prejudicado porque o Governo manda feijão para o Rio de
a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
-15-

Janeiro, mas não para aquela região. Na realidade, o feijão consumido no
Nordeste é o mulatinho e, principalmente, o macaçar, mas nunca o feijão-

preto. O Governo, entretanto, estã remetendo para o Nordeste, num prograDiscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de ma também de ajuda, alguns produtos como o arroz, o leite em pó e milho
1978, do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de importado.
bens públicos e particulares, e dâ outras providências, tendo
O segundo problema, Sr. Presidente, que desejo tratar hoje, se refere à
viagem do Ministro Delfim Netto à Europa. Na semana passada o Senador
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de .!980, das Comissões:
Roberto Saturnino comentou a viagem de S. Ex• como sendo destinada, pura
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
e exclusivamente, a tratar dos problemas relacionados com a dívida externa
mérito, favorâvel; e
do País. Na realidade, S. Ex• esteve na Alemanha onde foi presidir o lança~
- de Finanças, favorável.
mento de 100 milhões de marcos de bónus para a NUCLEBRÂS. Evidente(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador mente, cuidou também de manter contatos com as ãreas financeiras, com inJarbas Passarinho, de adiamento da discussão).
tuito, inclusive, de estudar problemas relacionados com a dívida externa,
como ê da sua obrigação.
-16Não hã, Sr. Presidente, nenhum problema para o fechamento do balanço
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nado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como ãreas de interesse da segurança nacioM
nai, tendo·
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão:
-de Constituil;ão e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venciM
do do Senador Tancredo Neves e voto vencido em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lâzaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Constituição e Justiça.)
o SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) _ Está encerrada a sessão.

lhões até o fim do ano, para o que não haverã qualquer dificuldade. Agora
mesmo 0 Ministro Delfim Netto negociou mais um emprêstimo de 500 milhões para a PETROBRÃS e o Banco Mundial, solicitado a cooperar com
250 milhões de dólares para o programa do ãlcool, ofereceu I bilhão para esse
programa. O Senador Roberto Saturnino também relacionou a viagem do
Ministro Delfim Netto com a venda ou com o que considerou o entreguismo
de Carajãs. Ora, Sr. Presidente, é preciso ter muita imaginação para explorar
um tal assunto, relacionandoMo com o problema da dívida. Realmente, CaraM
jãs; ê uma província mineral da maior significação. Ela porêm não vai ter
qualquer significação, enquanto não for explorada. Suas riquezas se enconM
t;am nas profund_ezas do ~o! o e, enquanto isso, não gerar~o qualquer possibilidade de ajuda as geraçoes atua1s ou futuras. Não terao qualquer senttdo
( LevantaMse a sessão. às 17 horas e 45 minutos.) para nós. É preciso tambêm ganhar-se consciência de que Carajâs no conjunM
to da sua potencialidade, exigirã para sua exploração, um investimento de
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR- JOSE LINS. NA
cerca de 30 bilhões de dólares. Esses recursos são necessãfios para colocar as
SESSÃO DE /5-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORAsuas jazidas em funcionamento e em operação para servir ao País. O grande
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
problema ê portanto o capital para investir nesse empreendimento.
O SR. JOSE: UNS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
Presidente, Srs. Senadores:
O SR. JOSf: LINS (PDS - CE) - Pois não.
Desejo comentar hoje três importantes assuntos que foram ventilados na
seman'El passada aqui no Senado.
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Senador José Lins, em todo o
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero dar uma informação ao nobre problema do feijão, o que me deixa perplexo e preocupado ao mesmo tempo é
Senador Agenor Maria, a respeito do problema do feijão no Rio de Janeiro. que o Governo determina, atravês do rádio, da televisão e da imprensa escrita
Como sabemos, temos no Brasil duas safras de feijão: a safrinha e a safra que não vai faltar feijão de 25 cruzeiros na Guanabara. Os jornais publicam
normal, que se inicia ein novembro. A safra normal do ano passado frustrou- isso e garantem que não falta feijão-preto para o pessoal da Guanabara a 20
se e o mesmo se deu com a safrinha deste ano. Dessa forma houve falta geneM cruzeiros o quilo. E começaram a quebrar os mercados, a apedrejar as viatuM
ralizada de feijãoMpreto no País, criandoMse sérias dificUldades. Em agosto ras policiais, porque, em geral, falta o feijão. A população fica na fila de maM
deste ano, o feijãoMpreto estava sendo vendido a Cr$ 28,40 no Rio de Janeiro, drugada indo até 10, 11 horas da manhã e falta o feijão, daí originando-se o
o polido a Cr$ 37,50, e o polido-extra a Cr$ 43,00. Todavia, devido à falta do quebra-quebra. Então, acho que devia haver uma outra forma de resolver
produto, os preços, no mercado paralelo, subiram muito, chegando a cerca de esse problema angustiante.
Cr$ 70,00, Cr$ 80,00, e dizem que. atê a mais. A produção de feijãoMpreto no
mundo provém do Chile, do México, da Argentina e do Brasil. OS países conM
Nas feiras livres, feijão até 110 cruZeiros o quilo, no mercado, para quem
sumidores são principalmente o México, Venezuela, Cuba e o Brasil. Como entrar naquela fila, feijão a 25 cruzeiros. Então, V. Ex• tem que convir o seM
no Brasil, houve frustração de safras também, em alguns dos países produtoM guinte: hã uma diferença muito grande de feijão de 25 para feijão de 110 e tem
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muita gente negociando com a miséria alheia aí. O que me faz falar do feijão é
ess~ problema das distorções. Um outro aspecto é que lá no Nordeste o feijão
estâ custando 100 cruzeiros o qüilo, lâ não houve safra, houve uma frustração
total de safra; é mais distante de São Paulo, do Paranâ do que o Rio de Janeiro. Então, eu me pergunto: Porque o homem da Guanabara, com uma renda
per capita maior do que a do Nordeste, tem direito a feijão de 25 cruzeiros o
quilo e o nordestino não tem? A minha indagação é essa. Sobre o problema
da viagem do Sr. Ministro à Europa, os jornais é que anunciaram que ele ia à
Europa não só ver o problema do bónus na Alemanha como também o aspecto da energia renovável e do nosso minério. Eu não sou contra O dinheiro emprestado para desenvolver a nossa mineralogia. Agora, acho que não tem por
que se pegar o nosso minério e entregá-lo ao capital estrangeiro. O dinheiro
emprestado para nós brasileiros tocarmos o nosso minério é uma coisa, e
abrir mão das nossas minas para o capital estrangeiro ê outra totalmente diferente. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- Senador Agenor Maria, em primeiro
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que imPOrtar feijão-preto. Porque essa é a exigência do consumidor da Guanabara. Quando nós sabemos que esse feijão ficou encarecido no Nordeste,
ficou porque nós perdemos praticamente toda a safra nordestina, e sabe disto
o nobre Senador Agenor Maria melhor do que eu.

O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- V. Ex• hã de se lembrar, também,
que a safra do feij"ão-preto paranaense do ano passado frustrou-se, e a pequena safra deste 'ano também, e foi exatamente pOr isso que faltou feijão-preto.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A informação que tive, no Ministério do Planejamento, é que de toda a safra do Nordeste aproveitaram-se
I 5%- do total, isto é, perderam 85% da sua safra. Logo, some-se a isso não
apenas O custo de transferência, que foi outra verdade difícil de entendermos
à primeira vista, mas -depois meditando-se, entende-se; não é apenas o custo
de transferência, o custo do transporte em mandar o feijão ou, como V. Ex•
disse, vamos ter o milho mais caro na nossa região porque sobre esse milho
pesa o gravarne do transporte; não, pesa o ICM também, pesam aqueles impostos que o Senador Agenor Maria tem aqui criticado, no meu entender,
com muita proficiência. Já dizer que Carajás seria entregue ao capitill estrangeiro não há o menor sentido, porque não ê este o objetivo do Governo. O Se~
nador Roberto Saturnino se referiu, parece-me qu~ foi apenas a uma presunção, uma dúvida, e essa dúvida é ligada mais ao FMI, como se fosse necessidade nossa nos comprometer deste modo para que o FMI pudesse nos dar
empréstimos .. Ora, o Senador José Lins, que trabalha nisso com grande capacidade, nesta área exatamente da Maioria, sabe que se nós fôssemos dep• nder do FMI, estaríamos mal. O máximo que ele poderia nos dar seria algo assim na altura de dois bilhões de dólares.

lugar o problema do feijão. O que disse a V. Ex• é que no Brasil vai faltar
feijão-preto. Mas, para o Rio de Janeiro foram importadas 22 mil toneladas.
Como o consumo do Rio de Janeiro é de 6 mil toneladas por mês, essas 22 inil
toneladas dariam para cerca de 3 meses. Ora, se a safra ~ntra em novembro,
nós poderíamos "garantir o abastecimento do Rio de Janeiro.
Qua:rif() ao preço, nobre Senador, jâ estava tabelado. Nós no Nordeste
temos o feijão mais caro, infelizmente essa ê a realidade, como teremos milho
mais caro. Isso é um problema de estrutura de preço e eu, realmente, me constranjo com isso. Mas, de qualquer modo, como disse a V. Ex•, o Governo estâ
subsidiando o_ Nordeste com leite, milho, mandando o feijão mulatinho e está
também ajudando com mais um dos produtos necessários ao Nordeste.
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE) -lõ o caso de perguntar se são amigos.
Quanto ao problema de Carajás, quanto ao problema da viagem do Mi- Sim, são "muy amigos".
nistro Delfim, eu estou exatamente analisando essas colocações que foram
O Sr. Jar&as Passarinho (PDS - PA)- De modo que, para fazermos
feitas pelo nobre Senador Roberto Saturnino, evidentemente baseadas em
algo que nos remetesse ao FMI, dentro da diferença de recursos de que nós
notícias de jornal. Não mais do que isso.
precisamos, seria simplesmente ridículo, seria uma escravização a um deterO Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte?
minado modelo sem as -conseqiiêricias sequer imediatas de um recebimento de
O SR. JOS€ LINS (PDS - CE) - Pois não, com prazer.
fluxo monetário para aliviar as nossas dificuldades. Agora, um fato é impor~
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Senador José Lins, note V. Ex• tante, e já tenho discutido, nesta Casa, com companheiros de pensamento dia facilidade com que a Oposição ataca. O Ministro viaja e, imediatamente, a verso do meu, mas todos concordamos que não é possível estabelecer uma
Oposição Se dá ao luxo de fazer exercício de imaginação; declara que o Minis- aceleração do-desenvolvimento de um pafs como o nosso sem buscar poutro foi ao exterior para, na v-erdade, assegurar determinadas intervenções de panças externas também, desde que elas fiquem submetidas ao interesse nacional e não nos comandem. Ora, a partir daí, é preciso verificar o que V. Ex•
natureza do capitalismo internacional dentro da economia brasileira.
acabou de dizer. O grande Carajás, hoje, é um projeto que, acredito- como
O SR. JOS€ LINS (PDS - CE) - Exatamente.
V. Ex• disse- vai exigir uma inversão de cerca de trinta e seis a quarenta biO Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Isso se diz com a maior desen- lhões de dólares, ou quarenta mil milhões de dólares, que não poderíamos sovoltura. E quando alguém pede qualquer evidência, o máximo que se diz é: zinhos fazer. ~ verdade que algum redimensionamento pode nos ser favorá.. Os jornais disseram". Nem se diz e:;atanlente qual foi o jornal que tivesse vel. Por exemplo: quando o Projeto Carajâs foi orçado, foi mensurado novadito isso e, talvez, nem o jornal tenha dito exatamente isso. O que li no jor- lor de quatro e meio bilhões de dólares; hoje ele está reduzido a dois e meio,
nal, jâ foi aJgo muito mais sensato, pelo menos: é que o Ministro teria tido a pelas novas condições que foram verificadas através de um estudo mais acupreocupação de, numa visita a determinadas áreas e Centros internacionais fi- rado, com dados mais precisos. Mas, ainda assim, não poderíamos fazer isso
nanceiros, mostrar que as publicações recentes feitas nos jornais Finantia/ Ti- sozinhos, como, por exemplo, o caso da Hidrelétrica de Tucuruí. Então, essa
mes, e outros, não tinham cabimento, em relação ao desenvolvimento da eco- associação, como a associação de alumímio com grupos japoneses, desde que
nomia brasileira atual. V. Ex• acabou de mostrar que o hiato de recursos já eles sejam minoritários no projeto que nós oferecemos, e não nós aderirmos
foi, até o mês de agosto, coberto em mais de 60%, sem maior preocupação. ao projeto que o capital estrangeiro nos imponha, isso me parece que qualquer país do mundo faz, inclusive a União Soviética e a China fazem.

O SR. JOS€ LINS (PDS - CE) - Essa, a verdade, Senador Passari·

nho.

O SR. JOSE LINS (PDS _:CE)- E verdade. V. Ex• tem toda a razão,
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Fala~se, entretanto, que era pre- nobre Líder. Quanto à interrogação: por que precisamos importar feijão? A
ciso fazer a renegociação da dívida brasileira porque nós não teríamos capaci- resposta estã em fatos históricos de substituição de determinadas culturas,
dade de cobrir esse hiato de recursos. Vem a OpoSição ...
que para nós são importantes, mas está ta-riibém relacionada com questões
O SR. JOS€ LINS (PDS- CE)- Agora, nobre Senador, a Oposição climáticas. No caso do feíjão, tanto no Nordeste como no Sul, o problema foi
meramente relacionado à questão de tempo, de falta de chuvas ou de excesso
passa o problema para 1981.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Agora, como 1980jã estáprati·
camente vencido, então, projetam-se as previsões pessimistas para 1981. E
mais ainda: argumentou-se com as declarações do ex~Ministro Carlos Rischbieter dizendo~se que ele tinha sido absolutamente correto na sua previsão e
por isso tinha sido demitido. Também não é verdade. Estâ longe de ser verdadeira esta afirmativa. ~ finalmente, se diz que o Ministro foi negociar Carajâs, através de uma penetração de capital estrangeiro dentro do Projeto. Veja
V. Ex•: o nobre Senador Agenor Maria, uma das figuras mais queridas desta
Casa, um homem que, sabemos, tem grande experiência, feita no viVer, no viver vivido, colocou o problema a V. Ex•, que, de fato, é muito importante, e
S. Ex• conhece a matéria não por ouvir dizer, não apenas por exercício livres~
co: é a questão do abastecimento de gêneros de subsistênCia dentro do Nordeste. Eu, particularmente, devo dizer a V. Ex• que, como Líder do Governo,
nesta ocasião, teria uma certa dificuldade em explicar por que o Brasil tem

de frio.

Quanto ao problema de Carajâs, não hã dúvida, Carajás é uma grande
província mineralógica. É, talvez, a maior jazida mineralógica do País, com
uma possibilidade imensa de ajuda. Mas, ela em nada ajudará enquanto não
for explorada. Essa é a verdade.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - E o retorno1
O SR. JOS€ UNS (PDS - CE) - Só haverâ benefícios para o povo
brasileirO se as suas riquezas forem postas em circulação. O problema está em
coino fazer isso". Se para colocar Cani.jás em funcionameilto, produzindo riquezas para o povo, precisarmos de trinta bilhões de dólares, evidentemente
teremos de pergUntar onde buscar esses reCu-rsOs.-Hâ dUas alternativas: agir
paulcitinamente, ou esperar até ter trinta biihões de dólares e dominar os mercados externos, ou compartir com esses mercados. Mesmo porque não vamos
consumir sozinhos os produtos de Carajás. Também não vamos tirar provei-
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to maior~ se não conseguirmos divisas através de Carajâs~ para resolver os
O Sr. Henrique Sandllo (PMDB - GO) - Nilo, nobre Senador. Eu
problemas da dívida nacional~ que só o petróleo, em si, agrava tanto.
acho até que a Rússia, a essa altura, e a China, com certeza, aceitariam, por
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex•? (Assentimento exemplo, a atuação de uma empresa transnacional norte-americana, com
do orador.) - Senador José Lins, note V. Ex• que, quando se fala em merca· sede nos Estados Unidos, de capital minoritário. em seu território.
do, que o Projeto Carajâs, só o Proje~ Minério de Ferro Carajãs, porque CaO SR. JOSt LINS (PDS -CE) - É um problema de condições ...
rajás é um complexo, em que entram ferro, níquel, alumínio, cobre ...
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E, na minha opinião, não haveria nenhum_problema para essas duas economias, quer para a soviética,
O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - ... o ouro e niquei. ..
quer para a chinesa.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- ... não, o ouro não entra no
O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- V. Ex• poderia explicar o porquê.
projeto, tão forte ele é - que o Projeto Minério de Ferro de Carajâs, que significa trinta e cinco milhões de toneladas de exportação fano, ele ê que vai gaO Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Porque se trata de uma ecorantir ao Brasil manter a quota 3.tual no mercado mundial, sem o que a área nomia ampla e profundamente planificada. Não é o nosso caso, não é o caso
tradicional de exportação de Minas Gerais não atenderia mais.
dos países capitalistas, sobretudo daqueles em desenvolvimento.

O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Mas, é al, nobre Senador Jarbas
Passarinho, que a Oposição diz que estamos vendendo o Brasil. Ora, não ê
pai' utilizarmos as nossas riquezas, por explorar as nossas potencialidades ou
por negociá-las nos mercados interno ou externo, que estaremos necessariamente prejudicando o nosso País. A entrada de poupanças externas, seja em
combinação com capitais nacionais, seja mesino para a exploração, em determinadas condições de negócios, de partes desses minérios, nem sempre é contrãria aos nosSos interesses.

O SR. JOSt LINS (PDS - CE)- A planificação não introduz necessariamente, condições de protcção. A planificação nem sempre é contrária
aos interesses ...

O Sr. Henrique Sandllo (PMDB- GO)- Mas é lógico. Ela teria que se
enquadrar. A economia soviética é totalmente planificada: toda iniciativa pri·
vada que se admitir ali terá que se enquadrar na planificação. Assim será na
China, na Polónia, etc.
O SR. JOSt LINS (PDS- CE) - Se essa fosse a única condição, acho
O Sr. Henrique SantiUo (PMDB- GO) - Permite V. Ex• um aparte? que o sacrifiício não valeria a pena.
O SR. JOSt LINS (PDS -CE)- Ouço, com prazer, o nobre Senador
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Na Europa Ocidental, trataHenrique Santillo.
se de atuaçào de empresas transacionais em países cuja cultura já está estratificada, sedimentada em todos os sentidos. É diferente num país corno o nosO Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Apenas porque V. Ex• acaso, em que as tradições sociais, econôrrticas, politicas e culturais estão cm evobou de dizer, há pouco, que a Oposição se louva naquilo que é publicado na
lução diária-e permanerite, sob a influência quantas vezes nefasta, apesar das
imprensa. :É lógico que tem que ser.
leis das empresas transnacionais. Não estou colocando, aqui, nenhuma xenofobia. Gostaria que isto fosse discutido com mais profundidade, atê mesmo,
O SR. JOSf:: LINS (PDS - CE) - Em_ parte, é natural.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- f: natural porque a Oposição por exemplo, como as empresas transnacionais agiriam na exploração do
não tem acesso às fontes oficiais. Ainda hoje, a imprensa publica nota de Complexo Carajás; se realmente não haveria nenhum mal para o Pafs, se havários correspondentes dos Estados Unidos de toda a imprensa brasileira, veria apenas bem, ou, se havendo bem e mal, o que pesaria mais numa badando-nos a informação de que o Ministro Delfim Netto admitiu uma com- lança feita por nós todos.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador José Lins, V.
posição com o FMI, desde que seja para reciclar os petrodólares. Então, jã é
Ex• me permite um aparte?
uma coisa diferente daquilo que o nobre Senador acaba de dizer.
O SR. JOSt UNS (PDS- CE) -Concedo o aparte ao nobre Senador
O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Concordo, nobre Senador, em que
Jarbas Passarinho.
urna das melhores fontes de informações é a imprensa.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador José Lins, supo·
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Creio que esses correspondentes todos, enviados especiais de vãrios jornais, acompanhando a visita do nho eu que a discussão é mais com o meu aparte do que propriamente com o
discurso de V. Ex•, porque citei esses países nominalmente, União Soviética e
Ministro Delfim Netto à Europa e Estados Unidos, são responsáveis.
China, recebendo presença de capital estrangeiro para acelerarem o seu de-O SR. JOSt LINS (PDS - CE) - Não hã dúvida.
senvolvimento. E o nobre Senador Sant1llo citou até mesmo a Polónia que
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Sabemos perfeitamente quais talvez não se enquadrasse precisamente na exemplificação que ele fez quanto
os cantatas feitos pelo Ministro na Europa, quais os realizados nos Estados à segurança. Eu concordo com o nobre Senador por Goiás que a exemplificação tem que ser feita cJutelosamente; ela não pode ser transferida, pura e
Unidos. Agora, mais essa notícia, de admissão formal, pelo Ministro ...
simplesmente, uma vez, num caso, o capital estrangeiro entre não pelo fato
O SR. JOS(:; LINS (PDS - CE) - Esse é outro assunto.
apenas de ser uma economia planíficada, mas pelo fato de que a nação com
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- ... de que ele admite, perf•ita· economia planificada e não economia de mercado -supõe-se- só receberá
mente, o Brasil compondo-se com o Fundo Monetário Internacional, desde para a aceleração do seu desenvolvimento o capital que lhe interessar. Supõeque seja para reciclar os petrodólares.
se- embora nós saibamos do que é possível à transnacional, quando penetra
O SR. JOSt LINS (PDS - CE)- Quem pode reciclar os petrodólares em qualquer território do mundo, em matéria de corrupção, de vantagens de
são os donos dos petrodólares. Gostaríamos que esses recursos viessem para outra natureza. Mas a minha colocação foi apenas para mostrar, exatamente
em segmento ao raciocínio de V. Ex•, nobre Senador Josê Lins, que nós temos
o Brasil sem passar pelas entidades financeiras internacionais.
dois caminhos: um caminho é procurar o desenvolvimento com recursos próO Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Sim, mas o Ministro saiu
prios, e nesse caso, então, o prazo será extremamente maior, ou nós não estacom uma idéia, discutida na Europa, de que isso deveria ser feito através do
beleceremos a estratégia do medo, não teremos o receio, pelo fato de não terFundo Monetário Internacional. Isso é uma idéia do próprio Ministro, publimos uma economia planificada, de trazer para dentro do Brasil recursos es..
cada pela imprensa. Estou também me louvando em publicações feitas na imtranhos, recursos forâneos, desde que, como salientei no aparte que dei a V.
prensa do País, informações fornecidas pelos enviados especiais e pelos seus
Ex', sejam colocados no centro de interesse nacional, segundo a decisão bracorrespondentes nas várias capitais européias por onde passou o Ministro
sileira, e não a decisão externa. Isto é perfeitamente possível, porque vários
Delfim Netto. Agora, uma outra coisa que gostaria de colocar rapidamente,
outros países, que hoje galgaram o patamar dos países desenvolvidos,
se V. Ex• me permite. Há uma diferença muito grande, na minha opiniãoserviram-se desses recursos. Como jâ tivemos a oportunidade de discutir, nós
acho que devemos, inclusive, aprofundar esta discussão- entre a atuação do
não veríamos o ingresso de capital senão de duas formas; ou uma forma de
capital internacional, da empresa transnacional num país, por exemplo, como
capital de risco, investimento, ou uma forma de empréstimo. O antigo proa Rússia, a China, a Polónia, ou na própria Europa Ocidental, e a atuação
grama do PMDB, para surpresa minha, não aceitava capital de risco, só aceidesse mesmo capital, dessas mesmas empresas no Terceiro Mundo, sobretutava empréstimo. Combate-se tanto o crescimento da dívida externa, e todo o
do nos países em desenvolvimento. Acho que hã uma diferença capital e que
pais em desenvolvimento é um tomador de empréstimo. A diferença é que há
precisa ser discutida. Então, o exemplo não pode ser citado.
os bons tomadores e os maus tomadores de empréstimo; os que tomam em~ ·
O SR. JOSt LINS (PDS- CE) - Não entendi bem, nobre Senador, préstimo apenas para pagar dívidas e os que tomam empréstimo ganhando
qual a díferença que V. Ex' fez entre os países socialistas e outros, com re- tempo para, com esses empréstimos reprodutivos, solucionar problemas.
lação ao capital estrangeiro ...
Quando V. Ex' mostrou o potencial de Carajâs, e se nós tivermos possibilída-
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de de certas associações, dentro da maioria brasileira mantida, e do centro de desenvolveu-se com recursos próprios: Se a Vale do Rio Doce, no seu nascedecisão nacional sem dúvida nenhuma conservado, essa será a forma 'pela douro, se tivesse associada a uma /fanna Corporatidn, ou a uma rio Tinto, ou
qual mais depressa nós conseguiremos transformar o potencial em realidade. a uma ALCOA, a uma dessas grandes comercializadoras de minério no merÉ como V. Ex• diz: o que adianta eu ter lá, po'r exemplo, hoje, talvez a maior cado internacional, teria sido capaz de desenvolver, como desenvolveu, a sua
mina dC cobre do mundo sem render nada? O que adianta eu ter a maior mina linha de comércio próprio?! Ou ficaria sempre na dependência dos arranjos
de minério de ferro sem render nada? Então, aí é que, desde o início do Go~ de mercados forjados por essas grandes empresas?! Éste aspecto é fundamenverno Figueiredo, eu tenho sugerido à Oposição que discutamos essa tese. tal, é a questão da comercialização da soberania brasileira na formação das
Como é que a Oposição vê o capital estrangeiro? Ele é segundo a Oposição, grandes linhas de comércio de minério no mercado internacional. Este, o priabsolutamente nefasto ou ele pode ser benéfico? Eu jâ sei respostas de emi- meiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da confiabilídade. V. Ex• e o
nentes homens da Oposição, que estão na segunda categoria, dos que acham Senador Jarbas Passarinho, é óbvio, têm toda a confiança nas autoridades,
que o capital estrangeiro pode prestar serviço, desde que - aí é que nós nos no Governo brasileiro que está aí, mas V. Ex• hâ de convir que nós da Opocolocamos de acordo - este seja, em primeiro lugar, aplicado onde interessa sição temos que levantar dúvidas sobre a postura desses ministros, numa situação de angústia de balanço de pagamento que estamos vivendo nestes
o Brasil e não onde não interessa.
dias. e quando sabemos que os ministros, principalmente o Ministro Delfim
O SR. JOSt: LINS (PDS - CE) - E em condições também ...
Netto, estariam correndo o Mundo atrãs de recursos para fechar o balançq de
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eu queria apenas dizer rapi- pagamento. Que tentações, que pressões hão de ter sido exercidas sobre esse
damente o seguinte: há uma questão que eu gostaria de colocar a respeito das Ministro para abrir, digamos assim, esta grande riqueza que é o grande trunpalavras do eminente Líder.
fo que o Brasil possui hoje. Corresponde -ao trunfo que o México tem com o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Infelizmente o tempo do orador seu petróleo. O Brasil tem Carajás. Terá esse Ministro realmente uma posição
jã estã um pouco ultrapassado e eu pediria a S. Ex• qUe concluísse evitando os firme, de acordo com a nossa visão, do que sejam os interesses nacionais?
Acharllos que não. É óbvio que V. Ex•s, não estarão de acordo. -Aí cabe a terapartes.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Vários setores da sociedade ceira questão que gostaria de levantar- o grande debate, é a audiência, é o
estão questionando o problema da credibilidade e das possibilidades de nego- debate no Congresso Nacional. Já que V. Ex•s estão acreditando no Goverciação que tem o Governo brasileiro, com a elevada dívida externa e com o no, jâ que nós estamos desconfiando do que por aí em matéria de concessão,
problema de balanço de pagamentos, com os grupos internacionais justamen- então, vamos abrir o jogo. Que o Governo exponha o que está pretendendo
te para negociar isto. Essa questão está sendo levantada, e precisa ser discuti- em termos de exploração de Carajás, que apresente à Nação, ao Congresso
da. Nós achamos, por exemplo, que a credibilidade do Governo tem-se redu- Nacional, o seu plano, que essas coisas sejam discutidas aqui, para que façazido extraordinariamente no sentido de negociar até isso aí. E isso é extrema- mos o balanço, avaliemos os prós e os contras das medidas e dos caminhos
que estão sendo tomados. Eram estes três pontos que entendo deveriam s~r
mente perigoso para a Nação.
ressaltados e discutidos nesta importantíssima questão que V. Ex• hoje traz à
O SR. JOSt: LINS (PDS - CE. Para uma questão de ordem.) - Sr. baila, em resposta às nossas colocações.
Presidente. Desejando eu continuar a discutir esse assunto, pergunto a V. Ex•
O SR. JOSlt LINS (PDS- CE)- Sr. Presidente, atendo a V. Ex• Susse poderia ceder-me a vez de um colega inscrito para logo depois da Ordem
pendo este pronunciamento e responderei logo, ao reiniciã-lo, ao Senador
do Dia?
Henrique Santillo e Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Logo após a Ordem do Dia, V.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
Ex• poderá continuar o seu discurso.
SESSÀO DE 15-9-80 E QUE; ENTREGUE À REVISÀO DO ORAO SR. JOSt: LINS (PDS- CE)- Então, V. Ex• me permitirá conceder
DOR; SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
apenas o aparte que me foi solicitado pelo nobre Senador Roberto Saturnino,
jã há algum tempo.

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta. já que V. Ex• haverá de falar sobre esse assunto ainda hoje. Qual é o
pensamento, quais são os planos do Governo para a exploração de Carajâs'?

O SR. JOSt LINS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Interrompi o meu pronunciamento de hoje para não atrasar a apreciação
da Ordem do Dia. Volto, neste momento, a dar-lhe continuidade e inicio respondendo ao nobre Senador Henrique Santillo, que se referiu a declaração do
Ministro Delfim Netto sobre problema relacionado com a reciclagem de aplicações dos petrodólares. O problema existe, existe, e é grave. O fluxo de recursos hoje carreados. pelos países da OPEP, pelos países que vendem petróleo, originários de países desenvolvidos e em desenvolvimento, é enorme.
Quanto à reciclagem poderíamos admitir que parte desses dólares fossem
aplicados no Brasil, diretamente, isso é, por fora do sistema financeiro internacional. Mas isso é um problema difícil, que depende de decisões entre as
partes. Não depende somente do Brasil. E um assunto da maior importância.

O SR. JOSt: LINS (PDS- CE)- V. Ex• pôs a questão exatamente nos
termos certos. O país dispõe de uma grande província mineralógica, com riquezas identificadas e muita coisa medida, mas ainda sem um plano completo
de exploração; temos idéias em andamento para o aproveitamento dessas reservas, mas ainda sem uma definição ampla da estratégia. E eu acho extremamente oportuno que o Senado discuta as preliminares dessa estratégia. Temos
duas saídas principais, Senador: esperarmos explorar Carajâs em sua plenitude com os nossos recursos - isso certamente nos levaria muito tempo nem
esta geração e possivelmente nem a próxima se beneficiariam disso - ou enO Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Não entendo nada da macontrar um caminho adequado, via participação externa. Empréstimos, por téria, sou absolutamente leigo nessa questão, mas não questionei o problema
exemplo, são muitas vezes consjderados indispensáveis ao setor privado. São dos petrodólares, que eu também ...
plenamente justificáveis. Uma empresa pode se endividar, contanto que esse
O SR. JOSt: LINS (PDS- CE)- V. Ex• me desculpe. Entendi que V.
endividamento lhe seja útil. O mesmo se dá entre países maduros.
Ex• teria levantado esta questão.
O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Eu tenho certeza de que um assunto
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eu questionei o problema da
deSSa natureza só poderia ser ...
declaração do Ministro, ontem, em Nova Iorque, transmitida pelos corresO SR. JOSt: LINS (PDS - CE) - Nós continuaremos este assunto pondentes dos vârios jornais brasileiros, nos EstadQS Unidos e pelos enviados
dentro em pouco.
especiais da Imprensa brasileira que estão acompanhando essa peregrinação
Tenho o prazer de conceder o aparte que me foi pedido pelo nobre Sena- do Ministro do Planejamento, quando S. Ex•, afirma que admite recorrer ao
dor Roberto Saturnino.
Fundo Monetário Internacional, desde que seja para uma reciclagem dos peO Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador Josê Lins, o trodólares. A questão que se levanta é de saber se não há nisso aí um eufemismais resumidamente possível, neste breve aparte, ressalto que há 3 aspectos mo, se não hã nisso um subterfúgio, o que seria muito sério, porque sabemos
sobre os quais nos preocupamos. Primeiro a questão do capital estrangeiro. perfeitainente - e, aí, louvo-me tainbém na Imprensa, nos analistas da área
V. Ex• e o Senador Jarbas Passarinho demandaram uma definição nossa. económica que publicam artigos na Imprensa brasileira- que vários setores
Digo a V. Ex•, se hã um setor em que vemos com maior preocupação a parti- do Governo. principalmente da ârea económica, estão afirmando que o fato
cipação direta do capital estrangeiro é exatamente o da exploração mineral de não recorrerem ao Fundo Monetário Internacional, no momento, deve-se
destinada ao mercado internacional, exatamente esse tipo de associação. No principalmente a repercussões internas desagradáveis, negativas, segundo escaso da Vale do Rio Doce, nós mesmos desenvolvemos as nossas linhas de co- sas mesmas áreas, internamente no País. Ora, se isso é ~Verdadeiro, declamercialização. A Vale do Rio Doce é hoje uma grande empresa, e não só de rações como estas já poderão ser declarações destinadas a abrirem caminho,
mineração, como de venda de minério no mercado internacional. A CVRD internamente, para recorrerem ao Fundo Monetário Internacional, que sabe-
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O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Queria apenas lembrar que o

tica económica recessiva, o que é grave para o Brasil.

Senador Roberto Saturnino, em nenhum momento, foi contrário à captação
O SR. JOSit UNS (PDS -CE)- V. Ex'lem razão. Hâ muita estória, de recursos externos para aplicação maciça na exploração dos min6rios de
muito comentário em torno do problema da dívida externa, quanto ao tama- Carajás. O ponto central do pronunciamento de S. Ex• foi o perigo da concesnho da divida, quanto a dificuldades na captação de recursos para a sua ad- são a multinacionais, na exploração desses min6rios. E, neste ponto, estou de
ministração e quanto a conveniência ou não de que o País recorra ao Fundo pleno acordo com S. Ex•, porque temos aí um exemplo do manganCs, cujas
Monetário Internacional. No fundo, há muita exploração, mas na realidade, reservas estão serido exauridas, e cuja exploração foi entregue, quase que inpelo menos até agora, tais dúvidas não surgem na ãrea do Governo. V. Ex" teiramente, a multinacionais.
O SR. JOSit UNS (PDS- CE)- V. Ex• tem razão. Tambem o nobre
cita in(oqnações veiculadas pela imprensa, de que o Ministro Delfim Netto,
em Nova Iorque, teria disto que poderia utilizar o FMI caso houvesee recicla- Senador Henrique Santillo citou o caso dos países em desenvolvimento que,
têm menos condições próprias de proteção do que os países de economia magem de uso dos petrodólares. Não sei realmente, como isto seria feito.
Muitos sugeram que o País deve recorrer a empréstimos do Fundo Mo- dura. Mas, creio que jã passamos dessa fase. Que a simples posição do medo
netário Internacional para reescalonar a sua dívida. O que acontece, nobre nada constrói. O debate é uma necessidade. Temos que encontrar soluções alSenador - aliâs eu jâ disse isso há poucos dias, respondendo ao nobre Sena- ternativas de longo prazo, se a comunidade brasileira puder esperar, ou de
dor Rob_erta Saturnino- é que não hã razões para isso. Não há dificuldades curto a médio prazo, com benefícios compartilhados, sem que haja necessidaintransponíveis para fechar o balanço de pagamentos; o País jã captou 7,5 bi- de de empenharmos este País, ou de cedermos, a troco de nada, as jazidas de
lhões de dólares este ano e tem todas as condições para ~aptar mais 4 ou 4,5 Carajãs às empresas estrangeiras.
bilhões, sem qualquer problema maior. Por outro lado, as condições que nos
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Permite V. Ex•?
são ofere-Cidas pelo Fundo Monetário não são as idéias para nós, mesmo
O SR. JOSit UNS (PDS - CE) ..,.. Com prazer.
quanto a juros. Além disso, quando um país busca o Fundo Monetário InterO
Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Não e uma questão de medo
nacional, certamente está admitindo que não tem condições de administrar a
sua dívida em situação razoável, de modo a que os credores continuem con- no sentido de que está procurando entender ...
fiando nele. Ora, este não é o caso do Brasil.
O SR. JOSit UNS (PDS - CE)- A palavra medo tem seu próprio
As condições do Fundo Monetârio Internacional, são, portanto, desfa- sentido ...
voráveis ao País.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Teme-se que, dadas as conAcredito que o Ministro Delfim Netto tenha admitido que, se recursos dições de crise em que vive a economia brasileira, dado o perfil de nossa díviadicionais originários de petrodólares fossem delegados ao Fundo Monetário da externa, dado uma série de problemas com o capital internacional, teme-

Internacional, para a solução dos problemas do endividamento Mundial -

hoje reconhecidamente graves - então, o Brasil poderia estudar a possibilidade de utilizá-los. Mas, não conheço a declaração de S. Ex•, e nem me sinto
autorizado a comentá-la.
Gostaria agora de comentar as três questões postas pelo nobre Senador
Roberto Saturnino. Diz S. Ex• que tem medo, são palavras suas, .. da penetração de capitais estrangeiros na solução dos problemas de Carajás", porque
não saberia qual seria o resultado disto. Cita, como exemplo, o caso da Vale
do Rio Doce que, sem participação estrangeira vem prestando grandes serviços ao País. Responderia ao nobre Senador Roberto Saturnino dizendo que
o medo, em si, não gera cOisã-riliii.huma de bom. E do nosso dever analisar
com profundidade e sem receio a situãÇão -do País, e discutir os seus problemas atuais. Ao sugerir essa -discussão, de modo aberto, em sua terceira colocação creio que S. Ex• está certo. Quanto à sua segunda observação sobre
pressões psicológicas supostamente sofridas pelo Ministro Delfim Netto,
para fechar o balançu· de pagamentos deste ano, à custa da venda de Carajás,
ao capital estrangeiro, trata-se de declaração gratuita e ingênua.
Descarto, totalmente, essa colocação do nobre Senador Roberto Saturnino e, com todo o respeito que tenho por S. Ex•, passo à sugestão mais sensata do debate a nível nacional do problema da exploração de Carajás. Realmente, o próprio Ministro das Minas e Energia está interessado nessa discussão, asslrri_OO_nlo O Governo todo. O debate, aliás, já foi aberto pelo próprio
Ministro quando lançou quatro perguntas relacionadas com essa questão:
quem exercerá as funções de administração da Província de Carajás'? Que autoridade nacional, autarquia, empresa, companhia, ou território deve ter finalidades especiais para isso?
Segundo, que tipo de organização técnico-administrativa deveria a entidade gestora escolher? Terceira, que tipO de recursos deverão ser mobilizados? Esta é uma pergunta fundamental, que está profundamente relacionada
com os prazos desejáveis pelo País e pela própria Nação brasileira, para atingir melhores níveis de vida. Devemos discutir esses problemaS, e creio com
sinceridade, que um dos melhores campos para esse debate são as tribunas do
Senado Federal. Qual deve ser a origem desses recursos, e como mobilizá-los?
E uma questão fundamental. Os investimentos em Carajás p-odem absorver
mais de 30 bilhões de dólares em dez anos, mas podem também gerar uma receita anual de mais de II bilhões de dólares. Quer dizer, em três anos, a receita de Carajás superaría to-do o enorme volume de investimentos ali aplicados.
Outra pergunta fundamental seria: Com que objetivo vamos aproveitar
Carajãs? Dentre esses objetivos, o ·próprio Ministro cita a redução de nossas
importações-;-a ampliação de nossas exportações, a prioridade do cobre cujo
déficit é crônico; o níquel, o zinco, o manganês, as possibilidades de expor·
tação do ferro, em minério ou em gusa, e ainda outras possibilidades.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB -

PB) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, Senador Humberto Lucena.

se, em vista disto, que se façam concessões que seriam prejudiciais à Nação
brasileira. Não se trata de política de medo, acho que é um questionamento
que tem que ser trazido para o Congresso, e até para a sociedade como um todo, todos os setores sociais, principalmente a intelectualidade brasileira, as
Forças Armadas, e todos aqueles setores pensantes da Nação, e que precisam
discutir um problema tão grave como esse.

O SR. JOSit UNS (PDS- CE)- Admito que V. Ex• traduz bem o
pensamento do Senador Roberto Saturn_ino- medo e temor têm sentidos semelhantes, que não con··;derei em sentido pejorativo. O que se deseja~. realmente, não levar o Pafs ... um impasse sem objetivo. Ou não explorar suas riquezas por falta de um mínimo de condições, simplesmente entregá-las às
multinacioanis.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) -Ao contrário, o que se prega,
inclusive, é que o País não deixe de continuar a ter esse objetivo. E fundamen-

tal.
O SR. JOSt UNS (PDS- CE)- Portanto, a conclusão é certa: adis·
cussão do problema é realmente fundamental.
Um ponto importante a considerar e que aqui reitero é o de que, se ficarem inexplorados, esses recursos não terão qualquer significação para o desenvolvimento do País, e nem para a melhoria das condições de vida do nosso
povo. O nosso futuro depende da exploração das nossas riquezas, e essa hã de
ser uma exploração inteligente, racional e útil à Nação.
A pergunta hoje fundamental é se temos ou não recursos suficientes, somente nossos, para, dentro de um período de tempo razoável, desenvolvermos a produção dessas riquezas. Essa é a pergunta inicial. Carajás não é porém o que pensa o Senador Roberto Saturnino, a solução petrolífera brasileira. Hoje, a primeira grande característica do petróleo é a sua escassez. Ele se
torna cada vez mais raro. A segunda é a dependéncia fundamental entre petróleo e energia, que é a alma do trabalho universal; ninguém produz nada no
mundo sem energia. Ora, a exploração de Carajâs, ao contrário, exige um
consumo de energia. Por outro lado, é preciso reconhecer que não podemos
esperar a vida inteira, dezenas de anos, para explorar Carajás. Por quê? Porque não somos somente nós que temos, por exemplo, alumínio: a Austrália
dispõe de 1/3 das reservas de alumínio do mundo; Guiné e Jamaica dispõem
de outro terço. Quatro países detêm 80% da produção mundial de alumínio.
Há, no mundo, um mercado de alumínio organizado. Nós somos deficitários,
estamos importando alumínio. E, pior ainda, teme-se hoje que, dentro de algum tempo, alguém possa encontrar uma maneira de tirar alumínio não de
bauxita, mas de outros minerais de larga ocorrência em todo o mundo. Não
podemos esperar indefinidamente, para fruir as nossas riquezas; ao contrário,
temos que colocar toda a nossa inteligência a serviço do bem comum, através
de seu uso inteligente.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSit UNS (PDS -

CE) - Concedo o aparte a V. Ex•
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O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- O problema do alumínio, por segun-do ponto leva-me a reconhecer que algumas Arcas da Oposição não se
exemplo. Parece-me que o projeto seria a nível até mesmo de produzir para opõem à participaÇão" de capital estrangeiro, apenas no que tange à exploexportar alumínio, que consome- nós sabemos todos - uma gama enorme ração de bens exauríveis. Ê o caso, por exemplo, daqueles que discutem a produção de álcool, para alêm das metas do Proâlcool, com o apoio de recursos
de energia, para o seu processo de eletrólise etc.
externos.
O SR. JOSE LJNS (PDS - CE) - Eis aí por que o problema não se

compara com o do petróleo.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB -

GO) -

Não se compara com o

problema do petróleo e, tambêm, coloca-se aí um questionamento: por que a
associação com grupos estrangeiros, para a exploração desse alumínio agora,
usando energia elétrica subsidiada pelo Governo?

O SR. JOSE LINS (PDS- CE)- Ai estâ. Se outros dispõem de bauxita nem sempre dispõem de energia próxima. Essa é a nossa maior vantagem.
Dispomos ao mesmo tempo da bauxita e da energia. Eis aí uma oportunidade
que o Brasil deve aproveitar para penetrar no mercado, negociando, natural~
mente, condições que nos Sejam favoráveis. Essa é a situação.
Devemos discutir o problema do aproveitamento racional dessas jazidas,
dentro das melhores condições para o País, sem esperas indefinidas ou receios
extremados.

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSE LJNS (PDS- CE)- Com prazer, nobre Senador Leite
Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Eu gostaria de informar ao

nobre orador que o tempo de S. Ex• estâ esgotado.

O SR. JOSE LINS (PDS - CE) - Jâ Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• falando como Líder dis·
põe de vinte minutos. Trata-se apenas um lembrete, porque temos outros or~
dores inscritos.

O SR. JOSE LINS (PDS- CE)- Farei o possível, Sr. Presidente, para
concluir o mais breve possível.

O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) -A Oposição é acoimada de ser refratâria a qualquer participação do capital externo no País. Pelo contrário, atê
desejamos. O que somos contra ê que ele tenha o domínio e a orientação.
Veja V. Ex•: num projeto como o de Carajãs, os capitais externos que vierem
não podem se assenhorearem da comercialização; a exemplo do que Ocorre
na soja. O Brasil pro-duz soja, mas toda a exportação, hoje, ê feita somente
através de multinacionais. As próprias cooperativas que se organizam para a
exportação, elas entram em falência em razão do próprio jogo de interesses
desses capitais. Então, no caso de Carajãs, por exemplo, acho que o Brasil
não tem condições de fazê-lo sozinho. Mas, em qualquer projeto se t~rã que
excluir, como o Senador Roberto Saturnino, no discurso anterior de V. Ex•,
mostrou, através de apartes, pois não podemos assegurar a terceiros grupos o
direito da comercialização, que é nosso. Agora, vai uma sugestão nossa que, a
meu ver, poderã servir de elucidação aos debates. Por exemplo: a jazida, por
maior que ela seja, é um capital, é um bem exaurível, a exemplo do que ocorre
no Oriente Médio, são bens eXauríveis. Depois de muito tempo, o Oriente
Médio desapropriou totalmente e o seu próprio capital ê que explora jazidas.
Então, como proceder em relação ao nosso, quando não temos capital e
exige-se, para o caso, um volumoso capital? E hã o aspecto dasjoint ventures,
por exemplo, com firmas e com gente interessadas no setor, com países que
tenham dependência daqueles minerais. Mas, em que condições? Eles entram
com capital; entram inclusive com a participação técnica, também. Mas receberão de volta o seu capital em matéria-prinia, ao--preÇo -de mercado durante
um determinado tempo. Eles entram, mas com a certeza de que, digamos,
dentro de vinte ou trinta anos, um deterininã.do prazo, o seu capital serâ recolhido de volta, quer dizer, serã honradamente pago, mas mediante a própria
matérüi-prima. Isso jâ como começo da sUgestão, digamos, e não que seriam
firmas definitivas ou perpêtuas. Quer dizer, a firma se tornaria nacional e o
Brasil, nesse setor, não tem capital, mas tem tecnologia, não só na exploração, como no transporte, como é o caso da Vale do Rio Doce.
O SR. JOSE LJNS (PDS- CE)- Senador Leite Chaves, V. Ex• imputa à Maioria a idéia de que a Oposição não admite a entrada de capitais estrangeiros, a qualquer título. Não ê essa a minha opinião. Percebo que a Oposição pretende discutir o problema de modo mais amplo, sem xenofobismo
exagerado, e destituído de objetivo. V. Ex• faz distinção entre bens exauríveis
e bens inexauríveis, Ou bens renovâveis.-t preciso porêm convir que os bens
exauríveis são substituíveis. O grande caminho da humanidade é exatamente
buscar substitutivos para esses bens exauríveis. Ora, isso significa que não
podemos nos apegar, dêcadas e décadas a fio, à noção de que tais bens exauríveis continuarão a manter indefinidamente o seu valor. Esse é um ponto. Um

Ora, o ãlcool não é um bem exaurível. Pode ser produzido indefinidamente, sem qualquer prejuízo para o País. E, no entanto, hâ, na Oposição
quem se oponha ferrenhamente à sua produção por empresas estrangeiras.
Mas o que desejo frisar, Sr. Presidente, é que o Ministro Delfim Netto, ao
viajar para a Europa, não o fez impelido por pressões externas para resolver o
problema geral da dívida externa brasileira, e não o fez principalmente com o
objetivo subalterno aqui alegado, de vender, de empenhar Carajâs às multi~
nacionais.
Não é só o Brasil que tem problemas de dívidas; as dificuldades dos países industrializados também são sérias, e mais sério ainda é o problema dos
países em- desenvolvimento. Situado hoje, acima de 200 bilhões de dólares, o
déficit total desses países vai ser acrescido, este ano, ·de 120 bilhões de dólares,

somente com o petróleo. Desses 120 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões di·
zem respeito aos países em desenvoivimento. Se tivermos em conta que, entre
esses países em desenvolvimento, faixa da qual o Brasil faz parte, não figuram
nem a Venezuela, nem o Mêxico; e nem a Argentina, teremos uma idéia de
quanto é grave a situação iQ.ternacional dospaíses compradores de petróleo.

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE LINS (PDS - CE) - Com prazer Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, acompanhei em parte
o ptõílunciamento de V. ExJ na tarde de hoje, por ter tido necessidade de me
afastar do plenário, por algum tempo, porêm vejo que estâ tendo o seu discurso a mesma seqUência. É uma coisa a que devemos estar atentos porque
apanha-se porque é filho do rei e apanha-se porque não é filho do rei. "Todo
mundo diz que o Brasil tem reservas incomensuráveis. Por que não exploram'?
O Brasil precisa explorar suas riquezas!... Carajãs, como V. Ex• bem diz, é
uma das maiores províncias minerais do mUndo. Estâ claro que o Brasil, País
em desenvolvimento, não tem recursos maiores para enfrentar um empreendimento dessa monta. Recordo-me exatamente quando era acadêmico de
Medicina, e assisti a prim"eira sessão na Câmara: Federal, naquela ocasião depois da revolução, quando havia uma certa mã-vontade para com o Governo
revolucionãrio, principalmente de Seabra, Arthur Bernardes e outros tantos.
Era Ministro da Fazenda o Sr. Souza Cos.ta e foi, então, S. Ex• à Câmara dos
Deputados, para dar uma explicação dos empréstimos que o Brasil continuava a fazer, mesmo depois da revolução. Mal o Ministro Souza Costa começava o seu discurso, Sr. Arthur Bernardes, de saudosa memória, insistia a pedir
apartes. E o Ministro fazia que nao ouvia. Eu estava pertinho, naquela parte
da Imprensa onde ficava a tribuna, e o Souza Costa despistava porque tinha
o maior respeito ao Arthur Bernardes. Mas a insistência foi tão grande, que
ele concedeu o aparte a Arthur Bernardes que, então, disse: "O que mais me
causa estranheza no momento, é V. Ex•, como Ministro da Revolução, uma
revolução que combatia tanto os empréstimos externos, vir à Câmara dos Deputados, em nome do Governo revolucionário, dar satisfação de empréstimos
ao exterior". Riu, o Ministro Souza Costa - para em seguida responder: "V.
Ex• estã equivocado; o empréstimo ê uma transação comercial lícita, tão lícita
que não podemos prescindir dela. Agora, o que acontece é que V. Ex-'s, antes
da revolução, tomavam o dinheiro emprestado e nem sequer pagavam os juros desses empréstimos; já os emprêstimos que a Revolução estâ contraindo
oferecem rentabilidade e dão bem para ir pagando os juros dos emprêstimos
realizados no governo de V. Ex• Foi esta uma resposta contundente ao velho
Arthur Bernardes. Ora, nós, na verdade, precisamos do capital externo não
só para a grande obra de Carajãs, que Carajás é uma das coisas que o Brasil
tem que explorar, como de outras que ao final darão o triplo, o quíntuplo, de
lucro! Mas, o que na verdade precisamos ê explorar, não podem é ficar sem
ser exploradas. Vejamos, Tucuruí por exemplo: a madeira que serã inundada
por Tucuruí, a notícia que se tem dá para pagar um terço da dívida externa do
Brasil. Procurou-se uma empresa que retirasse aquela madeira dentro do prazo de dois anos, porque em 1983, estará alagada Tucuruf, e praticamente houve dificuldade de empresas nacionais para concluir o trabalho no prazo previsto. Parece-me que concorrem uma parte nacional e outra estrangeira, mas
o fato ê que nós não podemos prescindir do capital estrangeiro. Vamos acabar com o excesso de xenofobismo, porque somos um País em desenvolvimento e não podemos fazer o desenvolvimento só pelo nosso poder econômico. Por isso, felicito a V. Ex•, como vice-Líder da parte econômica do Governo, estar dando esses esclarecimentos que reputo de alto significado para todos nós. Mui to obrigado a V. Ex•
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O SR. JOSit LINS (PDS - CE) -'"' Agradeço ao Senador Almir Pinto o

aparte que me deu, muito judicioso, e continuo, Sr. Presidente, para terminar.
O Ministro Delfim Nctto, at~ por dever de oficio, teria que tratar dos
gravc:s problemas relacio~ados com o petróleo, assunto mundialmente obrigatório~ e com a dívida do País. Os grandes banqueiros internacionais têm
hoje dois grandes problemas: a aplicação dos eurodólares que se acumulam
rapidamente, e a adm~nistração da dívida dos países em desenvolvimento
cujo deficit prov~m. sobretudo, da importação de petróleo.
Somos um desses países, mas, de modo nenhum nos situamos entre
aqueles que preocupam os meios financeiros. O País cresce. Suas oportunidades empolgam o mundo. TemOs credibilidade, E provamos isto. Basta
lembrar que, este ano, jã não teremos qualquer problema com o fechamento
do balanço de pagamentos. Até o final de agosto, quase 7,6 bilhões de dólares
jã tinham sido negociados pelo Pais, restando pouco mais de 4 bilhões de
dólares, se não desgastarmos ainda mais as nossas reservas.
A ELETROBRÁS, que solicitou, ultimamente, um empréstimo de 250
milhões de dólares, conseguiu um emprêstimo de 410 milhões. A ELETROBRAS, hã pouco tempo, buscando um contrato de 150 milhões, fechou
negócio com 175 milhões. Agora mesmo, o Ministro Delfim Netto contratou
oUtro empréstimo, na Europa, de SOO milhões de dólares para a PETROBRAS. Finalmente, após analisar um pedido de 250 milhões de dólares
para o PROALCOOL _o Banco Mundial ofereceu um bilhão de dólares para
esse programa.
,
As condições do País, hoje, são bem diferentes daquelas hâ alguns meses.
Por exemplo, no começo do ano tínhamos, em estoques de petróleo, 850 milhões de dólares. Hoje, temos 3 bilhões de dólares es-tocados sem contar as
partidas que estão nos portos ou nos navios.
Deste modo, Sr. Presidente,"tudo deve ficar claro. A viagem do Ministro
Delfim Netto à Europa e América do Norte teve objetivos normais. O mais _ê
exploração: Não se tratou somente de questões particulares do Pais, mas da
anãlise da conjuntura internacional. Dentro desse_ contexto, mais amplo, a situação do Brasil parece ser das melhores, mesmo porque aí estão as nossas
grandes possibilidades de gerar riquezas, de aumentar as nossas exportações e
de redução paulatina dos nossos compromissos externos. E bem possível que
apesar de todas as dificuldades, a dívida brasileira, ao final deste ano, se situe
na ordem de 56 a 57 bilhões de dólares, com um crescimento, talvez, da ordem de 15% sobre a do ano anterior. O País estã tranqUilo, embora não possamos desconhecer o enorme esforço que nos cabe fazer, para que as nossas
exportações cresçam cada vez mais, e para que as nossas importações diminuam paulatinamente. O Governo Federal estâ vigilante, mas tranqUilo e os
problem'as do País encaminhados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 16-Ç-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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Era o que tinha .a dizer. Aguardo que, vindo para as nossas mãos o outro
projeto, possamos fundi-los ou optar por um, conquanto não continuemos
nesse jogo- de leva para uma Comissão, traz para o plenário, com a visível finalidade de frustrar a elaboração de lei pela qual a sociedade brasileira estâ
ansiando.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 16-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Regressei há poucos dias do Paraná e encontrei um movimento de franca
repulsa a uma medida do IBC, para a qual, até hoje, ninguém encontrou explicação.
O Instituto Brasileiro do Café estâ vendendo às torrefadoras café subsidiado ao preço de 1.000 cruzeiros a saca, quando o preço geral é de
7.500/8.000 cruzeiros a saca. A alegação é de que, com isso, se darâ um subsídio ao consumidor em razão do elevado preço do café no comércio. Mas, não
há sentido nessa prAtica, porque o torrefador estã vendendo o café ao mesmo
preço, ou aos preços normais de venda, como se subsídio não existisse.
Ora, o torrefador estã auferindo em cada saca de café subsidiado, um lucro da ordem de 6.000 cruzeiros. Realmente, ê uma medida inexplicável, porque o café é um produto que não ê de primeira necessidade. Então, por que o
subsídio? Se houvesse necessidade de subsídio às populações o mesmo deveria
se destinar ao leite, sabido como as populações marginais não podem comprar o produto. Esse, sim, ê que carece de subsídio e não o café. Além do
mais, a produção do café estã muito pequena e os estoques estão muito reduzidos, o que menos ainda justifica essa medida. Enquanto isso, os lavradores
continuam na sua luta para que o preço de mercado seja de Cr$ 8.200,00 asaca, a partir do mês de setembro; 80% financiamento sobre o preço de garantia; abolição gradativa do confisco cambial; cumprimento da promessa pública e solene, feita pelo Presidente do IBC, de que o confisco nãó rriais seria aumentado ficando em 104 dólares. Hoje, estâ em 120 dólares.
A volta do torrador e moinho, com a venda do café verde, oferece ao
povo uma oportunidade de tomar café mais barato e mais puro.
Veja V. Ex•, se realmente hã interesse do IBC de que o consumidor tenha
condições de acesso ao café basta ele inverter o processo. Ao invés de subsidiar preços risíveis, ou ao invés de colocá-los a preços de Cr$ 1.000,00, em
mãos de torrefadores, beneficiando, privilegiando, inexplicavelmente determinados grupos, então que se permita a venda do café verde.
O Brasil tem uma tradição secular, por séculos seguidos fez a torrefação
caseira. Então, poderia promover a venda de café verde em supermercados,
em sacos plásticos, de meio quilo e de um quilo. A torrefação e a moagem em
casa é rudimentar. Entretanto, nos grandes centros, quem quiser de uma certa
forma se privar desse meio, comprará o café ao preço de mercado, mas serão
populações florescentes que poderão fazer isto.
Ainda, Sr. Presidente, no que tange ao café, quero dar conhecimento à
Casa do desrespeito com que o Executivo trata esta Casa, mesmo quando
proclama aos quatro ventos que o Congresso NaciOnal existe. Veja V.
&.': em 79 apresentei, aqui, o Projeto n9 347/79 extinguindo o confisco do
café. Isto é uma luta tradicional, intensa de todos os lavradores.
Pois bem, o projeto foi distribuído pela Mesa à Comissão de Constituição e Justiça, sendo dele Relator o Senador Nelson Carneiro. Para apre-.
ciar matéria dessa relevância, S. Ex• o Senador Nelson Carneiro pediu à Casa
'que solicitasse informação do Executivo, e em 23 de abril de 1980 essas infOrmações foram pedidas ao Executivo, ao Ministro General Golbery do Couto
e Silva; não havendo resposta em 30 dias, foi reiterado o pedido, e nenhuma
resposta chegou até hoje. Em razão disso está paralisado o processo. Veja V.
Ex•, uma matéria dessa relevância e o Ministro não deu resposta alguma ao
Senado, e ,é o próprio Ministro Couto e Silva quem alega que existe Poder Legislativo neste País. Então, Sr. Presidente, quando o Executivo deixa deresponder a um pedido dessa natureza, o Congresso tem duas alternativas: ou
arquiva o processo, dispensando a providência, ou então, requerer ou determinar a responsabilidade, a apuração do crime de responsabilidade do Ministro ou do Presidente da República.
Ê a Lei n'i' 1079 aplicãvel. Estou na iminência de requerer isso; entretanto, não o farei, sem antes dar conhecimento à Casa deSsa situação. É um desrespeito. A Lei n'i' 1079 diz:
"Se o Ministro, se o Executivo não responde no prazo à requisição de infOrmações, então cabe ao Congresso, cabe ao Senado
responsabilizA-lo com base na Lei n.,.. 1079".

O SR. LEITE CRAVES (PTB- PR. Para encaminhar a votação.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
De fato, a Câmara aprovou um projeto que deverá chegar ao Senado.
Entretanto, não -seria ·iSSO óbice a que fosse aprovado este. Os projetas são similares. A aprovação deste, talvez implicasse no preju:ízo do outro, o que seria até mais desejável em razão de maior abrangência do nosso projeto.
Entretanto estamos diante de um requerimento que implica anexação de
projetas, aceitando-se a sua tramitação conjunta desde que" não se perca a
noção de urgência em sua votação final. A própria sociedade, e ninguém desconhece o fato, estâ fazendo pressão neste sentido. Adquiriu-se a consciência
de que o cigarro causa males irrecuperãveis.
Sr. Presidente, o projeto não visa, no caso, excluir ou proibir o fumo no
País. Pretende é evitar o cOntágio' das novas ger3ções, através dos repetidos
anúncios pela televisão. Estou recebendo uma série de telegramas de produtores de fumo e de interessados no assunto, contrários ao projeto porque deslocaria brasileiros que vivem da produção de fumo. Isso não teffi sentido. Não
se argumente desse modo para que alguém sobreviva à ·custa da miséria dos
outros. O projeto não visa eliminar de vez o uso do fumo; visa preservar as
novas gerações ou as futuras gerações do vício do cigarro. Esses produtores,
assim como industriais, não têm o direito de terem como mercado potencial a
juventude, os adolescentes, aos quais se destina o projeto.
Sr. Presidente, não tenho condições de impedir a votação do requerimento, mas acho que seria desnecessário, seria despiciendo, porque a aprovação
de um implicaria no prejuízo do outro, sobretudo porque versam matérias similares. Neste caso, o Senado, através da sua ComiSsão de Constituição -e
Justiça, teve o mérito aqui de juntar cinco projetõs num só, através de um
substitutivo que satisfaz plenamente às necessidades do Piiís no setor da disci.:.
b a primeira vez no Congresso que h"averia um pedido dessa natureza.
plina do fumo.
Entretanto, Sr. Presidente, não farei isso, na certeza de que S. Ex'" atentará
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para a sua responsabilidade e darã ao Congresso a resposta que lhe é reclama~
De maneira, que queremos advertir para esse crime que estão fazendo
em relação ao café: a sua destrüição.
da.através do ofício, em reiteração ao Ofício n" 33, de 13.de março de 1980.
Houve um incremento da cultura do café no cerrado. Não hã dúvida de
A Casa pode ter conhecimento de que os cafeicultores do Paranâ, de São
Paulo, continuam mobilizados nesta luta pela asseguração de preço ~usto do que o cerr'ãdo produz cale, ma~ ele produz antieconomicamente e de maneira
café e, sobretudo, da eliminação do confisco. Nunca houve tanta opottunída- inconveniente, porque pior do que a geada é seca. O café não suporta 6 meses
de para essa extinção quanto agora. O que se pretende é o mesm~ tratamento de seca seguidos, quando isso ocorre as lavouras têm que ser refeitas, além do
que foi dado aos sojicultores. Os produtores de soja do Rio Grande do Sul, que o café só é rentável quando a sua produtividade alc;ança níveis razoâveis.
do Paraná, de Mato Grosso, fiZeram aquele movimento c obtiveram a supres- Aqui, no cerrado, a cultura, a produção é relativamente baixa.
são daquele confisco que o Executivo estava preparando; houve um atendiA mantença da cultura cafeeira, no Paranâ,_ não implica no desestímulo
mento râpido, e todo mundo pensou que realmente aquilo decorresse do mo- no plantio do cerrado, sobretudo no Mato Grosso do norte, onde o café estâ
vimento direto dos lavradores, mas mesmo assim não foi. ~quela obtenção, dando muito bem. Em Joara, por exemplo, é uma vila hoje formada por Iaaquela vitória só foi auferida quando os lavraqores, os ~.OJicultores _do País: vradores, em sua grande maioria do Paranâ e São Paulo, onde estão difundideclararam que se não retirassem aquele c~nfis~o.• eles SOJICultore_s, n~o co~- 1 do uma cultura muito boa, mas muito incipiente ainda.
Não se pode prescindir da lavoura valiosa do Paranã, que jâ tendo tido
prariam mais um tostão sequer, de adubo, msetiCida, c essa _maqum~na dest~nada à cultura intensiva de soja. Então, sério na sua determmaçã~, es~e m?VI- no passado 1 bilhão de cafeeiros, hoje, estâ reduzida a 400 milhões de pês,
mento levou as próprias grandes ~redutoras, ~obretu~o as multmac10nrus, a apenas. Antigamente a sua produção era: excepcional. l:loje com uma procompelir o Governo àquele atendunento. Entao, aquilo que nos pareceu de dução muito mais reduzida cm razão dos preços elevados dos adubos, insetilogo a vitória de uma categoria que surgia cm razã~ de um movimento, quer ·cidas~ insumos, do cobre, não hã condições de se tratar, a contento, essa ladizer, não ocorreu como de fato se supunha. A capttulaçã_o apar~nte do Go- voura.
vemo não foi um movimento de justiça dos sojícultores, e sim as próprias firDe maneira que esse nosso -projeto é pertinente. A supressão do confisco
mas vendedoras de insumos, que, vendo-se na impossibilidade de colocação ê um estímulo a um produto que ainda estã conferindo ao País grandes rendino mercado durante um ano, em razão da greve, resolveram pressionar os ór- mentos. Não se pode fazer, e jã dissemos aqui, com o caie o que se fez com a
gãos oficiais. mostrã.ndo, c8.da vez mais, qUe o Ministério só é sensível a essas borracha.
A borracha só existia no País. O Acre e o Amazonas foram os grandes
organizações. E também não é de se estranhar, porque a grande maioria desses Ministros são indicados por multinacionais. Isso é uma coisa deplorâvel fornecedores de borracha do mundo. ~ramos, nesse campo, um país ímpar,
para este País. Eles são sensíveis, eles são assim como que empregados das com condições admirâveis.
multinacionais neste Pais.

Pois bem. Em razão também de uma política desorganizada na época, de

O café, Sr. Presidente, é um produto gu~ deu ao Brasil, inclusive, a sua elevação exagerada dos preços, fizemos com que a Inglaterra levasse, para o
indústria. A indústria paulista não existiria se não fosse'? café, e ele continua, Oriente, a borracha, onde a· plantaram de maneira correta, intensiva e colocaainda, na primeira pauta de exportação nacional, mas tem sido seriamente ram no mundo a preços tão acessíveis que nós, então, perdemos essa grande
maltratado ao longo desses anos.

fonte de renda. E, hoje, depois de toda essa destruição, se estã gastando fábu·

Nunca houve uma política de seriedade, de permanência de continuidade. São medidas as mais disparatadas, que vivem alterando a sistemática cafeeira do País.
Lembro-me que em 1959, no Paraná, queimavam-se milhares, milhões,
aliás, de sacas de café; eram verdadeiras pirâmides incineradas sob o pretexto
de diminuir os estoques para o produto se valorizar no exterior. E esse foi o
nosso desastre. A valorização fictícia implicou em que muitos países que não
eram do ramo, ou que não tinham grande interesse nisso, pass3:ssem a atuar
no setor do café. Inclusive países africanos. O próprio México, hoje, produz
café. Os preços se tornaram ião atrativos que passamos a sofrer urna concor~
rência impressionante. Fomos, no passado, fornecedores do consumo mun-

las para a recuperação da borracha, quando ela poderia ter sido salva, con~
cretamente, desde que fôssemos bons comerciantes.
Os Estados Unidos da Amêrica, mesmo nesse setor agrícola, procede em
relação a soja de uma maneira contrária ao Brasil em relação ao café. Sempre
que a soja estã alcançando preços muito elevados e hã produção valiosa em
países concorrentes, eles desetimulam o valor do preço, eles diminuem; eles
colocam no mercado internacional a valores ~ais razoâveis, para que a coocorrência não possa criar grandes dificuldades à sua condição de produtor
maior do mundo. E os Estados Unidos estão, agora, adotando tão progressivamente essa política, porque durante 4 anos mais o consumo de soja mundial será tão grande, serâ quase que ilimitada a sua procura, que os Estados

dia! em quase 70%. i:foje, somos considerados fornecedores residuais.
Unidos podem duplicar a sua produção, o Brasil pode triplicar e a China
A alegação para a supressão do café ou a redução da sua produção é de pode multiplicar- são os três primeiros pafses produtores- e nem por isso

que o Brasil não poderia continuar a ser um País monocultor. Mas, hoje, temos diversificações: soja, gado, pimenta-do-reino, madeira, produção industrial, até bélica, estamos exportando de material bélico um bilhão de dólares
por ano, uma prod~ção impressionante.
Então, o café deve ser estimulado. Agora, a política do IBC é que é erra~
da. Essa política de elevação de preços é condenãvel. Se temos condições fa·
vorãveis para a produção de café, o que nos cabe é manter o cate em nível internacional a preços acessíveis, de tal sorte a desestimular os concorrentes.
Porque, poucos países do- mundo têm, como nós, condições favoráveis para a
produção do café. E-no Paraná eles procuraram destruir a cafeicultura sob a
alegação de qu~ hã a incidência de geadas, ou de que o Estado não pode produzir café, deve-se destinar a outra coisa. Mas é uma ignorância tão grande,
inclusive dessas autoridades, que não sabem que o café sempre foi produzido
numa área de 7 mil quilômetros quadrados até hoje. uma zona elevada,
ecologicamente definida e que a incidência de geada não é tão constante, e o

:e

deixará de haver mercado para a colocação de soja.
Em relação ao café, não. Poucos países têm condições excepcionais
como o Brasil. Temos condições excepcionais. A própria Colômbia produz a
custa de grande trabalho, jã que não havendo definição de chuvas a produção
se faz durante o ano todo e a colheita se tem que fazer manualment~ quase
que de grão em grão. A África não produz o café com a qualidade que nós te·
mos. De maneira que a política desse Governo da Revolução, que se diz realizador de tarefas tão invejáveis neste País - coisa que nunca podemos por
melhor que quiséssemos acreditar - deu ao café um tratamento destrutivo,
foi como que a coveira do café, a cultura que, inclusive, deu condições existenciais ao Brasil para implantar essa indústria incipiente, indústria nossa já
avantajada, pelo menos em São Paulo em diversos e a variados setores.
Sr. Presidente, eu espero que a Assessoria do Senado dê conhecimento
ao Ministério da Indústria e do Comércio e o General Golbery do Couto e
Silva venha tomar conhecimento - pode ser que S. Ex• não tenha conheci~

Estado tem 200 mil quilômetros quadrados produzindo uma quantidade mento. de que dois ofícios lhe foram dirigidos, pedindo informações sobre o
enorme em outros cereais; somos um Estado responsável pela produção de Projeto de n• 347J79. O Senado esperou, longamente e, hoje, só há duas alter·
23% dos grãos e o café encontrou ali habitat, condições admiráveis: a fertili- nativas: tornar dispensãvel a inedida, o que não podemos ou, então, incursio~
dade de solo, a regularidade das chuvas e, sobretudo, a cultura tradicional da nar S. Ex• em crime de responsabilidade. E S. Ex•, que se mostra hoje um dos

mão-de-obra, porque o café reclama trato eficiente, trato elab9'rado e no Pa- esteios erigidos em favor da luta pela abertura, está colocando o Congresso
raná mineiros e paulistas, ao longo dos anos, jã trazendo tradições de suas Nacional em situação de desrespeito manifesto e de constrangimento.
origens, criaram a mão--de-obra mais qualificada para isso.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

ATA DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUli:RITO
(Resolução n• 69/78)

Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Alberto Silva, Passos Pôrto,
Jutahy Magalhães, Dirceu Cardoso e José Richa, reúne-se a Comissão ParlaII• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 1979
mentar de Inquérito criada pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar deÀs dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de mil novecentos núncias formuladas pela revista .. Der Spiegel", da Alemanha, sobre a exee setenta e nove, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Itamar cução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
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Deixam de comparecer, por motivo jutificado, os Srs. Senadores Rober- cia de V. Exf- na Presidência e pela permanência do Senador Dirceu Cardoso
to Saturnino e Lenoir Vargas.
,c~m~ famoso elemento da nossa CPI; qye tantQ tem valorizado a nossa Co~
~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 011ssao Parlamentar de Inquérito, pela importância que esta Comissão tomou
como aprovada.
n? .cenário políti~o brasileiro;; pela constituição do Senador João Basco, peHavendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os. traba- dma a V. Exf-, sei que representando o pensamento de ambos os partidos, um
lhos, solicitando aos Srs. Membros da Comissão e aos demais presentes, um voto de pesar co~s1gnado em ata pelo desaparecimento daquele companheiro
minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Senador João Basco, ilustre que foi e será, sem dúvida alguma, um símbolo dessa comissão pela seriedade
Membro desta Comissão, falecido recentemente. Em seguida, o Sr. 1Senador e pelo patriotismo que S. Ex' impôs no examé e nos estudos dos problemas
Passos Pôrto usa da palavra para ressaltar a alta colaboração prestada pelo dessa Comissão.
Sr. Senador João Bosco à essa CPI e, em nome dos dois partidos, solicita conO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador Passos Pôrto,
signar em Ata, um voto de pesar pelo desaparecimento daquele companheiro
que fofe serã, sem dúvida alguma, um símbolo dessa Comissão, pela serieda- o ped1do de V. Ex• ~erá atendido e foi muito bom que V. Ex• lembrasse o ape·
de e pelo patriotismo que sempre impôs nos estudos dos problemas dessa Co- lo qu_e o Senador J?ao B~sco fez a~~~-~ ao nobre Senador_ Dir:ceu CardoSo.
. Logo apó~ o mcidente,_ via~ei pa!a minha cidade e tive oportunidade d~
missão. Usa, também da palavra o Sr. Senador Franco Montoro, em nome
do Movimento Democrático Brasileiro, para associar à justa homenagem ouvir a gravação e, em função daquele apelo não só do Senador João Bosco
prestada pelo Sr. Senador Passos Pôrto ao saudOSo Sr. Senador João Basco ma~. ~~?-~-~_9.s. é que r~olvi voltar à Presidência, numa e~pressão que usamos
Em seguida ao juramento de Praxe, prestado pelo Professor José Israel Var- n:mto em Mmas Germs: ••dar volta sobre as mágoas", e aqui estamos, tarogas, Secretário- de Tecnologia Industrial do MinistériO de Indústria e Comér- bem, para os nossos trabalhos.
cio, o Sr. Presidente concede a palavra ao Depoente que procede a leitura de
O pedido de V. Ex• será atendido.
sua exposição, mais detalhadamente sobre a transferência de tecnologia.
O SR .•FRANCO MONTORO- Peço a palavra, Sr. Presidente.
Iniciando a fase interpelatória, usa da palavra o Sr. Senador Alberto Silva. Em seguida, o Sr. Senador Franco Montoro levanta uma questão de or- --- O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena~
dem, no sentido de que sejam interromp1dos os trabalhos_a fim de que os Srs. dor Franco Montoro.
Membros- da Comissão possam examinar mais profundamente o trabalho
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, desejo em nome daReapresentado pelo ilustre Depoente. Sugere o Sr. Senador Franco Montara presentação do Movimento Democrátic-o Brasileiro nesta Comissão associar
que os debates sejam prosseguidos no período da tarde. Em votação, é a su- à justa homenagem do nobre Senador Passos Pôrto, homenagem' prestada
gestão aprovada. Tendo em vista tal decisão, o Sr. Presidente suspende a reu- por este nosso companheiro é de toda justiça e apresentada com estas cã.racnião marcando o seu reinício para ãs 15:30 horas.
terísticas que o nobre Senador Passos Pôrto apresentou.
Às quinze horas e quarenta minutos é reaberta a reuniãO pelo Sr. SenaO Se~ador João Basco, desde o primeiro momento que chegou ao Senador Passos Pôrto, Vice~Presidente, no exercício da Presidência, que, dando
d~ e, par~1cularmente por sua participação tão ativa, tão inteligente nesta Coprosseguimento a fase interpelatória, concede a palavra, pela ordem de insmissão, tmha se revelado como um dos homens que melhor contribuição pocrição, aos Srs. Senadores Jutahy Magalhães, José Richa e Dirceu Cardoso,
este último interrompido, diversas vezes pelo Sr. Relator, Senador Mi,lton dia dar ao problema nuclear neste momento. E, em nome da Bancada do
MDB, nos associamos à proposta do Senador Passos Pôrto e pedimos que
Cabral. Durante essa fase dos trabalhos, assume a Presidência, eventualmenR
seja registrado em ata dos nossos trabalhos a homenagem a este nosso comte, o Sr. Senador Jutahy Magalhães.
panheiro.
.,
Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença do Professor José IsO SR. PR~SIDENTE (Itamar Franco)- Pediria à Sr• Secretária que
rael Vargas e determina que as. notas taquigrãficas, tão logo traduzidas e reviprocedesse à lettura da correspondência.
sadas pelo Depoente, sejam publicadas em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Solicito ao Professor José IsMaria Barbosa Ferreira CrUz, -Assistente-da ComiSsão, a presente Ata qtie, rael Vargas que preste o juramento de praxe.
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presi~ente e irã à publicação.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - (Profere o seguinte juramento:)
ANEXO À ATA DA II• REUNIÃO DACOMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO N•
JURAMENTO
69, DE 1978, REALIZADA EM_16 DE MAIO DE 1979, DESTINAJURO, COMO DEVER DE CONSCIENCIA, DIZER TODA
DA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PROFESSOR JOSE IS·
A VERDADE-:- NADA MAIS OMITINDO DO QUAL SEJA DO
RAEL VARGAS, SECRET2RIO DE TECNOLOGIA INDUSMEU CONHECIMENTO- SOBRE QUAISQUER FATOS RETRIAL DO MINISTERIO DA INDOSTRIA E DO COMERCIO,
LACIONADOS COM A INVESTIGAÇlO A CARGO DESTA
QUE SE.. PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR.
- COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, QUER QUANPRESIDENTE DA COMISSÃO.
TO ÀS SUPOSTAS IRREGULARIDADES TORNADAS POBLIPRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO
CAS PELA IMPRENSA NACIONAL OU ESTRANGEIRA,
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL
QUER QUANTO À CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROINTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA
GRAMA NUCLEAR SOB EXAME.
REUNIÃO.
0 SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Professor JoO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro abertos os nossos trabalhos.
sé- Israel Vargas.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Agradeço ao ilustre Presidente desta
Como se trata da primeira reunião após o lamentável falecimento do Senador João Basco, ilustre membro desta Comissão e da Representação da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Itamar Franco, e aos demais
Aliança Renovadora _Nacional, no Senado Federal, solicitaria aos Srs. membros, a honra da minha convocação para prestar informações sobre o
Membros da Comissão e a todos os presentes, um minuto de silêncio em ho- Acordo Nuclear e a problemática energética brasileira. De antemão agra·
deço, ainda, a paciência que, certamente, será necessária a todos os que oumenagem a este nosso preclaro companheiro.vem esta exposição.
(Segue-se um minuto de silêncio)
Esta oportunidade constitui, na verdade, uma volta a esta egrégia CaSã;
O SR. PASSOS PORTO- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Tem a palavra V. Ex•, nobre para falar sobre o mesmo tema. A par de um trabalho que, junto com outros
colegas, el~borei por solicitação do IPEAC- Instituto de Pesquisas, Estudos
Senador Passos Põrto.
O SR. PASSOS PORTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós e Assessona do Congresso, e q.ue va~ em anexo a este documento- jâ me maconsternados com o desaparecimento do Senador João Basco lembramos, nif~tei, aqui mesmo do Senado, sobre o PrograrrÍa Nuclear em palestra proque chegamos aqui juntos no mesmo dia e numa mesma hora, aqui nos co- fenda em 1915, a convite da Comissão de Relações Exteriores e Comissão de
nhecemos, aqui selamos o compromisso naquele primeiro dia, em buscar nes- Minas e Energia.
Por isso, inesmo correndo o risco de ser repetitivo, vi nesta honrosa consa CP! sempre a verdade.
Trabalhamos juntos durante todo este tempo e creio, Sr. Presidente, que vocação para prestar depoimento perante a CPI do Acordo Nuclear uma
a maior obra do Senador João Basco, no Senado, foi a sua colaboração à inestim.ável oportunidade para reafirmar minha opinião - já sobeja~ente
nossa CPI, seja nas interpretações-aqui nesta Comissão, seja na visita que S. conhecida - de que o Acordo é positivo, constitui objetivo científico tecno'
Ex' fez à Angra, seja no apelo dramático que fCZ ein plenário pela permanên- lógico e estratégico maior para o nosso País.
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Espero, com este depoimento, oTerecer alguma contribuição ao amplo
debate sobre a problemâtica energética brasileira, de que, enfim, o programa
nuclear ê ape1;1as uma componente.
Pará evitar aos Srs. Membros da Comissão o enfado de repetir- como
disse- documento que já foi apresentado ao próprio Congresso, faria, rapidamente, um resumo daquilo que· creio ser o melhor para o País, segundo a
minha modesta opinião, colocando-me, em seguida, à disposição dos Srs.
Membros da Comissão para perguntas e responder as que se fizerem necessária~, o qual farei com o melhor da minha limitada capacidade.
Assim, antes de entrar no tema especifico cuja discussão me traz aqui,
permitam-me discorrer sobre algumas idéias próprias, e já bastante consolidadas, referentes à questão 'energética brasileira. Trata-se de vasto tema, cujo
mero lineamento fugir~a certamente ao espírito desta exposi~o.e ao tempo
que ra~oav~lmente seri.a :_ornado à atenção de. V?s~as Excelenctas. t d~b'l
H a .mais de um ~Ilhao de anos,. um ~er biologlCO aparente.me~ e e I '
'desprovtdo de capact~ade de sobrevtvêncta, e~ecutou um ato must:ado. n?
p_laneta e 12:lv:z no un.tverso: acendeu vol~ntanam~nte. o fogo. Co~ t.s~o Imcmu a fo~~udavel canunhada de desenvolvimento Cientifico e tecno_logl o que
lhe permltm assenhorear-se do mundo e preparar-se para a conqUista de outra~ plagas extraterren~s .. Ace~a _esta cha~a, o ardor _da me~ te hu~ana não
mrus cessou de produztr movaçoes ma?mficas que nao só distanciam o homem de seu ancestr~l, ~r.aco e_ de~protegtdo~ mas que assegu~am que ele nun~a
'r~:ocederâ ~ ~ua pnmihva cond:ção. No dizer d~ Oppen~~Imer, um dos m~ts
Iuctdos parhctpantes co.ntempor~~eos desta cammhada, what has been discovered cann~t be ~ndtsc.overed · .
.
. _ .
•
. Da fogueira pnm~rdial à sua mais sofisticada ap~Icaçao direta- a maquma a vapor- a sociedade humana passou por vânas revoluções bem co"d
d
d
. d
. I
. ·r à tT • d
nhec~ as: a a caça .e a o past~reiO; a agncu tura prtmi ~va u ttzaçao os
metats _co~ os q~ru~ fabncou Im~lementos ca.da vez mais elaborados.
Nao e dem~Is d~zer-se que a ~Iqueza matenal acumu~~da pelo homem ao
, long~ ~esta traJetóna resultou tao-somente d.e ~ua h~blltdade ~rescente no
multiplicar s~u es~orço: pelo uso, cad~ vez mais m:ensivo, dos dtferentes fl~xo.s de ene~gia - Isto e, de sua capacidade de reahzar trabalho -~o ~ubstt·
tuir sucessivamente o elementar esforço muscular pela força dos ammais, das
máquinas térmicas, dos motores elétricos e de explosão, e, hoje, até pelo rea1
o
· lt
· ·r
· d
·dad
es,
tor n~c ear. . 0 _agncu or pnmt IVO ISO1a .0 ~ pe~qu~nas comun_x
usuâno da ma~s disp~rsa das formas de energia ?Isp~mveJs- a energJa solar
que lhe_fornect~ o ah~ento- o_ homem atual, msertdo na com!'lexa textura
da soctedade mdustnal, c_ons~Jtuída de. grandes ag~omeraçoes ur?anas,
transformou-se no extraordmáno conswmdor de energJa cada vez mais con·
centrada.
É fácil verificar-se, por via, por assim dizer, de um corte vertícal no espectro das atividades produtivas, que boa parte - de fato a maioria da humanidade- utiliza concomitantemente, e de maneira desequilibrada, as mais
diferentes formas de consumo energêtico, a tal ponto que não só a intensidade de uso, como a forma de emprego da energia aparecem hoje como indicadores privilegiados do grau de desenvolvimento das nações. Assim, a energia
solar dispersa- que o homem usa desde os tempos imemoriais na agricultura -quando coadjuvada pelo uso de técnicas baseadas no emprego de combustíveis fósseis sob a forma de fertilizantes e defensivos. leva a produ ti vidades agrícolas milhares de vezes maiores do que aquelas obtidas pela tecnologia agrícola solar prh tiva, típica das socie'dades subdesenvolvidas. Este fato
evidencia novamente a4ut · que parece ser uma lei inexorável do desenvolvimento: o progresso consiste essencialmente no uso cada vez mais concentrado
da energia - o que em linguagem econômica se transforma em enunciado
óbvio de aceitação universal: a riqueza das nações é uma função de seu estoque de trabalho realizado - acumulado sob a forma de capital, isto é, de
energia acumulada- e de sua capacidade de realizar trabalho, de produzir
volume cada vez maior de bens e serviços, é claro, pela disponibilidade da
energia.
Isto posto, cabe-nos verificar que o potencial de desenvolvimento da espécie está condicionado por dois fatores:
Em primeiro lugar, ao volume das reservas energéticas disponíveis tanto
em escala mundial quanto no que se refere à sua distribuição geográfica, e ao
seu nível e taxa de consumo.
Em segundo lugar, à capacidade do homem de desenvolver novas técnicas de produção e de uso flexível de energia concentrada.
Estas questões tornaram-se candentes ao se considerar a evolução das
necessidades energêticas do Mundo, particularmente nas últimas décadas,
que demonstra claramente que o homem tem utilizado suas reservas energêticas de modo irracional. De fato, a nossa civilização é a primeira a consumir,
em grande escala, os combustíveis não renoVáveis, considerados como praticamente inesgotáveis atê há pouco tempo, mas que claramente estarão exau-

ridos em poucas décadas, a continuar o atual ritmo de exploração. A utilização do petróleo, do carvão mineral e do gás natural, que além do urânio
constituem os principais componentes do acervo energético mundial, causou
uma Significativa mudança nos hábitos da sociedade, possibilitando uma rápida evolução industrial e criando uma pesada dependência destes recufSOS
que são desigualmente distribuídos tanto em reserva como em uso.
De um modo especial, o petróleo foi substituindo gradativamente outras
formas de energia e de matérias-primas da indústria química, fazendo com
que o homem abandonasse tecnologias consagradas, passando, então, a considerar o uso do petróleo como índice de desenvolvimento. Assim, nos países,
desenvolvidos, hã cerca de duzentos anos, iniciou-se um processo de substituição .da lenha pelo carvão mineral como fonte de energia. Em 1880 este
combustível já era responsável por 50% da energia gerada.
Sua participação no consumo continuou a crescer até 1945, quando foi
suplantado pelo petróleo e pelo gás natural. Deste modo, neste período de
tempo, as nações desenvolvidas passaram por duas transições: lenha-carvão
mineral e carvão mineral-petróleo e gâs natural. A primeira ensejou a realização da revolução industrial e a segunda ocorreu não devido à exaustão do
carvão, do qual 0 mundo ainda tem reservas para cerca de 300 anos, mas devida ao baixo custo de extração, abundância e facilidade de exploração e manuseio do petróleo e do gâs.
.
No caso do Brasil, País em vias de desenvolvimento, a transição iniciou~
se ainda neste século. Mas em poucas décadas nosso País quase completou
uma transformação que a Europa levou um século para efetuar. Entre 1940 e
1977, 0 consumo de petróleo passou de 9% para 42% do balanço energético
nacional. Do ponto de vista do suprimento externo, no inicio daquele período
a rodução doméstica total de energia respondia por 85% do consumo, caindp
%
o para 60 em 1977 .
Esta mudança da estrutura do consumo de energia no Brasil foi acompanhada por acelerado processo de desenvolvimento: de 1920 a 1970 nossa
fronteira agrícola expandiu-se de 6,5 a 36,5 milhões de hectares; entre 1945 e
1975 as rodovias multiplicaram-se em extensão por um fator de 10; de 1950 a
1975 o número de carros de passeio passou de 235.000 para mais de 4 milhões, situando-se a indústria automobilística brasileira como a nona maior
do
d .
r~odo de 1930 a 1975 a taxa média de crescimento econômico
lmdun p0 '~ nof ~ed1 o/c
rea o ats 01 e 6 o ao ano.
Enquanto os combustíveis fósseis eram baratos, o Brasil apoiou-se quase
que inteiramente no motor de combustão interna, para desenvolver sua economia e integrar sua vasta extensão territorial. Com a crise da energia, deflagrada em 1973, a continuidade deste processo viu-se ameaçada com crescente
dependência do País de suprimento energético externo de combustíveis cada
vez mais caros. Somente em 1978, as despesas nacionais decorrentes da iroportaçã~ de petróleo totalizaram mais de 4 bilhões de dólares. E o quadro
com que se depara o País em futuro imediato nada tem de alentador, sob o
impacto que vive de novas crises surgidas nas regiões produtoras.
Nas nações mais desenvolvidas, os efeitos da quadruplicação e agora da
quintuplicação do preço do óleo não foram menos sérios. Problemas econômicos e políticos foram criados e as soluções mais imediatas adotadas permi·
tiram, até 0 fim do último ano, a retomada de seu desenvolvimento econômico, embora 0 ritmo maiS lento do que aquele anteriormente alcançado. Esta
desaceleração - e conseqUente recessão provocada nos países desenvolvidos
- levou-os a diminuir suas importações dos países em desenvolvimento,
agravando ainda mais seus balanços de pagamento. Os países exportadores
de petróleo, não possuindo, por seu lado, estrutura produtiva adequada à absorção do enorme fluxo de capitais para eles canalizado, viram-se na contingência de reaplicar os recursos nos próprios países desenvolvidos. Este quadro rompe-se com a decisão dos 10 pafses mais ricos do mundo de reduzir de
cinco por cento 0 seu consumo, para fazer frente a um deficit de produção de
cerca de 115 milhões de toneladas diárias de petróleo provocado pela crise
iraniana. Nestas condições, espera-se que o ritmo de crescimento econômico
desses países se reduza a taxas anuais de 1% - que poderá agravar ainda mais
substancialmente suas relações de troca com os países em vias de desenvolvimento.
De outro lado, vaie notar que um aumento nos preços de combustíveis
líquidos contribuirá para aumentar as reservas petrolíferas economicamente
exploráveis em escala mundial~ dilatando, portanto, o prazo de exaustão destas reservas, estimado em cerca de 60 anos, a manter-se a atual taxa de crescimento do consumo.
A despeito deste quadro sombrio, é de fundamental importância consta~
tar que a "crise de energia'' deflagrada em 1973 não foi decorrente da falta de
combustíveis ou da exaustão de reservas e constitui essencialmente uma crise
de origem política, envolvendo as regiões produtoras tradicionais na qual se
insere agora o Irã, cuja manifeSfiiÇão óbvia foi o aumento de preços com todas as suas conseqUências econômicas. O principal subproduto visível desta
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Entre nós coexistem ainda na mesma estrutura: de consumo formas de
energia ditas não comerciais ou primitivas e o petróleo e seus derivados em
grandes proporções. Esta estrutura é peculiar no sentido de que a l~nha, o ba·
gaço de cana e o carvão vegetal suprem ainda 27% do consumo total de ener·
gia, a hidroeletricidade 26% e o petróleo 42%. Enquanto os países dcsenv1olvi""
dos tratam de aumentar a participação do carvão mineral nos seus balanços
energéticos, jã que desse minério possuem extensas reservas, no Brasil é feito
um esforço considerável para intensificar a produção de combustiv.el líquido
gerado a partir da biomassa, em substituição à gasolina: o etanol da c:1na de
açúcar, da mandioca e do babaçu, e o de complementar à demanda de energia
industrial pela implementação de ambicioso programa nuclear.
A produção de etanol tem interesse estratégico óbvio. Primeiramente:
porque constitui importante instruinento para garantir, ainda que parcialmente, o suprimento interno de combustível, economizando ao mesmo tempo
preciosas divisas estrangeiras. Em segundo lugar, porque contribuindo, no
caso da cana, para estabilizar os preços do açúcar no mercado internacional.
De outro lado, é necessário e urgente o desenvolvimento da produção de ál~
cool proveniente de outras fontes, pois que elas deverão funcionar como alternativa à cana-de-açúcar, sempre que a demanda externa do açúcar a preços
compenSadores assim o exigir. Finalmente, o programa deverá, uma vez superada a fase atual de mera complementação da capacidade açucareira instalada com novas destilarias, criar empregos e possivelmente, pelo uso de minidestilarias destinadas a atendimentos micro-regionais, contribuir para uma
distribuição mais equilibrada da renda no campo.
É evidente que, a par da necessidade de ampla e profunda modificação
da viciosa estrutura de consumo de combustíveis automotores -que, como
assinalamos, representam 57% do total de consumo dos derivados de petróleo, dos quais 25% são gastos em veícUlos de passeio e apenas 6% em trans·
portes coletivos- é fundamental ocupar-se o País com melhorias na tecnologia de produçãO de âlcool, desde a maior racionalização da exploração agrícola até o emprego de novos procedimentos técnicos que se encontram em desenvolvimento aqui e em vários países, ·com vistas à diminuição do custo desSe produto sob pena de se acumularem novos óbices ao nosso desenvolvimen·
to económico.
São exemplos marcantes destes melhoramentos possíveis:
1. A introdução de novas variedades mais produtivas da cana~de-açúcar
na agricultura brasileira. Como é sabido, boa proporção de nossas culturas
utiliza espécies introduzidas há mais de 30 anos, de baixa produtividade e que
freqUentemente já se encontram geneticamente degradadas.
2. A utilização da hidrólise âcida, microbiana e virai da celulose prove~
niente de várias fontes.
3. O emprego de processos de fermentação e destilação contínuas a vãcuo.
Quanto às reservas energêtiCas utilizáveis sob a forma de corrente elétrica, temos três opções não excludentes e bastante originais, em sua distribuição espacial.
Primeiramente nosso amplo e mal distribuído potencial hidroelétrico,
que atinge cerca de !50 milhões de kilowatts.
Em segundo lugar, carvão mineral de baixa qualidade localizado quase
que exclusivamente no Sul do País, cujas reservas atingem hoje cerca de 20 bi~
lhões de toneladas.
Finalmente, as reservas de Ytânio depois de grandes sucessos recentes
no setor de prospecção atingem 193.000 toneladas, o que nos coloca em 59 lugar do mundo como produtor potencial deste elemento.
Excluindo-se, pois, o petróleo, cuja utilização para geração de eletricidade é bastante pequena e provavelmente contin1;1ar'â a sê~lo entre nós, em termos absolutos, a situação de geração de energia não é, a médio e longo pra·
zos, particularmente preocupante, embora, como jâ se afirmoU. os custos de
geração serão certamente crescentes, encerrando-se definitivamente o ciclo de
energia a baixo custo que dominou 2/3 do nosso século.
Como é bem Sabido, a distribuição eSpacial de nosso potencial hidroelétrico é bastante desfavorável: cerca de 50% do mesmo encontra-se na região
amazónica; 17% no nordeste, 20% no sul-sudeste e apenas 13% no centrooeste. Observadas as taxas médias de crescimento de consumo na região
centro-sul, que oscilam em torno de 13% ao ano, é de ver-se que boa parte do
potencial acessível estará esgotado .nesta região, responsável por 80% da atividade econômica do País, ao fim de IS a 20 anos. Este fato, combinado com as
dificuldades de transporte económico de energia da bacia Amazônica tem
sido argüido, como é notório, para jUstificar, em parte, o estabelecimento de
nosso programa nuclear,
É inegãvel que os progressos recentes em transmissão de energia elétrica
em corrente contínua a grandes distâncias não oneram excessivamente o cusEm termos mais gerais, a situação energética do Brasil, que agora passa- to do kilowatt instalado, tornando~o competitivo ou mesmo mais econõmico
do que a exploração nuclear, à vista dos custos extremamente elevados que o
remos a examinar, ê complexa, vulnerãvel e original.
crise foi a explic•taçãO da vÜinerabilidade dos paíséS iniportadores tanto à
continu~dade de suprimento do petróleo quanto ao arbítrio dos preços fixa·
dos unilateralmente. E mais importante ainda, o mundo tomou consciência
de que a terceira transição energética liãO-Ocorreria naturalmente a curto pra~
zo com o surgimento de nova fonte de energia limpa, de baixo custo e abundante. A era da energia abundante e barata está pois terminada, uma vez que
o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, que ainda há meses se antevia
ocorrer na próxima década, acaba de nos alcançar hoje e agora.
Ao abandonar por um instante esta questão, cabe lembrar que, no que
diz respeito a outras fontes energéticas- carvão, urânio e reservas bidrelé_tricas - a desigualdade de distribuição geográfica também se manifesta. A últi~
ma fonte, que com algumas exceções -entre as quais felizmente se inclui o
Brasil -se encontra praticamente exaurida na maioria dos países, estará virtualmente utiliz:;tda em sua totalidade nos próximos 20 ou 30 anos.
O uso do carvão, cujas reservas são,- como dissemos, razoavelmente
abundantes, tropeça no alto custo de extração, pois sua tecnologia de recuperação não sofreu alterações fundamentais até o presente, apesar das vârias
propostas de gaseificação õu de liquefação ln situ, que dormitam nos centros
de pesquisa e desenvolvimento há mais de 50 anos. A retomada destas idéias,
bem como de outras como a gaseificação em leito fluidizado ou a liquefação
fora da mina poderão contribuir para aliviar o consumo de produtos petroquímicos, embora seja pouco provável que venha a competir economicamente com o petróleo para o uso em veículos automotores.
Quanto ao urânio, ê. certo que ao aumento espetacular de preços, que
passaram de USS 15/kg em !969 para US$ !OOfkg nos dias de hoje, seguirã
um aumento paralelo das reservas conhecidas.
Apreciando, ainda que superficialmente, o problema de suprimento dos
combustíveis, pode-se afirmar que não hã, a nível mundial, propriamente, um
problema de limitação das reservas de combustíveis - a questão fundamental cinge-se, como jã assinalamos, aos altos preços dos combustíveis que, por
sua vez1 derivam fundamentalmente de problemas políticos resultantes, em
última anãlise, da desigualdade da distribuição geográfica de recursos. Em
face destes fatores, o suprimento energético de qualquer país tornou~se mais
claramente do que nunca o problema crucial, do qual dependem a estabilidade, a segurança e a própria sobrevivência nacional de cada um.
De outra parte, face à possibilidade de, como no passado, o homem vir a
responder positivamente aos desafios que lhe forem postos no sentido de obter formas mais concentradas de energia, parece improvâvel que venham a ter
sucesso as atitudes malthusianas, hoje tão em voga, e que renascem sob os
mais variados disfarces. Elas propõem desde o crescimento econômico nulo
que não poderia senão congelar as gritantes diferenças de nível de desenvolvimento entre as nações- até a volta ao uso indiscriminado de formas primiti~
vas de consumo de energias de baixa intensidade que, em última análise, nada
mais revelam do que uma profunda desconfiança para com as possibilidades
inovadoras da própria Ciência. A levar-se a sério o diagnóstico destes novos
rousseaunianos, nosso planeta deveria transformar-se numa espécie de aldeia
rural global, sob o impacto de uma suposta exaustão da maioria dos recursos
naturais bâsicos, inclusive dos combuStíveis.
A questão que se coloca com toda a agudez é de natureza diversa. Tratase de reconhecer que não há solução única e universal para o problema energético. Cada país ou região deve utilizar, a par dos recursos que lhe são próprios, aqueles que resultarem do desenvolvimento científico o mais avançado.
Parece fora de dúvida que o suprimento de energia industrial sob a forma de eletricidade pode ser resolvido a curto prazo, pelo emprego equilibrado
de várias vias- a hidrelétrica, a combustão do carvão mineral e a energia nuclear, segundo as peculiaridades de cada país.
O que realmente preocupa é a completa falta de perspectivas para resolver a curto prazo a questão da obtenção de combustíveis líquidos baratos
para alimentarem veículos automotores, particularmente para atender necessidades de transporte de massa, individual e de cargas, cuja distribuição seto~
rial é profundamente irracional em países como o nosso. Assim, o consumo
de gasolína automotriz situa-se hoje, no Brasil, na casa dos 15 bilhões de litros por ano, 60 por cento desse consumo destinam-se ao transporte ui-bano,
em geral~ feito por automóveis particulares. Em percentuais de consumo de
derivados de petróleo, a distribuição é a seguinte:
Indústria . 29%
Transporte
57%
veículos de passeio
25%
. veículos de carga
26%
transportes coletivos 6%
Outros
14%
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Urânio vem atingindo no mercado. E' necessário recordar a este propósito
que, mantidas as taxas de consumo, a energia nuclear representará em 1990
apenas 5% do' nosso balanço energético e que a sustentação do Programa
deve ser examinada à luz de outros fatores, a nosso ver mais significativos do
que o mero exame micro~econômico da questão. Parece-nos que o programa
nucleá.r, qualqqer programa nuclear, justifica-se pela oportunidade única que
ele enseja de promover a modernização industrial dos mais diversos setores
de atividade, inclusive da qualidade do próprio ensino universitário básico,
por via da apropriação de novas e complexas tecnologias de ponta. Para isto,
é necessário que tenha uma dimensão mínima compatível com o envolvimen~
to da indústria nacional e com a instalação de procedimentos-chave, como o
enriquecimento e o reprocessamento do combustível., Quanto à questão da linha adotada- Urânio natural ou Urânio enriquecido- da qual, com toda a
pertinência, se ocupou a comunidade acadêmica, e que, pela voz de seus elementos mais articulados, parece preferir a primeira opção, creio que esta se
apóia numa base industrial demasiadamente débil (como é a canadense), para
garantir a indispensável evolução tecnológica,
Do ponto de vista da economia do Urânio, urge ingressar na tecnologia
dos reatares regeneradores rápidos, para o que se impõe o reprocessamento
do Urânio, com vistas à obtenção do Plutônio. Nesta opção, será possível
obter-se cerca de 40 a 60 vezes mais energia do que aquela contida no Urânio
natural, além de permitir o emprego do Tório como elemento fértil em ciclo
apropriado de conversores térmicos. Calcula-se que cada reator regenerador
rápido, dispondo de um cobertor de Tório, fornecerá combustível necessário
ao funcionamento de 4 conversores térmicos, operando a Urânio 233-Tório.
Dado a existência de consideráveis reservas de Tório do' País, é óbvio que tal
linha deve merecer detida atenção nos próximos 20 a 30 anos. Para a colimação de tais objetivos, que poderão, sem dúvida, atender às necessidades
energéticas futuras da indústria nacional, é necessãrio iniciar desde logo estudos básicos e estabelecer laços de cooperação internacional, sob a forma de
associação efetiva com países como a França, e outros que se encontram na
vanguarda do desenvolvimento tecnológico dos reatores rápidos refrigerados
a metal líquido:
Parece evidente que devemos examinar continuamente as condições de
segurança de todo o nosso programa nuclear, não só no relativo à qualidade
dos componentes fabricados, mas também no que se refere à fiabilidade
intrínseca do funcionamentO dos reatares, que continua merecendo, em toda
parte, estudos aprofundados. Esta questão da fiabilidade de funcionamento
dos reatares interessa finalmente a toda a humanidade, pois que a energia nuclear é, no momento, a única via realmente testada para a realização de progressos no caminho da obtenção de densidades energéticas cada vez mais altas e que têm caracterizado o evoluir da sociedade humana.
As possibilidades de uso do carvão mineral brasileiro para a geração de
potência têm sido pouco exploradas, mas a tendência é certamente aumentar
sua participação no quadro de suprimento energético do País. Para uma reserva que evoluiu rapidamente à taxa de 15% ao ano, atingindo, como já se
assinalou, 20 bilhões de toneladas em 1977, a produção nacional limitou-se a
4 milhões de toneladas. Observada a mesma taxa de aumento para a reserva
atê o ano dois mil, e um consumo estável de 250 milhões de toneladas-ano, a
exaustão das reservas brasileiras só se daria no ano 2070.
Este consumo previsto é superior,em mais de 60 vezes ao consumo brasileiro atual e mais de 2,5 vezes superior ao consumo energético total do País.
Estima-se que o investimento para uma termoelétrica a carvão de 320 Mw
seja deUS$ 700/kw instalado, compondo um custo de geração de 35 centavos
por kilowatjhora para um fator de carga de 100%.
O maior entrave ao uso mais intensivo do carvão nos países desenvolvidos tem sido a manutenção do nível de poluição dentro dos padrões ambientais vigentes. No nosso caso, o problema é ainda agravado pelo alto teor de
cinzas e de Enxofre do nosso material. A aplicação e o desenvolvimento do
processo de combustão em leito fluidizado tem encontrado crescente interesse
em toda parte, devido aos baixos índices de emissões de Enxofre e Nitrogênio
que podem ser atingidos pelo emprego desta tecnologia.
Tudo indica, pois, que a competitividade de carvão com a energia nuclear, que apresenta custo de kilowatt instalado de cerca de USS 1.700 ou com
a energia transportada do Amazonas poderá modificar profundamente as alternativas até agora consideradas para o desenvolvimento energético da região centro-sul do País.
Para retomar 4 'in fine" a questão da utilização da biomassa que se reveste de tão grande importância para o País, caberia citar alguns dados recente~
mente coletados efou obtidos em estudos realizados no Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC.
Ttata-se de um setor que, como já se assinalou, exige, para atingir maior
eficácia, tanto a racionalização dos procedimentos correntes quanto o uso in-
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tensivo de pesquisa e desenvolvimento de novos processos. Do ponto de vista
de sua importância econômica, basta lembrar que o uso do carvão vegetal,
somente em Minas Gerais, representa o dobro do consunio anual total da
energia hidroelétrica, o que corresponde, em equivalente calorífico, a cerca de
25 milhões de Kwh.
No procedimento clássico de carvoejamento, são queimados anualmente
cerca de 6 bilhões de cruzeiros de produtos nobres cc;mo o m~tanol, o âcido
acético e alcatrões que poderiam substituir boa parte de nobres produtos petroquímicos, além de rejeitarem-se cerca de 30 por cento das árvores a 20%
dos finos de carvão que até agora não encontraram uso na siderurgia. No que
diz respeito à técnica de reflorestamento, mostrou-se que a mera seleção de
sementes de eucalipto pode aumentar em 70% a produtividade das florestas
plantadas, que atingem hoje no Estado de Minas Gerais, cerca de 800 mil hectares.
Rejeitas da fabricação da celulose (cerca de 25%), bem como as sobras
da produção agrícola, nOtadamente da casca de arroz e do babaçu, poderiam
gerar, por via da utilização de processos correntes de hidrólise ácida - jâ testados durante a última guerra e extensamente usados na Unii!o Soviética, na
produção de açúcares - álcool suficiente e competitivo para atender às nossas necessidades.
O aproveitamento mais integrado da mandioca, extraind6-se proteínas
das folhas cujo teor chega a 25%, poderia contribuir para baratear o álcool
desta origem, podendo-se obter cerca de 70 g de concentrado proteico por li·
tro de âlcaol produzido.
Estes estudos indicam que, para uma usina capaz de produzir 500 toneladas por dia de álcool por via do processo Madison, de hidrólise-ácida com ácido sulfúrico diluído de madeira de eucalipto, o custo do litro do produto seria de 5 cruzeiros, que seria competitivo com o da cana-de-açúcar. Usando-se
resíduos florestais e agrícolas já transportados por imposição de seu emprego,
este custo reduzir-se--ia de 30%, correspondentes ao preço da matéria-prima.
Vale lembrar que, neste caso, ocorreria ainda a produção de furfural, metanol
e lingnina, o último produto constituindo-se em importante fonte ·de coque.
Ao comparar-se a produção de carvão pela via clássica de carbonização da
madeira e aquela gerada pela hidrólise da celulose, verifica-se que na segunda
hipótese, além de produzirem-se 70% de coque, seriam gerados cerca de 160
litros de álcool por tonelada de madeira, com 30% de umidade.
Para finalizar, considerando-se apenas a atual produção de carvão em
Minas Gerais, situada em 3,5 milhões de tonelada ano, a adoção da visa hidrolítica para a produção de álcool levaria à obtenção de mais de 2 bilhões de
litros, a que corresponde ao dobro da produção alcooleira nacional em 1977.
Em outras palavras, a utilização de eucalipto resultante do plantio de somente 4% da área do Estado daria para atender ao Programa Nacional do Álcool.
No caso da casca de arroz, para uma produção de 9.560 milhões de toneladas, a produção anual de álcool poderia atingir 350 milhões de litros, o que
corresponde à metade do total do álcool motor usado em mistura com a gasolina em 1977.
Além destas formas de produção de energia, cabe mencionar ainda pri~
meiramente o considerável potencial de desenvolvimento para a energia solar
direta - sobretudo no atendimento da demanda de comunidades rurais e
aplicações particulares atê que a conversão foto-voltaica venha a tornar-se
economicamente interessante nos próximos 15 a 30 anos. Estima-se contudo
que a energia solar direta terá, em termos relativos, pequena incidência sobre
o consumo global.
O desenvolvimento de dispositivos para a produção de energia eólica
vem apresentando interessantes resultados, que são relevantes particularmente à situação do nordeste do País. Já hã projetas cm vários países para o esta~
belecimento de instalações a potências que atingem a casa de algumas deze.
nas de Mwe.
A energia das marés também vem sendo explorada hâ alguns anos em escala industrial em Rance, na França. Recordando que as ondas acumulam
cerca de 60 K w por metro linear, não há dúvida que considerável esforço serã
empregado no aproveitamento deste fantástico potencial.
É evidente que entre as formas não convencionais de produção de energia, a fusão nuclear é a única que propiciará a possibilidade de resolv~r defini·
tivamente o problema de suprimento energético da humanidade. De fato,
trata-se da forma de energia mais convencional de todas, pois ê deste proces~
soque o nosso Sol- que em última análise é responsável por todas as formas
de energia conhecidas na Terra, seja a fóssil, eólica, das marés e atê a higroeIêtrica,- obtéin a sua potência. No Sol, o Hidrogênio se transforma continuamente em Hélio por meio de reações de fusão atômica. Em cada segundo,
cerca de quatro milhões de toneladas de matéria solar se convertem em energia. O controle deste processo na terra implicaria na utilização da fonte inesgotável de Hidrogénio pesado- o Deutério contidO nas águas do mar. Do-
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minado o processo, cerca de 4 litros da ãgua gerariam tanta energia quanto
aquela contida em 5 barris de petróleo.
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E fora de dúvida que, controlado o processo de fusão, o homem estará
dando mais um passo no sentido de obter fluxos cada vez mais intensos de
energia, que tem sido o seu caminhO desde o fundo dos tempos.
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COMBUSTÍVEL

Até lã- antes de chegarmos à nova idade do ouro, devemos economizar
combustíveis, criando um novo padrão de consumo. Ao comparar-se, por
exemplo, a energia consumida per capita em países de nível de vida equivalentes, como os Estados Unidos e a Suécia ou a Fiança, verifica-se que o cidadão
americano gasta o dobro da energia consumida pelos seus homólogos.
No Brasil a situação do consumo ê francamente escandalosa, como já se
apontou anteriormente - à vista de nossas limitações. É fora de dúvida de
que os setores industriais pesados, como a siderurgia e a fabricação de cimento, entre outras, para não falar-se nos transportes individuais, podem economizar facilmente de 20 a 30% de combustíveis líquidos, invertendo-se o processo de consumo crescente que tem caracterizado o nosso comport.lmento a
partir de 1973.
No que concerne ao transporte de cargas, a situação exige a adoção de
um novo padrão de ocupação do território, recorrendo-se decididamente
onde for possível, ao transporte fluvial e marítimo, para o escoamento de
nossa produção, particularmente de nossa produção agrícola, tão vital para
manter-se o equilíbrio de nosso balanço de pagamentos.
E necessátio conscientizai a rülção de que um pafs que depende em 40%
de suprimen'to energético externo, tem poucas chances de satisfazer as suas
ambições de tornar-se o país autônomo, invulnerável e soberano que todos
desejamos.
ANEXO
t. Diferentes Linhas de Reatores Nucleares
Os reatares nucleares, comercialmente desenvolvidos ou em vias de se
tornarem comerciais, são caracteriZados, basicamente, por três elementos:
a) o tipo de combustível;
b) o tipo do refrigerante;
c) o tipo do moderador.

Os reatores de âgua leve (LWR- Light Water Reactors) silo os reatores
mais difundidos (existem cerca de 80 em funcionamento do Mundo Ocidental), sendo_refrigerados e moderados a água leve (água comum) e usam urâniO
levemente enriquecido como combustível (enriquecimento da ordem de 3%
em urânio- 235). A sua tecno_logia for pesquisada principalmente nos Estados
Unidos e na Rússia (Fig. I), como resultado dos vastos programas de desenvolvimento e construção de submarinos nucleares.
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Outro tipo de rcator com tecnologia desenvolvida é o de água pesada
(HWR) com tubo de pressão, conhecido como Candu, que usa o urânio natural com combustível c é refrigerado e moderado a âgua pesada (D'O). A tecnologia deste tipo de reator foi desenvolvida no Canadá. e existem cerca de 10
unidades em operação.
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Outros dois tipos- SGHWR (Steam Generator Heavy Water Reactor)
e o HTGR (High Temperature Gas Reactor)- encontram-se em vias de se
tornarem comerciais, já que a sua tecnologia está sendo satisfatoriamente
comprovada. O primeiro utiliza Urânio levemente enriquecido (1,5%), sendo
moderado a água pesada e refrigerado a água leve. Sua tecnologia foi desenvolvida na Inglaterra e no Canadá. O segundo tem o seu combustível constituído por Urânio altamente enriquecido (92%) combinado com Tório moderado a Grafita e refrigerado com Hélio, sendo os Estados Unidos o principal
responsável pelo desenvolvimento de sua tecnologia.
O FBR (Fast Breeder Reactor) encontra-se em fase final de desenvolvimento, apresentando ainda alguns problemas tecnológicos a serem resolvidos, mas os resultados até agora obtidos, notadamente pela França e pela
Rússia e, ainda, o lançamento de um intenso programa de desenvolvimento
desses reatores pelos Estados Unidos, indicam que os entraves poderão ser
superados na próxima década. Este tipo de reatar é caracterizado por produzir seu próprio combustível, sendo que a relação entre as quantidades de combustível p_r()~uzi~_o e de combustível queimado pode chegar até 1,82. Seu
combustível é- o PIUtônio ou o Urânio-233, não utiliza moderador e é refrigerado a Sódio ou Hélio.
Existem várias eutras concepções de reatares, algumas jã construídas,
mas que se encontram muito distantes de se tornarem comerciais.
2.

A Opção Nuclear Brasileira

O acordo nuclear assinado entre o Brasil e a República Federal da Alemanha proporcionará a construção de oito centrais nucleares com uma potência instalada de geração de energia elétrica de cerca de 10 milhões de kilowatts, além da implantação da infra-estrutura essencial e da tecnologia correspondente. Como as- centrais nUcleares a serem construídas são do tipo
PWR, a assinatura de. acordo implicou, para o Brasil, na opçã.o pela linha de
reatares do tipo de água pressurizada. Um dos pontos que caracterizaw o
reator tipo PWR, adquirido pelo Brasil, tanto para a Central de Angra dos
Reis, do tipo Westinghouse, quanto pelo acordo nuclear, do tipo Biblis-B, é o
fato de necessitar de Urânio enriqUecido como combustível. Isto é, o Urânio
natural, no qual o Isótopo-235- úniCo Isótopo físsil da natureza- existe na
razão de 0,7%, deve ser tratado até que o teor de Urãnio·235 passe a ser de
cerca de 3%.
Isto significa que o ciclo do combustível é acrescido, para este tipo de
reatares, de uma etapa bastante complexa e dispendiosa que ê o enriqueCimento do Urânio. As principais etapas do ciclo do combustível (Fig. 2) são
então as seguinte:
CICLO 00 COMEtiSTÍVEL EM REATOR OE kJUA PRE:SSJRIZAOA (PWR)

Existem dois tipos de reatares nucleares moderados a água leve: o PWR
(Pressurized Water Reactor) e o BWR (Boiling Water Reactor). Basicamente,
a diferença entre os dois consiste em qUe; 110 primeiro, a água de refiigei3.ção
circula a alta pressão (da ordem de 150 atmosferas) no núcleo do reatar, impedindo a sua ebulição, e o vapor é produzido num circuito intermediário; no
segundo. a pressão a que a ãgua é submetida é menor (da ordem e 70 atmosferas), ocorrendo a ebulição da água e conseqUente formação de vapor no interior do vaso que contém o núcleo do reatar.

TECNOLOGIA

~'""'ritadO)

lllR ]Aoo:or

HWR(CA~)

os· progressos jã realizados, seja pÔr implosão, utilizando-se os lasers ou
feixes eletrônicóS íncidentes sobre pastilhas de Tritio e Deutério sólido, e mais
recentemente, pelo confinamento do plasma a temperaturas as mais altas até
agora alcançadas -que transpuseram a barreira para o início das reações
auto-sustentadas - , dão aos investigadores fundadas esperanças de que se
chegue a construir um reator experiniintal a fusão num prazo de 10 a 20 anos.
E pois possível que, já no próximo século, o homem tenha se libertado corn'pletamente de sua dependência energética. Será o ingresso permanente da huÍnanidade na era pós-industrial, em que sua capacidade de realizar trabalho
será virtualmente ilimitada. Cumprir-se-ã assim o mito de Prometeu: o fogo
será agora arrancado definitivame-nte do Céu, em benefício do homem.
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238, -..pobre" . . :. . . na parte externa. Para se conseguir um enriquecimento atê
três por cento - exigido para reator do tipo PWR - o processo deve serrepetido inúmeras vezes. os-ç:ustos de enriquecimento de urânio são ainda mal
definidos, qualquer que seja o processo adot'ado. Todos eles, com a possível
exceção do que usaria a excitação fotoquímiCa--seletiva por r '1o de lasers, exi·
gem grandes instalações. A opção por um ou por outro pn. #esso é mais um
problema de decisão política e tecnológica do que de custos propriamente ditos. No caso brasileiro, a ·escolha do Jet Nozzle deve ter ocorrido por ser o
mesmo exclusivamente alemão - livre de interferências políticas de terceiros
países - e de se encontrar em estâgio de experimentação suficientemente
avançado.

OE URÂNIO
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EM lo!G UTS/ANO

PROCESSO DE
ENRIQUECIMENTO

Sábado 20 477\

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de 1980

FRAÇÃ(I

SOt.i~NTE El,l Nt\rEL DE PESQUiSA

- Beneficiamento do minério: o baixo teor dos miné~os de urânio (0, I%
a 0,2% em média) implica na maior complexidáde dos processos de beneficia~
mento e impõe a sua concentração .na boca da mina.
-Conversão: a etapa seguida de ciclo do combustívCI (enriquecimentO)
exige, nas tecnologias já desenvolvidas e em desenvolvimento, que o urânio
seja fornecido no estado físico gasoso. Assim, nesta etapa do ciclo, o concentrado de urânio natural (U 30 8 sólido) é convertido em hexafluoreto de urânio
UF6 gasoso). A tecnologia da conversão é relativamente fâcil e o custo da
conversão é baixo.
- Enriquecimento: é um processo tecnologicamente complexo, só integralmente dominado por países altamente desenvolvidos. Existem, atualmente, quatro processos de enriquecimento (Fig. 3). O processo de Difusão Gasosa é o mais amplamente dominado, sendo o único existente em escala industrial na URSS e nos Estados Unidos, com três instalações de enriquecimento.
Um segundo processo- a nitra-centrifugação- existe em escala de usinas·
piloto, sendo a sua tecnologia razoavelmente dominada por vârios países, no
tadamente pela Inglaterra, Holanda e Alemanha, que constituíram uma companhia tripartite para· a exploração desta via, O processo de enriquecimento
previsto pelo acordo nuclear- o Jet Nozzle- vem sendo desenvolvido na
alemanha e, segundo se acredita, pela África do Sul. Este processo existe,
atualmente, em escala de usina-piloto. O quarto processo consiste na excitação fotoquímica Seletiva por raios Laser e só existe em nível de pesquisa de
laboratório.
Deve ser observado que, em qualquer dos três primeiros processos de enriquecimentO, o cOnsumo de energia elétrica é altíssimo, colaborando para
tornar o custo do enriquecimento um dos mais altos_ das diferentes estapas do
ciclo do combustível:
- Reconversão e Fabricação: o urânio gasoso enriquecido, obtido na
etapa anterior, é convertido em óxido de urânio (U0 2) que tem a.forma de
pó. Em seguida, é prensado e sintetizado sob a forma de pequenas pastilhas
que são inseridas em tubos de material especial (Zircaloy), constituindo a unidade dos elementos combustíveis dos reatores. A tecnologia da fabricação de
elementos combustíveis é avançada, sendo dominada por vários países.
- Irradiação: o combustívil é inserido no interior do reator para a produção de energia. O rendimento econômico do ciclo é bastante sensível ao
modo pelo qual se gerencia o uso deste combustível, quando no reatar.
- Reprocessamento: química altamente complexa,_ efetuad~ sob elevados níveis de radiação, exigindo rrlétodos de inãniputaÇãO remota e em ambiente hermeticamente fechado devido à presença do Plutônio produzido,
que é extremamente tóxico. O reprocessamento do combustível é outra das
etapas caras do ciclo, tendo repercussão direta, no custo final da energia produzida, devido também ao alto valor econômico do Plutónio e Urânío-2_35 residuais.
'
.
- Resíduos: durante a irradiação do combustível, devido às fissões, são
formados produtos radioatívos que necessitam ser isolados, constituindo um
problema difícil pelas suas ,possíveis repercussões no meio ambiente.
8
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Custo da energia

O custo da energia elétrica obtida a partir das centrais nucleares é composto de três parcelas:
a) encargos do capital investido;
b) custo do combustível;
c) custo da opoeração e manutenção.
Os custos de investimentos para a construção de uma central são diretos
-terrenos, estrutUras e }Jenfeitorias, equipamento gerador de vapor, equipa
mento turbogerador, elétrico e sobressalentes- e indiretos- engenharia e
administração, juros e in-flação durante a construção, sabidamente demorada
(de 8 a 10 anos).
8

A influência do ciclo do combustível no custo da energia é resultado da
composição de três parcelas:
a) um custo devido à primeira carg~. que consiste nos juros sobre o capi·
tal investido na sua aquisição e o pagamento necessârio para a amortização
da diferença entre o custo da carga inicial e o valor da última carga;
b) os custos decorrentes do consumo e reposição do combustível nas recargas intermediárias;
c) os furos correspondentes à estocagem do combustível novo, pararecargas, e do combustível irradiado mantido na usina durante, aproximada·
mente, seis meses, para o decaimento radioativo.
Os vários co.mponentes do custo da energia nucleoelétrica têm subido de
forma constante nos últimos anos. De fato, a inversão de capital para centrais
de 1.000 Mwe, que era estimada em US$ 124jKwe em 1969 (1), passou para
cerca deUS$ 450fKwe em 1974 (2) ejâ é calculada como sendo deUS$ 1.704
para as Unidades ll e III da Central Nuclear Almirante Ãlvaro Alberto (estimativa de 1978, 2.490 MW) (3). A Tabela I (3) mostra a distribuição desse
custo total pelos vários componentes dos custos diretos e indiretos.

. Jâ o preço do óxido de urânio que era deUS$ 17,60/kg em 1974 (2) é es·
tirnado em US$ 100 nos dias de hoje. O enriquecimento do urânio, por sua
vez, passou deUS$ 26/kg UTS, em 1967 (2), para mais de 100/kg UTS em
3. Enriquecimento por Jet Nozzle
1977. A Tabela II fornece uma estimativa do custo do combustível para reatares
a água leve de 1.250 Mwe de potência.
O princípio bâsico de funcionamento do Jet Nozzle é a expansão da mistura gasosa feita em contato com uma parede curva e conseqUente separação
por efeito centrífugo dos componentes mais pesados e dos mais leves. (Fig. 4).
(I) Energia, Tecnologia e Desenvolvimento- Energia El~rlca e Nuclear- Simpósio Nacional de Energia realiza.
Para a produção de urânio enriquecido, o gâs usado é uma mistura de do no Clube de Engenharia do Rio de Janciro, outubro de 1977 - Edit.-Vozes.
hexafloureto de urânio com gâs mais leve - hídrogênio ou hélio. O jato de (2) Problemas de Energia no Brllllil- IPEAC- 1976,
gãs em alta velocidade é bipartido, ficando a fração mais pesada- o Urânio (3) Dfdrlo do Congresso Nad=l- Suplemento do n9 037, de 27 de abril de 1979, CPIAN.
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S. As Usins Nucleares e o Meio Ambiente

Thllt::Lh l

As centrais térmicas, clássicas ou nucleares, exercem, como todas as

cu.s·ro -roTAr. nl\

grandes realizações humanas, um certo impacto sobre o meio ambiente.
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De um certo modo, este impacto depende do local da instalação e os as~
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pectos particulares de cada implantação podem ser analisados em um estudo
que vise considerar, de um modo global, os problemas relacionados com a
implantação de um parque nuclear, até 1990.
Existem três aspectos principais a se considerar qualquer que seja o caso:
- O calor rejeitado;

........ a interconexão da central ao sistema elétrico;

5.574,2
25.654,5
3.315,3
34.574,9

1.3 - Equip6mcntos c Z.lonta9~ns •••••
1.4 - Evcntu.;J.is •••.••••••••••••••••
l.S - Total dos Custos Dirctos

S. SURTOTAL (s/combust!vcll
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- os efluentes e rejeites radioativos.
Os dois primeiros aspectos não são inerentes somente às centrais nucleares, e o terceiro substitui as emissões de anidrido sulfuroso e de pó, que ocorre
no funcionamento das centrais térmicas clâssicas. Por outro lado, a implantação de um parque gerador nuclear implica na construção de instalações ligadas ao manuseio de produtos radioativos: usinas de tratamento de combustível irradiado, centros de estocagem de rejeitas radioativos e, eventualmente, usinas de fabricação de combustível novo.

5.1 - O Calor Rejeitado
A rejeição de calor para o meio ambiente é uma característica de todas as
centrais térmicas, nUcleares ou não. Devido a problemas tecnológicos de materiais, as centrais nucleares rejeitam cerca de 50% mais calor que as térm!cas
clássicas de mesma potência.
A rejeição no calor pode ser realizada de três maneiras diferentes:
- para a água do mar ou de rios;
- para a atmosfera, sob a forma de vapor d'água;
- para a atmosfera, sob a forma de ar quente.
A grande maioria das centrais- nucleares, em funcionamento, opera de
acordo com o primeiro caso. O aquecimento das âguas marinhas ou dos rios
não é, necessariamente, um inconveniente, devendo, contudo, ser limitado a
fim de se evitar conseqüências danosas para a fauna c flora aquáticas; os conhecimentos atuais sobre os limites admissíveis são ainda limitados e o
problema apresenta dois aspectos:
- o primeiro, de natureza física, é o de se determinar o comportamento
das massas de água aquecidas (diluição, refrigeração), e as características das
zo~as aquecidas (elevação de temperatura, dimensões, movimentoS);
- o segundo, de natureza fisiológica e ecológica, é mais delicado, não se
conhecendo com a profundidade desejada os efeitos do aquecimento sobre a
fauna flora aquáticas. Contudo, os estudos já realizados recomendam uma
certa prudência, estabelecendo ..se certos limites para o aquecimento da âgua .

e

O segundo processo (atrnosfera-vapor d'ãgua), foi considerado, até recentemente, como uma solução ideal do ponto de vista de proteção do meio
ambiente, pemlitindo evitar o aquecimento dos rios. Contudo, o proc'esso requer a instalação de torres de refrigeração que custam algumas dezenas de
milhões de dólares, penalizando o custo da energia. Por outro lado, as torres
de refrigei"ação trazem uma maior flexibilidade para a escolha do local da implantação das usinas, permitindo a implantação nas proximidades dos centros de carga. Porém, os protestos violentos constatados recentemente devido à implantação das centrais de Kaiseraugust, na Suíça, de Breisach, na alomanha, e das centrais do Vale do Loire, na frança, mostram que as popu~
lações não apreciam a vizinhança deStas instalações devido às suas dimensões, a coluna de vapor d'água que emerge delas, ruídos e modificações no clima local.
O terceiro processo não foi utilizado até hoje, exceto em casos muito particulare§ e para potências limitadas. O processo, contudo, se encontra em fase
de desenvolvimento, principalmente nos países pobres em âgua para refrigeração, sendo, evidentemente, difícil de se precisar o que se alcançaria comestes estudos, mas ê certo que os refrigerantes secos serão sensivelmente mais
volumosos e ruidosos.

5.2 -

Transporte da energia

a interconexão da central ao sistema elétrico é realizada por linhas aéreas
abrindo-se corredores para a implantação das torres de sustentação dos cabos
elêtricos. O transporte da energia por linhas aéreas produz, portanto, um im~
pacto na estética do meio ambiente. não apresentando, contudo, conseqiiên~
das maiores.
O emprego de cabos subterrâneos, que parece ser altamente desejãvel
sob o ponto de vista do meio ambiente. encontra o seguinte obstãéulo: atualmente, n~o se dispõe do desenvolvimento tecnológico necessãrio para o transporte de altas potências elétricas a longas distâncias, sendo que, para curtas
distâncias, o montante dos investimentos é de lO vezes maior do que por linha
aérea.

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

5.3 - Efluentes Radioativos das Centrais
Nas vizinhanças das centrais, as doses de radioatividade devido aos
efluentes radioativos são bastante inferiores às doses permitidas pelas autoridades reguladoras e fi&calizadoras.
Considerando que os rejeites de calor constituem uma realidade irremovível, os efluentes radioativos podem ser considerados como uma imperfeição que pode vir a ser parcialmente eliminada. Mesmo sem esperar a per~
feição, isto é, efluentes que apresentem radioativídade absolutamente nula em
operação normal, podem-se aguardar progressos sensíveis na sua redução.
Para uma central a âgua pressurizada de 1.000 Mwe e com a tecnologia
atual, por exemplo, 0 grupo de população mais exposto é constituído, nas
condições médias, pelos habitantes residentes na região situada até 1 a 2 km
da chaminé da centraL Para estes indivíduos, a exposição devido aos gases
nobres provenientes da fissão ê da ordem de 0,001 da dose limite e a expo~
sição devido à inalação do 1' 31 pode atingir 0,0001 da dose limite.
Existindo pastagens exploradas para a produção de leite até um raio de
10 km de distância da central o grupo da população mais exposto é constitui~
do pelas crianças que consomem .. unicamente" leite, sendo que sua exposição
pode atingir 0,01 da dose máxima permissível.
Quanto aos efluentes líquidos, a exposição avaliada a partir das hipóteses mais pessimistas não passa de 0,0001 da dose limite.
Nestas condições, e mesmo admitindo que novos dispositivos de retenção não sejam desenvolvidos, as doses provenientes do funcionamento das
centrais nucleares atuais são perfeitamente admissíveis. OutrO asPecto dos
produtos radioativos são os rejeites das usinas de tratamento de cÕmbustíveis
irradiados. Os rejeitas destas usinas são mais importantes e mais delicados de
se estimar. Eles variam, de uma parte, com o porte da usina e, de outra parte.
com o tipo de reatar de onde é retirado o combustível e com o intervalo de
tempo decorrido entre o inicio da irradiação e o reprocessamento.
Os problemas essenciais ligados ao reprocessamento de combustíveis ir~
radiados são de duas espécies:
- a estocagem das soluções dos produtos de fiSsão necessita de uma vi~
gilância constante e não pode ser considerada, conseqUentemente, como uma
solução conveniente-ou mesmo aceitável. Diversos processos de solidificação
dos resíduos fora~---ê:iesenvolvidos: a vitrificação apresenta a vantagem de
possuir um fator da- redução de volume bastante grande (5 a 10), uma estabili~
dade química elevada e uma grande resistência à lixiviação. Mas este processe
de tratamento dos rejeitas necessita de uma adaptação para cada composição
da solução original, estando em estudo, na França, um processo em princípio
mais satisfatório que inclui uma calcinação seguida de uma vitrificação. Após
a solidificação, os p-rodutos de flssão são colocados em tambores de aço que,
por sua vez, são envolvidos em concreto e armazenados em espécies de casa~
matas, construídas em formações salinas ou graníticas;
. - o Kri~tônio-85 ~-.o Principal gás nobre produzido pela fissão, possumdo um penodo de ahv1dade bastante longo (10, 76 anos), sendo totalmente liberado ~o decurso d~ reprocessai_Dento. O problema não _é imediato, mas
co~ o cr~ctmento do numero de usmas nucle~re~, .este ele~ento deverá .ser
retido: E~tu_na~se que no ano 2~00, o teor de K~ptomo-85. sera de 1 a 2 mCtJ.q
no Knptomo da a_!.mosf~ra. ~etod~s que permttam_ ~:-trair O ~r-85 e garantir
a sua estocage~. sao reahzávets tecnu::an;ente e po~erao !er utlll~~dos quando
se fiz~er necessano. O problema conshtuido pel~a dispersa.o do tntto na atmosfera e meno~ ~rger:te que o do Kr-85, mas sera necessârto se prever, no futuro, a sua elul'!maçao. _
_
. .
.
.É con~ent~~te observar que o custo da estocag~m dos reJettos de baiXa e
méd1a radxoativtdade representa uma parcela mu1to pequena do custo de
kwh.
A solidificação e a estocagem dos produtos de fissão, segundo a tecnologia atual, pode ser estimada como tendo um custo de cerca de 30 dólaresfkg
de urâneo tratado nestas usinas, correspondendo aJO% do custo do reprocessarnento, incidindo em torno de 5% do custo de Kwh.
6. Considerações sobre transferência de tecnologia
A primeira vista, pode-se imaginar que o crescimento tecnológico de
uma nação seja um mero subproduto do crescimento vegetativo da demanda
de bens e serviços, solicitada pelo mercado interno e externo. Em realidade,
afora a componente mercadológica espontânea da quest~o. todos os progressos tecnológicos significativos foram objeto, ern todos os tempos, de decisões
tomadas a nível de estratêgia global de governos, refletindo um exercício de
vontade política face a conjunturas específicas.
______ _
O esforço dispendido pelas nações na incorporação desses progressos
tecnológicos consubstanciou a vontade política traduzida pela tomada de decisão.
-----Em decorrência da corriplexidade dos recursos exigidos na canalização
do esforço destas nações, ·sua coordenação ficou semPre centralizada em ór-
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gãos governamentais de alto nível, jâ que a ausência de um planejamento global implicaria na pulverização destes recursos e esforçõs.
Neste sentido, o progresso tecnológico de uma nação é fruto de três fatores decisivos: a vontade, a decisão e o esforço nacionais.
Em nosso País, a vontade surgiU com a ~onsciência ~guda da necess~dade
de se _Promover um progra~a de desenvolvimento destmado à produça? da
energia nuclear. ~perspectiva do estrang~lame.nto,.:m um f~t~ro próxtm?,
de nossa econom~a ~ela esca~sez de energta em reg.mes estrateg:tcas do ~~s,
acentua~~ pela crtse mt~rnacmnal do petróleo, motlvou a tom~da. de dectsao
que c~lmmou com a ~ssmatura
~cordo ~uclear com a ~epubbca Federal
Alema. O e~forço naciOnal rela~t~o a absorçao ~a tecnologia dos reatares nucleares d? tipo ~WR fica ~o~dlcionado à P.rópna natureza do Acordo, tanto
no que. d1z respe~to ~os ob]ettvos e. estratégia do programa, quanto no que se
refere a transferenCia de tecnologia.
O Acordo prevê a transferência da tecnologia relativa a todas as etapas
de um programa nuclear integrado, desde o ciclo de combustível até a fabri~
caçãO Progressiva no País de reatores propriamente ditos, a partir da aquisição e construção de centrais nucleares do tipo Biblis. I:Iã algumas dificuldades inerentes à complexidade dos sistemas nucleares de geração de potência:
- dificuldade de "dominar" o projeto da planta nuclear, baseando~se,
somente, nas informações adquiridas;
-dificuldade de acompanhar as melhorias tecnológicas das plantas com
necessãria antecipação;
-dificuldade de adquirir, no futuro, autonomia tecnológica no campo
dos reatores avançados ou rápidos.
Para superar esses obstáculos seria necessário que, através da absorção
do know-how e do know-why. fossem atingidos dois objetivos intermediários
fundamentais:
- o imediato desenvolvimento de capacidade de "engineering" aplicado;
- o desenvolvimento gradativo das capacidades do projeto de conjunto
e do processo know-why.
Sobre as possibilida_des da absorção efetiva de tecnologia nas vârias etapas do programa, tendo em vista a implantação de centrais nucleares
saliente-se que um exame superficial das âreas tecnológicas envolvidas ê sufi~
ciente para demonstrar que não teremos oportunidade de participar inicial~
mente da tecnologia total.
A concepção do reatar até o circuito primário do trocador de calor, ou
seja, a filosofia do projeto, como é freqüentemente chamada, não estâ aberta
à discussão. Ela ê um dado. Todas as confrontações econômicas e têcnicas
desta fase vêm lacradas, não necessariamente em segredo, mas fora do alcan~
ce prático razoável do recipiendário. o que dela transparece são os aspectos
exteriores, mais de marketing que tecnológicos.
A tecnologia envolvida nas decisões relativas à localização, proteção,
conservação das usinas nucleares consideradas neste contexto como tecnolo~ .
gia externa, será assimilada natu;almente, embora esteja intimamente ligada
à concepção do projeto e, portanto, lacrada quanto à sua filosofia.
Um programa nuclear como o decorrente da assinatura do Acordo com
a República Federal da Alemanha envolve três áreas nas quais a transferência
de tecnologia se processará de forma mais ou menos acentuada, em função de
sua ligação com a filosofia do projeto: a construção das centrais, o ciclo de
combustível e a operação e manutenção das centrais.
·
Quanto à construção das centrais, a transferência de tecnologia só ê
possível na fabricação dos componentes, devendo 0 recipiendârio obedecer
exatamente ao prescrito pelo projeto lacrado e inalterável. Isto é, as indústrias brasileiras poderão fabricar os diversos componentes, sem, no entanto,
influenciar a concepção do projeto.

?o

Ainda nesta área, outros aspectos, como a localização da central, centrolede qualidade, análises de segurança e proteção, oferecem razoável margem
de possibilidade quanto à absorção da tecnologia, uma vez que as decisões,
embora parcialmente ditadas pelo dado inicial - o projeto - têm tambêm
um cunho político, principalmente no tocante à localização da central.
Já as diversas etapas do Ciclo de Combustível dão margem à transferên~
cia integral da tecnologia, uma vez que elas não são integrantes de um projeto
hermêtico em si. O da~o inicial pode ser resumido, nesta ârea, nas especificações de qualidades e teores do combustível antes e depois da irradiação. Os
processos de conversão, separação isotópica, preparação e reprocessamento
são variados e acessíveis. Isto é, sua tecnologia pode ser absorvida, dependendo exclusivamente de um esforço neste sentido.
A operação e manutenção da Central Nuclear. finalmente, possibilitam a
assimilação natural da tecnologia dentro de padrões ditados pelas normas de
segurança da Central, novamente relacionadas com o dado inicial, ou seja, a
filosofia do projeto.
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7.

T~nologia

Técnicos de nivel sup~dor e de nivel médio
que trabalham na área de Energia Nuclear

nuclear e recursos humanos

O acesso à tecnologia nuclear alemã que o Acordo abre ao Brasil exige,
para o seu efetivo aproveitamento, um enorme esforço ·de capacitação dos
nossos técnicos para participação da absorção e desenvolvimento da tecnologia nuclear. A absorção de tecnologia só se farã, de fato, se se dispuser de recursos humanos qualificados, em quantidades tais que superam em muito a
disponibilidade do País.

·'

,,~

~

'

A tecnologia nuclear resulta de trabalho tipicamente inter e multidisciplinar. O perfil profissional dos técnicos e a sua qualificação exigem estudos minuciosos, dada a complexidade do campo coberto.
A inexistência de uma experiência internacional análoga ao programa a
que se propõe implementar o Brasil dificulta sensivelmente a realização destes
levantamentos. Entretanto, estudos sobre a utilização de recursos humanos
na ârea nuclear em outros países permitem fazer uma avaliação, a grosso mo·
do, das necessidades em pessoal que o nosso País deverâ formar para a efetiva
transferência de tecnologia decorrente de acordo nuclear com a Alemanha
Ocidental. O número de empregos gerados na indústria, administração e pesquisa no campo da energia nuclear civil, em 13 países europeus, é apresentado
na Figura 5.
A proporção de técnicos de nível superior em relação aos de nível médio
no setor nuclear é, em geral, bem superior aos outros setores tecnológicos (Figura 6). Isto decorre da alta sofisticação técnica, bem como da participaç~o
mais significativa de pesquisa e desenvolvimento no setor.
A alta sofisticação tecnológica é retratada pela maior proporção de técnicos de nível superior em relação ao nível médio, quando comparado com
outros setores. Nos países que desenvolveram tecnologia própria e fornecem
equipamentos, estas proporções são menores.
Os números absolutos em relação ao Brasil ainda são muito baixos (menos de t,;()()(ttêcniccrs},-comígu-ranâ-o1{-n:ecesstdaâe- âe-urrl esfõtÇ<>"Cõf:tcenTrà.:
do, a fim de assegurar o mâximo de transferência de tecnologia.
A proporção de pessoal na área nuclear em relação à população economicamente ativa à indicada na figura 7. Países como à França, Alemanha,
Suécia e Reino Unido têm estes números p-r6ximl.s-de I%; em outro"s países
onde o setor nuclear é menos significativo, os índi:-:es descem a 0,2 e (J,6 por
cento.
Conclui-se pelo exposto que o Brasil, ao optar pela energiP. m.·:-!t~ .:-como
meio de atender à demanda crescente de energia, fez uma escolha 11ccessária,
destinada a sanar a lacuna que ainda por tempo considerável existirá entre o
suprimento de energia que pode ser fornecidO Pelas fántes convencionais e _a
inclusão efetiva no cíclo produtivo de Outras fontes, inesiotáveis, provenientes da fusão nuclear, da exploração racional da energia solar, seja em forma
direta, seja pela via fotossintétfca.
Vale ressaltar, ainda, que os países detentores da tecnologia nuclear dispendem grande esforço no desenvolvimento de reatares de segunda geração
-os Fast Breeder Reators- que deverão ser comerciais na década de 1990.
A vantagem do desenvolvimento dos reatares regeneradores é a de possibilitar grande economia no ciclo de combustível.
Essa tecnologia deverã ser o estãgiO imediatamente subseqUente ao programa decorrente do acordo nuclear assinado com a República Federal da
Alemanha.
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área nuclear • Iodes. cs oulros, em 13 países Wl"lJlt\/l

Se olharmos a evolução do aproveitamento da energia pelo homem, notamos que desde a utilização de fonnas dispersas pouco concentradas de
energia característica do uso da agricultura primitiva até o uso do carvão, da
hidreletricidade, dos combustíveis fósseis e, finalmente, da energia nuclear, a
evolução da humanidade tem se feito sempre no sentido de consumir formas
de energia cada vez mais concentradas.
Esta é uma evolução, é um tendência que a.mim parece irreversível, da
energia solar primitiva, do uso da lente, do uso do carvão, do uso da hidreletricidade, do uso dos combustíveis fósseis, do uso da fissão nuclear, segura~
mente, vamos marchar para o uso da energia proveniente da fusão nuclear.
Esta é uma tendência que me parece irreversível, ela, por assim dizer, faz parte do código e do padrão genético do homem, utilizar cada vez mais a sua ca~
pacidade técnica e científica no sentido de utilização de densidades cada vez
mais altas de energia. Isso por uma razão muito simples porque energia,
como aprendemos na escola secundária, nada mais é do que a capacidade de
produzir trabalho. Então, o homem vem multiplicando a sua capacidade de
produzir trabalho pelo uso cada vez mais concentrado de energia; nós nos re-ferimos freqUentemente a uma mãquina de 10 mil cavalos, 100 mil cavalos, 1
milhão Ce cavalos, esta é uma lembrança da utilização do animal de tração
como u1 t instrumento de multiplicação do trabalho do homem.
Est· u convencido de que esta tendência vai continuar com os riscos que
são iner1 ntes a esse desenvolvimento.

Outra a-speeto ttae me-pa-rece-ex-t-rem-amente-impo-rtant-e é q-ue-a- cada um
destes desafios, a cada introdução de uma nova forma de energia, o homem
sempre encontrou meios de controlâ~los e de utilizã-la racionalmente, de
utilizá-la com segurança.
V. Ex•s, sem dúvida, não ignoram que hã uma tendência da opinião
pública, de certa parte da opinião ·pública, de sob o impacto de uma preocupação ecológica, que a meu ver, freqUentemente, é excessiva e sinto-me muito
a vontade para falar nestes termos porque nos últimos 4 ou 5 anos fui responsável, e creio que com algum sucesso, pelo tratamento de problemas de pro-
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teção ambiental'no meu Estado, é uma preocupa-ção permanente e estou con~
vencido de que é possível o desenvolvimento mantendo-se não só a integridade da espécie, mas a proteção do próprio ambiente em que o homem vive, isso
faz parte da sua qualidade de vida.
Então, para começo de conversa, estou completamente convencido de
que o uso de energia nuclear é irreversível e indispensável porque não existe,
no momento, outra forma de energia concentrada acessível ao homem, em
termos gerais, e em seguida passaria a falar um pouco do que penso sobre a
situação particular do Brasil.
Então, repetindo, a tendência, uso cada vez mais concentrado de formas
de energia, segundo, a julgar pela experiência da humanidade, o homem tem
sempre resolvido os problemas de segurança envolvidos no uso dessas formas
cada vez mais concentradas de energia e não vejo porque a energia nuclear,
ou o uso da energia nuclear seja uma exceção, ao contrário, não existe nenhuma atividade industrial, do homem, que tenha apresentado até agora a segu·
rança da indústria nuclear em todo o mundo.
Se olharmos as estatísticas, seja de acidentes, seja de acidentes pessoais,
ou de acidentes na área de equipamentos, realmente o padrão de segurança
da indústria nuclear é impressionante. Isso se deve, sem dúvida, ao que podemos chamar da síndrome de Hiroshima, o fato da energia nuclear ter sido utilizada primeiramente sob a forma de arma, uma arma de guerra, de uma
bomba, levou .toda a humanidade a se preocupar enormemente com uma
nova escala de uso de energia concentrada.
Nós, evidentemente, quando queimamos o carvão, ou queimamos o petróleo, estamos utilizando uma escala de energia da ordem de algumas quilocalorias, ou, colocado em linguagem mais física, alguns electron-volts, quando passamos para energia nuclear, evidentemente, ingressamos na área dos
milhões de electron-volts.
Então, há uma escala de densidade de energia utilizada pelo homem, há
um aumento da escala, pelo menos de. um fator de mil ou de alguns milhares.
Isso, evidentemente, colocou problemas novos tanto na área de segurança, na ãrea de proteção, quanto na área propriamente dos investimentos
necessários para o uso dessas formas de energia cada vez mais concentradas.
Não há dúviáaa que a etapa seguinte ao uso dos reatares térmicos será
o uso dos r:eatores râ'pidos, nos próximos 15, 20 anos e em seguida, seguramente, da fusão nuclear; não tenho bola de cristal, mas digamos aquelas pessoas que gostam de futurologia na área científica falam de 40, 50, 60 anos.
É preciso lembrar, também, que os problemas de segurança que serão
colocados pela fusão nuclear serão seguramente maiores dO que aqueles colocados pelo uso da fissão nuclear. Há uma tendência a se ignorar isso, há uma
tendência a se imaginar que a energia produzída pela fusão nuclear será limpa, segura, isso ê um engano e o processo básico da fusão nuclear envolve a
produção de neutrons de energia extremamente elevada, com densidades de
energia fantasticamente altas, quer dizer, o limiar de uma reação de fusão se
encontra, no melhor caso, em torno de 100 milhões de graus centígrados, é
necessário manter uma reação sustentada a essas temperaturas, evidentemente sob a proteção, a contenção de coisas imateriais, porque não há, nenhum
material conhecido que possa resistir a essa temperatura, a contenção se fará,
portanto, apesar disso haverá terríveis problemas, tanto na área de imateriais,
quanto, também, na área de poluição. No caso da fissão nuclear, como V,
Ex•s sabem, hã uma preocupação considerável sobre os chamados cinzas ou
rejeitas de longa vida, que são basicamente o césio e o estrôncio, que são, diria, elementos um tanto bizarros no sentido de que eles não entram normalmente na constituição dos seres vivos, em qualquer natureza, então, o risco
desses rejeitas é muito menor do que no caso da fusão, onde quantidades fantásticas de trício, quer dizer, hidrogênio radioativo, vão ser produzidas.
O hidrogênio é um constituinte universal de seres vivos, da própria água,
quer dizer, são problemas que são graves, na perspectiva do que se pode imaginar, hoje, mas, estou convencido de que serão também resolvidos pelo homem, como sempre foram.
Acho que boa parte das preocupações de uso dessas formas mais concentradas de energia resulta de uma certa inquietação dos cientistas básicos,
aqueles que se preocupam com a ciência básica, como eu próprio, no sentido
de que na medida em que não se conheça completamente um processo ele~
mentar se sente uma certa insegurança.
Bem, a posição do Engenheiro e do Tecnólogo é diferente, o Sr. Senador
Itamar Franco, que é Engenheiro, sabe rituito bem que não existe uma so~
lução analítica que satisfaça aos físicos e matemáticos, por exemplo, para
uma certa viga suspensa, no entanto, o Engenheiro lida com tranqUilidade e
com margem de segurança.
A inquietação do físico pelo desconhecimento analítico, pela impossibilidade de instruir uma equação simples do que se passa no núcleo de um reatar
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huclear, fáz com qué ele oihe todo eSie problema com ·grantle prváência, COIIJ.
grande suspeição.
Bom, diria que, pelo menos, não se sabe, talvez, seguramente mais de um
milhão de anos que o homem domina o fogo, queimar carvão, até hoje não se
conhece a equação básica mecârlica que descreve o processo elementar de fazer reagir carvão mais oxigênio, carbono mais oxigênio, não é conhecida do
ponto de vista analítico, do ponto de vista matemático, do ponto de vista daquilo que satisfaria plenamente um cientista da natureza, no entanto, o homem vem queimando esse carvão há milhões de anos, de outro lado, ele tam~
bém produz um componente extremamente tóxico, que é o monóxido de carbono, com o qual nós ternos corrigido e sobrevivido. Estou convencido, para
repisar esse terna, de que a tendência de uso de forma de energia cada vez
mais concentrada de um lado e a capacidade de controle dessas formas pelo
homem do ponto de vista de segurança, estão sendo resolvidos, estão resolvidos em boa parte e o record do comportamento da indústria nuclear é de ex~
trema segurança. Isto não quer dizer que os relatórios produzidos pelos órgãos de promoção de energia nuclear, nos Estados Unidos da América, não
tenham sido excessivamente otimistas sobre o estado atual das seguraD.ças das
centrais nucleares. Na época em que esse relatório foi produzido as associações americanas de física contestaram e hoje a posição oficial do Governo
Americano é de recusar o relatório. Como excessivamFnte otimista é bem conhecido. Isto não quer dizer que a escala de segurança ainda não seja extremamente alta, mais alta do que qualquer outro setor.
Há uma grande confusão, eu vejo na imprensa, sobre, por exemplo, os
riscos que falam em explosão de reatar nuclear, reatar térmico. Isso é completamente absurdo. Não existe reatar funcionando com urânio no grau de enriquecimento de que dispomos, por exemplo, os nossos reatares, mesmo os reatares de pesquisa como o de São Paulo, Minas Gerais, que têm urânio enriquecido a taxas muito mais altas de lO%, 20%, em vez dos 3% no reatar térmico convencional, é fisicamente impossível uma reação em cadeia explosiva
com um reatar desse. Isso é absurdo. Agora, não exclui, evidentemente, riscos
de explosão de origem convencional química quando dessa ordem. Mas, a
idéia de que um reatar, como o reatar de Angra possa explodir como uma
bomba é absolutamente absurda, porque trata-se de urânio enriquecido a 3%.
Para que fosse possívef funcionar como uma bomba seria necessário que esse
urânio tivesse acima de 95% ou mais, para que uma configuração crítica pudesse levar a uma explosão.
Deixando essa primeira questão que é um resumo, estou convencido de
que o uso da energia nuclear é indispensável; estou convencido de que o homem vai continuar utilizando forma de energia cada vez mais concentrada;
estou convencido que a idéia de substituir as fontes chamadas convencionais
de energia por formas dispersas de energia como energia solar é um sonho romântico. No que respeita a segunda consideração, que desejava fazer é que
como manifestei de público e aqui nesta Casa várias veZes, eu considero o
Acordo Nuclear com a Alemanha um progresso considerável, um progresso
extremamente importante comparativamente a situação que vivi anteriormente que nós compramos aquilo que se convencionou de chamar a "caixa
preta" que é o reatar de Angra I. O Acordo Nuclear com a Alemanha nos dá
a oportunidade de domínio completo de todas as fases do processo nuclear.
Naquela ocasião em que depus aqui no Senado Federal manifestava com
outros colegas, notadamente, com o Professor José Goldemberg a nossa inquietação quanto ao aspecto de transferência de tecnologia do Acordo. Nós
considerávamos para que haja transferência de tecnologia obviamente é pre~
ciso que haja um receptor e, dando um balanço da situação na época nos parecia que o setor responsável ou setores responsáveis pelos recursos humanos
no País, necessários à absorção dessa tecnologia deixavam muito a desejar.
Folgo em dizer que depois dessa reunião nesta Casa que foi lançado um programa pró~ -nuclear de formação pessoal, o próprio Presidente da República,
pessoalmente, sensibilizou-se com o problema e foi lançado um programa de
formação acelerada de recursos humanos para o Programa Nuclear. O docuniento bâsico para esta questão tinha sido produzido por mim pessoalmente,
Sociedade Brasileira de Física, que se estimava como necessário, cerca de 10
mil técnicos a serem formados em cerca de lO anos; cerca de 3 mil do nível superior; cerca de 7 mil do nível médio para absorção desta tecnologia. Como
esse programa foi lançado eu não acompanhei e nessa oportunidade devo de~
clarar que o meu depoimento é evidentemente em caráter estritamente pes~
soai, eu não represento de maneira nenhuma o Governo ou qualquer órgão
do Governo lidando com esta questão, encontro-me afastado de qualquer atividade de energia nuclear no Brasil desde 1963; trabalhei, como V. Ex•s sabem, vários anos, cerca de 7 anos, no comissariado de energia atômica, no
programa nuclear francês, mas nãO tive, não tenho qualquer vínculo com os
organismos ou atividades oficiais no Brasil, nesta ârea. As minhas opiniões
são estritamente pessoais. O mínimo que me pareceU é que o ritmo do progra~
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ma de formação de pessoal deixava a desejar e segundo pudC""avaliaf riuma
Viagem que fiz à Alemanha, a convite do Governo Alemão, em companhia de
outros colegas, entre eles o Professor José Goldemberg e o Professor Oscar
Sala e a impressão que ficou desta viagem ê que embora do lado alemão nos
parecesse a disposição de transferência tecnológica, existia, claramente, que a
participação do nosso pessoal na Alemanha deixava seguramente a desejar.
Eu não tenho a menor restrição em falar disso aqui porque na volta procurei
o Ministro Shigeaki Ueki e o Presidente da NUCLEBRÁS e manifestei a minha preocupação sobre esta questão, sObretudo em um ou outro setor do
programa que envolve o acordo que me parecem críticos: a ârea de enriquecimento e a ãrea de reprocessamento. Os brasileiros jovens que lã estão nos pareciam, a todos, insuficientemente experimentados para no plano científico
acompanhar e absorver essa tecnologia que é evidentemente crítica dentro do
quadro do programa. Estou informado que esta situação vem evoluindo favoravelmente e hã um certo número de pessoas experimentadas, inclusive, na
própria gerência desse projeto. Sei que para lidar com um programa na fase
de enriquecimento de urânio seguiu para a Alemanha um ex-colaborador
meu, que lâ estã gerindo esse programa, então, creio que essas observações
feitas, tanto ao nível do Presidente da NUCLEBRÁS, quanto do próprio Ministro de Estado, tendo uma resposta de que o assunto estã sendo tratado. Eu
folgo tambêm em ver que o Ministro César Cals, também sensibilizado com a
importância desse problema, estâ avocando à Secretaria de Ciência e Tecnologia desse Ministério, hoje dirigida pelo Professor Reinaldo Cavalcanti, homem extremamente capaz, ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba, estâ
avocando a esta Secretaria, Gerência do Programa de Formação do Pessoal
- Pró-nuclear. Acho essa medida extremamente importante e eficaz.
Tenho me manifestado no sentido de que como cientista e como tecnólo~
go, parece-me que o programa estratégico maior do Governo, não só pelo volume de recursos envolvidos mas, também, pela oportunidade única que ele
enseja de modernização industrial do País, embora isso possa chocar 'muitas
pessoas. Estou muito pouco preocupado com o quilowatt gerado e muito
mais preocupado com a oportunidade que o programa enseja, de moderni·zação industrial do País. Do custo de um reato r nuclear, cerca de 20% envolve
controle de qualidade; esse controle de qualidade é um instrumento extremamente importante de produção, de química, de eletrônica, de materiais de
altíssima qualidade e de grande segurança. Essa necesidade, que é de controle
de qualidade, que é inerente a um programa nuciear, é a oportunidade de modernização, como disse, do País e de um envolvimento de um grande número
de tecnólogos, de engenheiros, que produzirão, que gerarão subprodutos extremamente importantes para a sociedade brasileira, para a indústria brasileira. Um País que tenha as ambições do Brasil- ambições, a meu ver, justificadas pelo seu tamanho físico, pelo tamanho da sua população- deve necessariamente ingresSaYein algum campo da tecnologia de porte, que seja aquelas três grandes áreas de trabalho nesse campo tecnológico; que seja o espaço;
que seja o mar; que seja a energia nuclear, os recursos envolvidos e o número
de pessoas envolvidas são, mais ou menos, da mesma ordem de grandeza.
Dos três, a mim me parece, que exataniente- o nuclear é aquele que pode dar
mais subprodutos interessantes; uma vez que tanto a atividade espacial quanto a exploração em recursos oceanográficos, hoje, é basicamente aquilo que é
significativo, do meu ponto de vista, da ciência e tecnologia moderna, fala
muito pouco disso, os recursos são imensos, voltados basicamente para
problemas militares, do uso militar do mar. Não é necessãrio fazer maiores
comentários sobre esse assunto. mas, a grosso modo, os,recursos materiais e
humanos envolvidos, numa dessas três linhas, são da rrtesma ordem de grandeza para um País que queira ingressar na modernização. assim que eu vejo
o programa nuclear brasileiro, como um instrumento de modernidade industrial.
Evidentemente, o problema do ritmo do programa foge à minha apreciação. O problema de alocação de recursos, embora eu pudesse ter como cidadão alguma opinião sobre isso, francamente não tenho, é um problema que
foge estritamente à minha área. Apenas, faria a observação que, em mêdia e tenho aqui, se os Srs. Senadores estiverem interessados, um documento que
resume essa questão -em média, nos Estados Unidos, só a decisão de construção de uma central nuclear e a sua operação transcorre normalmente cerca
de dez anos, por causa dos procedimentos estritamente pesados na área de segurança e outras que existem nos Estados Unidos.
Na Europa, esse ritmo é mais rápido: em média, cerca de 6 a 7 anos. Eu
dispunha, hã algum tempo, confesso que perdi, não tenho referências, mas eu
dispunha de uma estatística que mostrava que existe só um reato r industrial,
que foi inStalado no Japão, o único reator que foi instalado no prazo previsto.
Todos os demais reatores nucleares instalados em qualquer parte do mundo
tiveram atrasos consideráveis porque, evidentemente, se trata de máquinas
enormes que geram uma sêrie de problemas, que são novos. Para falar franca-
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mente, o problema do ritmo do próprio programa, estou convencido de que
atrasos haverá e que o ritmo será mais lento, não por razões econômicas, mas
porque é inerente no processo de instalação de central nuclear, não se pode
prever, não se pode marcar data de inauguração de central nuclear. Todas as
centrais no mundo inteiro sofrem atrasos e ~ até desejável que esses atrasos
ocorram para que haja, na população, a tranqUilidade sobre o aspecto da segurança. A esse respeito, passo para um outro assunto: sobre o problema da
instituição, no Brasil, relativo a essa questão. Já me manifestei vârias vezes,
desde os anos 60 até cerca de 66, quando, finalmente, essa decisão, a meu ver,
errônea, ocorreu.
Acho que quem decide sobre a construção das centrais, sobre a segu·
rança das centrais, sobre a localização das centrais tem que estar sob uma au·
toridade diferente de quem constrói e explora essas centrais. Eu me bati sempre para que a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que~ responsável por
tudo que diz respeito à segurança e normas, fique subordinada a uma autoridade mais alta, no caso a própria Presidência da República; uma vez que isso
é importante e hoje a tendência é mundial, no sentido de evitar conflitos entre
aqueles organismos que desejam obter a eletricidade na rede. Evidentemente,
preocupados e com as suas próprias tarefas de construção, de custo, etc., e
aquele:s que são responsáveis diante de toda a comunidade, pela segurança
desse sistema. Então, desejo manifestar, mais uma vez, a minha opinião de
que a Comissão Nacional de Energia Nuclear devia ser subordinada à Presidência da República e não ficar subordinada, em pé de igualdade, com a NUCLEBRÁS e as geradoras de energia: FURNAS, ELETROBRÁS, a mesma
autoridade, ao mesmo Ministro.
Finalmente, é um assunto que tem sido muito debatido. Como jã manifestei de outras vezes, no próprio Senado, se encontra neste documento, não é
novidade que o processo a ser utilizado no Brasil é o único que estava aberto
à negociação. Tanto a difusão gasosa quanto à centrifugação não estavam
acessíveis ao País por uma quantidade de razões: a principal das quais, sendo
a aplicação do sistema de extrema rigidez de salvaguardas nessas áreas.
Sobrou o processo de que estava em desenvolvimento, o chamado processo
dos jatos centrífugos.
Tenho opinião diferente da maioria dos meus cole~sobre este assunto:
entre comprar a tecnologia, se ela existisse, se ela fosse llfssível, seja da difusão gasosa ou da centrifugação e participar do desenvolvimento de um novo
processo, como sócio, eu teria, sem dúvida alguma, escolhido a terceira alternativa, o terceiro processo; uma vez que eu vejo nisso uma oportunidade,
com aquelas observações já feitas anteriármente sobre a participação do pessoal, uma oportunidade de se associar ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, é o mais importante para o País. Acharia que deveria ser, em geral, a
preferência, um procedimento geral, na maioria dos casos.
Na medida do possível, nós, brasileiros, devíamos nos associar ao desenvolvimento tecnológico de algum processo na fase de desenvolvimento, para
não comprarmos "caixa preta" depois. No caso do jato centrífugo, ele é um
processo interessante, surpreendente, é o único processo no qual a experiência dã melhor que a teoria. Em todos os outros processos conhecidos, em geral, na maioria dos processos físicos, a experiência é pior do que a teoria, porque na teoria não se leva em conta primeiro a abordagem teórica de uma série
de limitações. Esse ê um processo em que o rendimento ê melhor do que aqui~
lo que pode ser calculado. Isso é demonstrado experimentalmente.
Ele tem esse aspecto interessante. Inclusive, de permitir ainda muito trabalho, desenvolvimento, pesquisa, etc.
Na visita à Alemanha fui surpreendido, favoravelmente, com o fato de
que a chamada experiência-piloto ê uma experiência muito grande, quer di~er, jã se gastou, na Alemanha, me disseram, cerca de 50 milhões de dólares
1no desenvolvimento desse processo, até o ponto em que o Brasil começou a se
associar a esse desenvolvimento, ele ê seguramente promissor, aberto a desenvolvimentos interessantes, então, tenho uma impressão melhor do que tinha,
antes de ir pessoalmente visitar as instalações. Discuti longamente com o Professor Becker, essa experiência que tem uma escala considerável, estava q~ando estive na Alemanha, há quase um ano, seis meses - em funcionamento contínuo durante seis mil horas.
· Enfim, não se trata apenas de ser favorável a esse processo porque é o único acessíveJ, mas, contrariamente, acho que sou favorável porque é a oportunidade de participar do desenvolvimento de um processo novo, de um lado,
e de outro porque ele me parece promissor, interessante, importante. De outro lado, ele é essencial, uma vez tendo decidido pela linha de urânio enriquecido, por várias razões que, enfim, já foram aqui debatidas enormemente,
nesta Casa, de público, a autonomia nacional no que diz respeito ao ciclo do
combustível, e exige, evidentemente, que tenhamos o domínio sobre a fase de
enriquecimento.
Então, acho que é extremamente importante que se concentre esforços
na melhoria desse processo - o que serã feito, sem dúvida- mas que jâ é
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mais do que uma experiência piloto. A mim me parece que nessa escala de ex..
perimentação de seis mil horas, em verdadeira grandeza, se trata simplesmen·
te de multiplicação no número de etapas de enriquecimento.
Hâ progressos que vêm sendo feitos, sobretudo na ãrea de fabricação de
componentes para o processo dosjatos centrífugos, isso pode baratear o processo e, seguramente o Professor Beckc::r, me disse que está convencido de que
pode dobrar a eficiência do processo, fazendo com que, do ponto de vista do
consumo energético ele seja nitidamente melhor do que a difusão, ainda pior
do que a centrifugação.
Em resumo, eu diria que não vejo razões para mudar da posição que venho adotando hã muito tempo, sobre essa questão, acho que o Acordo é positivo porque ele enseja a oportunidade de domínio completo de todas as fases
do processo industrial nuclear.
Acho que ele enseja a oportunidade do domínio de certas tecnologias,
não de todas as tecnologias. A tecnologia do ciclo combustível é totalmente
transferível e absorvível pelo País. Evidentemente, a tecnologia do projeto, a
engenharia bãsica do projeto é um dado, é um reatar daquele tipo, então, não
se trata de discutir, esta é uma fase em que não haverá absorção de tecnologia, porque o projeto é o projeto biblos, é assunto relativamente terminado. A
oportunidade de absorção de tecnoloigia na área de fabricação de componentes, de desenvolvimento de peças, o que não é nada desprezível - a tecnologia do ciclo combustível e de fabricação de componentes é uma enorme parte
do bolo tecnológico.
Estou convencido de que essa transferência c absorção de tecnologia se
farão de novo, na medida em que levemos a sério o programa de formação e
treinamento de pessoal, uma vez que a tecnologia não existe nas coisas, existe
é na cabeça das pessoas.
Estou à disposição dos ilustres Senadores, para responder a qualquer
pergunta. Creio que muitas das questões que não abordei aqui se encontram
no documento que foi distribuído e, se durante a minha enfadonha fala acompanharam o documento, estou à disposição para qualquer resposta.
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Llm dos fator~ ou fenômenos, inicialmente nunca previstos, é que o encapamento do elemento combustível, uma liga de zircônio, alumínio e outros
elementos, essa liga reagiu com a água à alta temperatura, acima de 600
graus, e um dos elementos do combustível, por problemas de mal funcionamento de uma válvula, diminuiu a refrigeração, o reator foi aquecido e um
desses elementos reagiu com a água -zircônio reagindo com a água, produzindo hidrogênio mais hidróxido de zinco, origem da famosa "bolha de hidrogênio", gás que impedia a refrigeração do reatar, o que, realmente, podia
ter }evado a conseqüência muito mais graves, embora jamais uma explosão
nuclear. Se todo o núcleo tivesse efetivamente fundido e se todos os produtos
de fissão tivessem sido lançados na atmosfera, nas redondezas, efetivamente
isso teria se constituído em um qcidente extremamente grave. Mas os núme~
ros que vejo citados, por exemplo, que teriam sido afetadas cerca de 45 mil
pessoas, qualquer coisa dessa ordem, esses números são completamente hipotéticos e seriam válidos no caso, talvez, de uma explosão nuclear.
Não quero elidir, de maneira alguma, o problema, extremamente sério,
da segurança dos reatares, pelo fato de que estamos lidando como disse na
minha exposição, inicialmente, com uma forma de utilização de energia extremamente concentrada, tendência natural. Mas, se se olha um pouco o comportamento do conjunto das centrais nucleares funcionando no mundo, o re-sultado é que a indústria nuclear ê extremamente segura.
Estou convencido de que medidas de segurança vão ser tomadas, cada
vez com maior rigidez, e que a maioria dos problemas que tem ocorrido que,
aliãs, quase nunca na parte nuclear, são dos componentes tradicionais, válvulas, por exemplo, problemas esse que vão ser resolvidos.

O SR. ALBERTO SILVA - Estou de acordo com V. S• em que o acidente de 'three Mile Island vai servir para se corrigir possíveis falhas futuras,
inclusive irá beneficiar as nossas instalações. Mas, pelo que ouvi de sua explanação, gostaria de indagar-lhe o seguinte: uma das medidas de segurança não
seria, de certa fonna, afastar o reatar a uma determinada distância de segu~
rança de núcleos populacionais? Perguntaria ainda: a montagem da segunda
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Alberto Silva, apenas
usina de Angra dos Reis não poderia ir para lugar mais seguro?
para lembrar a V. Ex• que houve pane nos mi.crofones, V. Ex• terá então que
OSR. Jose ISRAEL VARGAS- Senador Alberto Silva, não sou esse utiliar da gravaçâ'o.
O SR. ALBERTO SILVA- Professor Vargas, ouvi com muita atenç~o pecialista na ãrea de segurança. Esquece-se, com freqUência, de que a necessidade de colocação de reatares à beira-mar resulta em dois problemas. O pria sua exposição, de um verdadeiro Professor, porque conseguiu sintetizar, em
meiro, a necessidade de refrigeração, o que ê mais barato. Segundo, é que o
poucas palavras, aquilo que dificilmente se poderia fazer. Somente um homar consiste num sistema extremamente favorável à diluição de calor produmem experimentado como V .S• faria isto, dada a sua experiência.
zido. Mas, outra questão que acho que também tem sido esquecida é que o
Anotei tanta coisa que, não iria tomar o seu terilpo, porque cada uma depeso de componentes de centrais nucleares é tal que é indispensâvel a cololas talvez lhe desse margem de fazer outra exposição.
cação desses reatares próximo a um porto, ou, de preferência~ no porto. En~
Mas, estou satisfeito porque havia uma dú-vida, de que a ida de -técnicos tão, este é o problema que se coloca. Não sei se algum dos Senhores viu na te~
não capacitados para absorver a tecnologia num menor espaço de tempo, pu- levisão o transporte de um reatar químico da PETROBRÁS, que levou cerca
desse ser um dos inconvenientes a serem corrigidos. Mas V.S• acaba de dizer de oito meses para ser transportado para o interior, parece-me que na Bahia.
que isso já foi providenciado - estã sendo encarado como uma necessidade Era um reatar de apenas 350 toneladas. ~ preciso lembrar que a carcaça desse
básica a formação de pessoal tecnológico para, ou pessoal apto a receber tec- reator pesa 800 toneladas. Não hã estrada brasileira capaz de suportar tal carnologia em maior níve} - isso já responde.
ga, aliãs não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo a construção se
Agora, eu perguntaria duas coisas que ficaram aqui numa certa dúvida. faz ao lado ou se faz no porto. Então, se não se faz em Angra dos Reis, seria
V. St falou que não haveria, de nenhuma hipótese, risco de contaminação ra- em algum lugar da costa. Pura e simplesmente ê impossível transportar esses
dioativa em resultado de explosão, mas a minha pergunta vai no seguinte: O componentes para algum lugar do interior. Este ê: o primeiro problema. O seacidente de Three Miles Island não foi explosão, os jornais falaram em vapor gundo problema, que V. Ex• está colocando muito diretamente, é se deveria
ou escapamento de gás radioativo. A pergunta é: Qual o perigo e a diferença manter o segundó ou o terceiro reatar no mesmo local. Eu, pura e simplesentre um e outro? Todos os reatares atualmcnte construídos correm o risco de mente, não tenho condições Qe responder, porque há, evidentemente, compoescapamento de gás radioativo e qual o risco em função da distância a um nú- nentes de natureza económica, de engenharia e outros que não me dão concleo populacional?
dições de responder.
O SR. Jose ISRAEL VARGAS- Essa é realmente uma pergunta muiO SR. ALBERTO SI LVA - Estou satisfeito. Muito obrigado.
to complexa. Quando eu digo que não hâ risco de explosão nÚclear. EvidenteO SR. FRANCO MONTORO - Pela ordem, Sr. Presidente.
mente, riscos de contaminação radioativa existem como no caso do Three
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena·
Miles Island, de uma rutura de um elemento combu.stfvel.
Entre os produtos de fissão, a fissão do urânio gera a produção de uma dor Franco Montara.
série de produtos radioativosgasosos ou vaporizáveis. Um deles é o Iodo 131,
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, estamos sendo brindacom 8,5 dias de meia vida, o xenônio, o criptônio, que são gases nobres, exados com a presença de um dos grandes cientistas brasileiros especializados na
tamente por serem gases nobres integram muito pouco com os materiais e
matéria. S. S• não apenas fez uma brilhante exposição ...
pode haver um espacamento desses gases radioativos.
O problema uma comunidade que seria afctada em distância é extrema~
O SR. DIRCEU CARDOSO .:.... V. Ex• me permite uma interrupção?
mente complexo, depende da quantidade de gases escapados, evidentemente
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
depende de condições meteorológicas, depende do regime de ventos, etc. OuO SR. DIRCEU CARDOSO - O nobre depoente, além de fazer parte
tra hipótese que foi objeto até de um filme que parece estã fazendo um grande
sucesso nos Estados Unidos, que é um processo que se chama de meltdown, do Comissariado de Energia Atômica da França, foi professor da Sorbone, e
quer dizer, de autofusão do núcleo, que gerou grandes preocupações no caso ganhou, este ano, o maior prêmio já dado a um cientista- prêmio concedido
do Three Miles lsland. Efetivamente, não houve esse processo catastrófico, pela Academia Brasileira de Ciências- no valor de quinhentos mil cruzeiros.
mas eu diria que seguramente se aprendeu muito, do ponto de vista da seguO SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Lamento, nobre Senador, foram sorança. com esse acidente.
mente 160 mil cruzeiros. (Risos.)
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O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço ao nobre Senador Dirceu
Cardoso a contribuição valiosa que dâ às considerações que fazíamos.
Exatamente isto, Sr. Presidente; a excepcional capacidade do depoente\
aliada à circunstância de que o Professor Israel Vargas entregou à Comissão
um documento também da maior importância, acompanhado de dados es~
tatísticos, que merecem, da parte dos membros da Comissão, um exame mais
atento. Neste sentido, interpretando o pensamento de vârios membros desta
Comissão, levanto a presente questão de ordem, no sentido de que se dê aos
Srs. Senadores tempo para a leitura deste documento, para que possam, em
seguida, formular ao Professor Israel Vargas as perguntas que certamente seM
rão respondidas, com grande proveito para os objetivos desta Comissão.
Neste sentido, a sugestão que faço é que interrompamos, neste momento, os nossos trabalhos para que as perguntas sejam feitas numa segunda parR
te da reunião, que poderia ser marcada por V. Ex' para o período da tarde.
Esta é a sugestão que faço, o requerimento que formulo, depois de ouvir os
vârios membros da Comissão. Serã atê uma homenagem à qualidade do trabalho apresentado, o qual seria tratado com menor consideração se nos limitássemos a formular perguntas, decorrentes da exposição verbal feita por S.
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Mas, verifiquei tambtm, Professor Israel Vargas, que V. S• fala com
grande conhecimento de causa e manifesta-se' favoravelmente a respeito da
segurança das usinas nucleares, que para todos nós este ponto talvez seja o
ponto principal, é o problema da segurança das usinas. E no depoimento an~
terior do Professor Goldenberg, fiz questão de deixar bem claro o posiciona·
mento de S.
que declarou, em resposta a uma indagação que fiz, que ele
não seria contra o Acordo Nuclear por uma questão de segurança. Isso para
nós é importante fixar sempre esta pOsição, porque cientistas como V. S• e
como o Professor Go1denberg, é que estão capacitados a dar uma opinião se-gura a respeito de um ponto que para todos nós, para toda a população .brasileira ê da mais alta importância. P:or isso~ que eu gostaria que V. S• no1f.Ccssc
aqui, nesse momento, fizesse aqui uma ligeira exposição em râpidas conside-.
rações a respeito desse acidente ou incidente de Three Miles Island, se os nossos reatares que serão do mesmo tipo, parece, se esses reatares teriam na rea·
lidade uma margem de segurança que permitisse uma determinada tranqllili·
dade por parte da população brasileira, com a instalação desses reatores em
Angra dos Reis?

s•.

O SR. JOSf: ISRAEL VARGAS- O Sr. Senador Jutahy Magalhães colocou como preâmbulo de sua pergunta vârios problemas. Gostaria de dizer
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Passos Pôrto, V. Ex• que efetivafuente a Quase- unanimidade, e não falo na unanimidade porque no
estã com a palavra.
momento eu posso, talvez, esquecer-me de alguém, mas eu diria que a quase
O SR. PASSOS PORTO- Estou de acordo com a sugestão apresentada unanimidade dos cientistas brasileiros, que efetivamente trabalharam em
energia nuclear, não têm a menor dúvida quanto ao Acordo Nuclear. Segunpelo nobre Senador Franco Montoro.
dO, não apresentam, também, a menor dúvida quanto a necessidade da utiliO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Jutahy Magalhães zação da energia nuclear. A maioria dos cientistas que tem se manifestado
com a palavra.
contra a energia nuclear, efetivamente nunca trabalharam nesse setor. Essa é:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concordo plenamente, Sr. Presi- uma distinÇão que acho importante.
dente. Apenas gostaria de sugerir que fosse marcado o reinício dos nossos traQuanto ao problema da segurança das usinas, isso é evidentemente um
balhos às 15 horas e 30 minutos, vez que, como membro da Comissão de aspecto importante, porque se trata de uma forma de energia qualitativamenEducação e Cultura, às 14 horas e 30 minutos, terei de comparecer àquela Co- te diferente das outras formas de energia até agora utilizadas pelo homem. Eu
havia me referido, de manhã, ao fato de que estamos lidando com um procesmissão.
so, com uma têcnica, que usa densidade de energia milhares de vezes maiores
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso esrã do que a densidade de energia convencional. Quanto à possibilidade de ocorde acordo?
rência de acidentes com reatares, todos acidentes ou incidentes ocorridos com
O SR. DIRCEU CARDOSO - De acordo, Sr. Presidente.
reatares têm sido devido a falhas humanas em geral, e muito raras vezes com
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Alberto Silva tam- falhas de equipamento. h evidente que isso implica na utilização de um pessoal mais qualificado na operação e na administração das centrais nucleares,
bém estâ de acordo?
do que o que vinha sendo feito, particularmente nos Estados Unidos. Eu sei
O SR. ALBERTO SILVA - De acordo, Sr. Presidente.
que a Nuclear Regulatory Commission, que lida com isto, uma das recomenO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Professor José Israel Vargas, dações que saíram e que serão implantadas ou já estão sendo implementadas
V. S• estâ de acordo com a proposta do Senador Franco Montoro? Qual seria nos Estados Unidos ê o aumento sobretudo da qualidade dos operadores e
dos responsáveis pelas centrais nucleares, isso é um aspecto importante. Agoa melhor hora para V. S•?
ra, evidentemente, que não há processo industrial que não seja susceptível de
O SR. JOSf: ISRAEL VARGAS- Naturalmente isso irã modificar, um
algum tipo de acidente maior ou menor. Grosso modo, os acidentes ou incipouco, minha programação. Mas, creio que às 15 horas e 30 minutos serâ um
dentes que vêm ocorrendo com centrais nucleares são de carãter menor. Mas,
bom horãrio.
por causa da síndrome de Hiroshima, que já me referi, evidentemente que isso
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- De acordo com a deliberação causa um grande alarme, a meu ver injustificado, nas populações, na imprendo Plenário, suspendo a reunião, marcando o seu reinício para as 15 horas e sa etc., por causa dessa associação que acho infeliz, de um reator nuclear com
30 minutos.
a bomba nuclear. Não tem nada a ver uma coisa com outra.~ como se eu as(Levanta-se a reunião às li horas e 28 minutOs.} sociasse a cadeira elétrica à energia elétrica, são coisas diferentes. Por outro
lado esses equipamentos são susceptíveis de desenvolvimento, e uma usina
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na ausência do Presidente que dessa escala, ou da escala das usinas industriais, são sempre objeto de acomestá em Plenário, fui solicitado para que o substituísse e, como tal, abro os panhamento têcnico, enfim, é possível que a carga de combustível, que a senossos trabalhos.
gunda carga de combustível venha a ser diferente tecnicamente da primeira
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, primeiro inscri- carga, porque se descobriu um melhor tipo de revestimento combustível, ou
to nesta tarde.
porque se dispõe de um tipo-de aço mais interessante. Por exemplo, no circuiO SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S•, Sr. José Israel Vargas, trouxe to de vapor desses reatares, utilizava-se um tipo de aço que apresentou
a esta Comissão uma grande colaboração. No anexo que fez distribuir V. s• problemas por todo lado no mundo, estã sendo substituído por um tipo de
deu objetividade altamente esclarecedora de assuntos técnicos que normal- aço novo, iconel800, queleni. características muito melhores. Então, há promente fogem à percepção de leigos como eu, por esta razão desejo manifestar gresso nesta ârea.
meu regozijo com a presença de V. S• ainda hoje nesta Comissão.
A propóSito do acidente de Three Miles Island, houve um desenvolviEu vejo, Professor Israel Vargas, que um cientista da capacidade técnica mento curioso, porque praticamente todos os problemas surgidos com cen·
profissional de V. S• declara-se favorável ao Acordo Nuclear, demonstrando, trais nucleares são problemas ligados, como disse, a válvulas fechadas ou
assim, que não existe aquele consenso, que muitas vezes querem fazer de- abertas etc. Há uma proposta que vai ser adotada agora nos Estados Unidos,
monstrar alguns cientistas brasileiros, contra o Acordo Nuclear Brasil- nos novos reatares, de que se utilize o fenômeno natural, quer dizer, transporAlemanha. Devo dar um esclarecimento que, hoje mesmo, lendo os jornais, te de líquido da região quente para a região fria, convecção natural. Então,
deparei-me com uma declaração do Ministro César Cais, que tem o título da isso depende da intervenção humana ou de válvulas. ~um progresso consideFolha de S. Paulo: ucésar Cais nega acusação de Goldenberg." Isso é em re- rável e aí vem um pouco de observação dos cientistas, isso é um fenômeno colação a um depoimento prestado aqui anteriormente nessa Comissão. Mas o nhecido há muitos anos, digamos há uns 200 anos, que jâ podia ter sido utili·
que me chamou mais a atenção foi a declaração do Ministro, quando diz as- zado. É verdade, mas em todos esses progressos técnicos a invenção e a utilisim: uo Ministro afirmou que tem o depoimento verbal da própria posição e zação de técnicas bem estabelecidas não se dâ tranqUilamente. Quer dizer, o
da comunidade científica que aprovaram o acordo embora discordassem do progresso da tecnologia se faz em geral com idéias conhecidas ou com fatos
mêtodo." Portanto, esse consenso não é tão grande corno se quer demonstrar. conhecidos.

s•
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Voltándo a minha afirmativa inicial, a segurança dos reatares sCrã cada
vez maior, da mesma maneira que o uso da energia. no passado, foi cada vez
maior. O progresso está aberto. Não digo que a segurança das centrais existentes seja absoluta, não existe isso, aliás não existe em nenhum processo,
mas tudo que se pode dizer é que haverâ progresso na área de segurança; que
esses incidentes do tipo Three Miles Island, a preocupação ecológica. etc., ê
um estímulo que acho interessante, exatamente para promover uma preocupação cada vez maiOr com a segurança das instalações.
Não sei se respondi a V. Ex• Para ser específico, a pergunta de que se em
um reatar brasileiro pode ocorrer o incidente de Three Miles lsland, a minha
resposta é: não sei. Acho que o fato de ter ocorrido aquele acidente fará com
que as autoridades brasileiras, responsáveis pela operação desses reatares,
tente eliminar esses fatores humanos que deram origem àquele acidente.
Acho que foi uma boa lição para todo o mundo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• no seu depoimento, expressa
um pensamento muito interessante onde poderíamos dizer que o urânio foi
descoberto e não pode ser esquecido e deve ter prosseguimento para o processo de desenvolvimento dos países.
Estamos atravessando uma fase, no mundo, de grande preocupação com
os problemas de usinas nucleares, porque ê a preocupação perante o descow
nhecido. Hã sempre o temor de que isso abranja uma grande dose de perigo,
mas como V. S• acaba de explicar, nada é absoluto em termos de segurança,
mas até o momento, temos atravessado durante vinte e tantos anos, sem um
acidente realmente maior ou preocupante.
V. 3' declara, na pãg. 5, do anexo que nos foi distribuído, que os custos
de enriquecimento de urânio ainda são mal definidos, qualquer que seja o
processo adotado. A opção por um ou por outro processo é mais um problema de decisão política e tecnológica do que de custos, propriamente ditos.
Escutamos aqui, e lemos em várias vezes publicado que o nosso Acordo
foi feito na base de urânio, que não existia no Brasil e de tecnologia, que não
existia na Alemanha. Hoje sabemos que urânio existe no Brasil e V. S•, na sua
exposição, falou na tecnologia alemã manifestando um certo otimismo quanto a percepção dessa tecnologia por parte dos técnicos brasileiros que estariam, também, participando da descoberta dessa nova tecnologia. Gostaria
que V. Ex' manifestasse mais especificamente seu ponto de vista, se isso ê apenas um sonho, essa tecnologia alemã, ou se estamos capacitados a tê-la como
fato concreto dentro de algum tempo.
O SR. JOSf: ISRAEL VARGAS- Como havia declarado na parte da
manhã, a fração do custo de instalação de um reator, da carga de um reator,
destinada ao enriquecimento representa qualquer coisa como 2,5% do investimento total. O problema do enriquecimento, embora seja crítico do ponto de
vista qualitativo e político, porque o País deseja ter autonomia na ârea de
combustível, representa uma frãção do problema de combustível. Isto posto,
de novo a tecnologia que era acessível ao Acordo bra~ileiro é esta do jato
centrífugq, uma vez que as outras, com. o-- disse, estavam cobertas por salvaw
guardas. A escolha é política, neste sentido. É aquela que ê acessível porque é
conveniente. Jâ havia manifestado minha opinião que a escolha deSsa tecnologia é feliz, porque dã oportunidade de participarmos do desenvolvimento
de algo que ainda não estâ feito. Se não tivéssemos feito. isto, teríamos comprado a ' caixa preta" do enriquecimento, um dos dois processos que fosse
acessível. Do ponto de vista técnico, sou muito mais otimista do que meu colega e amigo, Prof. Goldemberg, estivemos juntos visitando a instalação, discutimos juntos com o Prof. Becker, e acho muito pouco provável que o gover~
no alemão gastasse cerca de 50 milhões de dólares, do contribuinte alemão,
numa via que não tivesse uma forte prObabilidade de êxito. Além disso, todo
mundo sabe, que a tecnologia alemã tem um programa e anuncia mesmo que
fez, talvez, mais progresso do que a própria Alemanha no uso desse processo
para enriquecimento de urânio.
Acho que o processo é interessante, está em desenvolvimento, não se trata de uma pesquisa de laboratório - pois quando a pesquisa é piloto, para
teste da economia, de equipamentos, etc. A montagem que lã estâ, estâ fun~
cionando- quando lâ estive- a 6.000 horas, ininterruptamente, ·com bons
resultados. Do ponto de vista de consumo intrínseco de energia, o processo é
intermediârio entre a difusão gasosa e a centrifugação.
Acho que é um processo interessante, tem um potencial de aperfeiçoa~
mento que acho que dificilmente a difusão terá, e no caso brasileiro não tenho
maiores preocupações quanto ao problema de consumo específico de energia,
mesmo que fosse alto, uma vez que país como a França estâ montando 3 reatares de potência, estâu- terminaildo agora, EURODJF, para produzir o enriquecimento por difusão, usando a energia nuclear. Ora, como a França tem a
sua carga vendida, quer dizer, a produção da usina estã vendida, comprometida para os próximos 5 a lO anos, usando o pior sistema, quer dizer, energia
6
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nuclear cara e um processo altamente consumidor de energia que é o processo
difusão. Temos a característica do Brasil, uma certa abundância de energia
hidrelétrica barata, é esse processo que vai alimentâ~lo, não ê a energia nu~
clear nem de carvão ou de petróleo, é a energia hidrelétrica que ê relativamente barata.
O problema do uso de uma tecnologia determinada, depende também da
sua localização. No caso brasileiro, mesmo que o consumo intdn';eco de energia seja- alto, no nosso caso é favorável, porque o custo de energia hidrelétrica
é baixo.
Em resumo, é um processo viável, interessante de custo efetívo que ainda
não pode ser avaliado, mas que deve ser olhado, esse custo, do quadro inicial
que coloquei, representa 2,5% do total do processo. A alteração maior ou menor de custo não é crítico, nesse caso, não é custo do enriquecimento que vai
inviabilizar ou não um programa porque ele tem um custo original.
O SR. MILTON CABRAL- Professor, uma pergunta sobre esse ponto:
quando V. S•, diz 2,5% é sobre a construção civil, a termelêtrica e o reato r?
O SR JOSÉ ISRAEL VARGAS - Não, 2,5% do simples combustível:
mineração, beneficiamento de urânio, fabricação de elemento combustível,
etc. Este total representa 30%, este bloco, combustível, representa 30% do
custo total.
O SR. MILTON CABRAL - Nesta tabela do anexo, pãgina 9, temos
enriquecimentocalculado na base de 128 dólares por quilograma de unidade
técnica de enriquecimento, contribuindo com 1,83 mllêsimo de dólar por
kw /hora, quando o custo total nesta ârea ê da ordem de 6,34.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aqui tenho, por vârias vezes, declarado e repetido que, pessoalmente sou leigo e por isso não teria condições de
discutir os aspectos técnicos desse problema com cientistas e técnicas como V.
S', o Prof. Goldemberg e outros que aqui comparecem. Por isso, às vezes,
faço perguntas, exatamente, para não digo contrapor um depoente a outro,
mas para esclarecer pontos de vista que ouvimos em depoimentos anteriores
e, portanto, queríamos o esclarecimento de outro técnico sobre o mesmo assunto. E V. S' acaba de dar um desses esclarecimentos, porque ficou a impressão no depoimento anterior de que nessa parte o processo aberto e o enriquecimento ou preço ou o custo seria altamente oneroso na parte do Acordo Nuclear. Então, agora, o esclarecimento é melhor a respeito do assunto. Mas,
Professor Vargas, outro aspecto muito deb~tido nesse Acordo Nuclear, com
toda razão, é o problema do custo. Declarei, na sessão anterior, que era muito difícil debatermos a respeito de custo, quando ouvíamos as informações
mais absurdas sobre quanto custaria o Acordo Nuclear. Eu, pessoalmente, jã
vi, corno acho que todos'os Srs. Senadores, declarações que vão de 15 bilhões
a 200 bilhões de dólares. I! uma variação muito grande. muito dificil, então,
fazer um exame de custo, de conveniência ou não da realização desse acordo
com custos tão variados. Mas admitindo que esse custo, conforme declarou o
Prof. Goldemberg, que variaria de 15 a 25 bilhões de dólares, perguntaria a
V. S•, que não digo somente profissionalmente, mas funcionalmente está ligado ao PROÁLCOOL, se V.S• poderia fazer alguma comparação entre o que
vai custar o Acordo Nuclear Brasil/Alemanha e o que custaria o programa
PROÁLCOOL, que é um programa que entusiasma a todos os brasileiros,
principalmte a nós, nordestinos, o aproveitamento do álcool corno substítuto
do petróleo para produção de energia.

e

O SR. PROF. JOS~ ISRAEL VARGAS - O problema de custo estâ
muito ligado à inflação de característica mundial. Num documento recente, o
chamado Relatório n'l' 92, publicado na imprensa, vejo. como custo da energia
hidrelétrica, 35 milêsimo de dólar por kw /hora. Então, lembro-me com choque, quando vi esses dados, que hâ cerca de lO anos tomávamos três mil, 2,5
mil, ficando qualquer coisa muito razoável. Então, houve ar um fato r de dez.
No caso da energia nuclear, nesse documento fala-se em 70 milésimo de dólar
kw /hora instalado. De novo levo um choque, porque há 10 ou 15 anos todos
falâvamos em torno de 4,5 mil. I;: que o custo de tudo aumentou brutalmente.
Acho que é passado o tempo do quillowat instalado a 300, 400 dólares. Ninguém fala mais nisso, da mesma maneira que a nuclear subiu consideravelmente. Mas se toma o cu to do quillowat instalado em torno de 1.700 dólares,
parece que esse é o número citado pelo pessoal de FURNAS, isso representaria para 10 milhões de kw 17 bilhões de dólares. Esse seria, a grosso modo, o
custo do programa. Em termos de comparação, com as taxas de consumo de
energia previstas, o programa nuclear deve responder por qualquer coisa
como 5% do balanço energêtico total do País em torno de 1990, 1995 etc.~
curioso notar que o programa do álcool é mais ou menos. a mesma coisa: vai
responder por 4,7 a 5% do balanço energético total. O custo do PROÁLCOOL, no dia de hoje, é da ordem de 10 bilhões de dólares também. Então, é
mais ou menos a mesma coisa, o programa do âlcool, a despeito da variação
desses números. Eu, pessoalmente, não fico nada impressionado com esses
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números. Vamos fazer o seguinte ex~rcfcio: o nosso prod,uto nacional, hoje,
está acima de 100 bilhões de dólares. Para um programa que se vai estender
por 10 anos, nós teriam o~, digamos, se for 10 bilhões de dólares, 1% do produto do Pa!s por ano, durante dez anos. Se for 17 bilhões de dólares. será
qualquer coisa como 1,7%. Os países como Estados Unidos, União Soviética,
países adiantados, estão usando cerca de 2,5 a 3% do seu produto bruto em
pesquisas de desenvolvimento, dos quais mais da metade é no setor nuclear.
Então, para um país como o Brasil, que, como disse, tem ambições _de 1% a
1,5% do seu produ~o destinado a um sctor de ponta, que, como eu dtsse e espero, é um instrumento essencial de moderriização do Pais, não me parece
nada exagerado, quando olhado dentro dessa perspectiva.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a informação de V. E•,
que é muito elucidativa. Professor, continuando, c aproveit~ndo a presença
de V. s•, há alguns dias deparamos no jornal com um depOimento do Prof.
Cerqueira Leite, na Comissão de Ciência c Tecnologia da Câmar.a dos D?J>~
tados. S. S• fez uma afirmativa naquela Comissão que aguçou mmha cunosl·
dadc. Disse ele que 80 a 90% das necesidades energéticas atuais do N or~este
poderão ser atendidas com a energia não convencional, sob~etudo de onge~
cólica c solar, considerando verdadeiro absurdo a possível mstalação de usinas nucleares na região. E da energia solar, largamente estudada na França e
nos Estados Unidos - já aí não é mais o Prof. Cerqueira - ainda não tem
condição competitiva de ordem econômica na instalação de usinas ger.adoras
e distribuidoras. Parece que é mais utilizável para refrigeração e aquecimento
em prê:dios públicos ou particulares. No caso da Região Nordeste se;ri.a, no
meu entender, pouco aplicável no momento, devido ao ~I to custo. da mstalação inicial a energia solar nas rçsidências, unida, é lóg1co, ao ba1xo podet
aquisitivo da população nordestina. O que V. S• poderia informar sobre o assunto, no que diz respeito às poSsibilidades econômicas da utilização da energia de origem eólica e solar no Nordeste?
O SR. PROF. JOSB ISRAEL VARGAS- Discordo frontalmente do
meu prezado amigo e ex-aluno Prof. Rogério Cerqueira Leite nesse particular. E: um pouco exercfcio de futurologia colocar. problemas desse tipo. Se me
disserem que a energia solar poderá responder pelas necessidades do Nordeste nos próximos 50 anos, aí eu discutiria o ass-u-nto. Mas dizer que num prazo
razoável isso seja possível, a mim me parece completamente absurdo, não só
em termos de tecnologia, mas em termos de custo. A menos que se fale em
consumo de energia solar no fundo do quintal, transformando, portanto, o
Nordeste numa aldeia rural global a que me referi, desde que o Nordeste re·
cuse completamente qualquer veleidade de industrialização, isso me parece
completamente fora de propósito. Colocar energia elétrica, hoje, por origem
solar custaria qualquer coisa como 30 mil dólares o Kw, por conversão fotovoltaica. Então, isso é absolutamente eliminado como possibilidade, segundo, que não existe hoje, o custo de um gerador eólico, o custo de um quilowat
de um gerador eólico considerado mais avançado do mundo que vi na alemanha, são geradores da ordem de lO quilowat, portanto, é um pouco moinho
de vento no fundo do quintal, custa qualquer coisa como 7 mil marcos, quer
dizer de novo da ordem de mais de 2.000 dólares por quilowat instalado. O
maior projeto europeu na áieà di geração eólica será um gerador de qualquer
coisa como l.OOOKw. Bom, para que se tenha uma idéia do que é isso, somente a pá desse gerador terá cem metros de altura. Não estão, ainda, resolvidos
os problemas, inclusive mecânicos par~ isso, para não falar outros. Vi na Alemanha, teste, por exemplo, de pára-raios. Evidente que uma torre dessa altura é um excelente pára~raio, então como um material resiste a estas condições,
quer dizer, embora haja interesse certo da utilização da energia eólica no
Nordeste, isto estâ longe de constituir uma solução para o problema energético do Nordeste, uma vez que a gama de potências utilizadas é da ordem, de
IOkw, atualmente. Nos Estados Unidos e na própria Alemanha existiam geradores de IOOKw que foram desmontados por uma série de problemas, e há
projetes, sobretudo no norte da Alemanha de se montar uma rede desses ge-radores eólicos, mas isto ainda é um pouco futurológico, enfim, para resumir
a minha opinião e aí separo do problema de se ter ou não interesse de colocar
reator nuclear no Nordeste, mas, se dizer que o problema de energia no Nordeste se pode resolver com energia solar e eólica me parece um sonho destituído de sentido, st menos que se coloque aí o fator tempo, supondo progressos e
seguramente haVerá progressos, tanto na utilização da energia solar quanto
na utilização - da energia eólica a longo prazo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Uma última indagação a V. S•. No
depoimento de V. S• deparei que volta o ~·fast breeder reactor", porque há
quatro anos nos Estados Unidos era considerado o reatar do futuro, pelo reaproveitamento do urânio, pelas dificuldades que temos de urânio no mundo,
então seria o reator do futuro. Posteriormente, vi que esse tipo de reator su~
miu do noticiário, não sei se por alguma decisão política da nova adminis·
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tração americana ou somente por questões tecnológicas bu dificuldades apa·
recidas no programa. Mas, hoje, V. S• no seu depoimento, fala que na França
já está bem desenvolvido o estudo desse tipo de reatar que parece ser real~
mente o reator do futuro. Então, gostaria que V.
em poucas palavras, dissesse da conveniência do Brasil, se teria condições de, tambêm, preparar-se
para receber esse avanço tecnológico e se seria de grande proveito para a economia o uso do urânio com a utilização do fast breeder?

s•.

O SR. PROF. JOSE ISRAEL VARGAS- Bom, não tenho a menor dúvida de que os fast breeders serão utilizados. O reator fenix, francês, que é um
reator de 300.000Kw, está em funcionamento há mais de um ano, há quase
dois anos, com fator de carg' extremamente bom de 80, 85%. O acordo
França/ Alemanhajltáliaf~uéciajEspanha e a~ho que a Suíça também, est.â
neste plano, estâ em construção o super fenix, que serâ um reator de um m1·
lhão de K w desse tipo, fast breeder, refrigerado a sódio metálico. O governo
americano da administração Carter, desativou o programa de fast breeder
que havia lançado no Governo Nixon com grande estardalhaço, era o projeto
independência, foi assim balizado, exatamente porque os breeders iriam re-solver os problemas energéticos num futuro de 20, 30 anos pelo uso eficiente
do urânio. Como é bem sabido, um breeder tem um fator de utilização do
combustível de cerca de 40,60 vezes melhor do que um reator térmico conven·
cional, enriquecido ou não. Então isso é extremamente importante para a
economia mundial do urânio. O problema das reservas de urânio no mundo~
sempre um pouco parecido com o do petróleo.
Na medida que o preço do urânio aumenta, as reservas tambêm aumentam, porque aqueles minérios que são economicamente exploráveis que não
eram, ficam sendo por causa do aumento do preço. De qualquer maneira,
pressupõe-se que com os atuais preços do urânio a reserva americana esteja
em torno de 3 milhões, de 2,5 a 3 milhões de toneladas. Então utilizar energia
no ritmo que a sociedade americana utiliza, seguramente que terão utilizado
praticamente todo o urânio deles num horizonte de nove, vinte trinta anos
etc., quando os breeders deveriam entrar em funcionamento. Esse assunto,
decisão do governo americano, é ligado à política Carter de evitar prolife-ração, sobretudo de montar aquilo que eles lnttizaram de economia de plutônio. Vejo que estâ em debate nos Estados Unidos, agora, uma nova estratégia, ser a de utilizar urna combinação de breeders com os chamados conversores avançados a tório, isso tem Um interesse considerável do ponto de vista
americano por duas razões, a primeira, de utilizar estes fast breeders em localidades isoladas, extremamente protegidas do ponto de vista de segurança.
Eles funcionariam com uril cobertor de tório, gerando urânio 233 que seria
utilizado de novo com tório nos tais conversores avançadOs fora dessas localizações, quer dizer, mais próximas dos centros de consumo. Do ponto de vista
da política americana, de não proliferação, isso seria tanto mais interessante
porque a radioatividade induzida no urânio 233 seria em mêdia tão alta que
seria necessário utilizar até mariipuladores etc., eliminando, portanto, a possibilidade que acho um tanto fantasiosa, pois somente quem não lidou com
energia nuclear pode imaginar que a mãfia vã roubar plutônio, ou fazer uma.
bomba no fundo do quintal, como, por exemplo, essas notícias que aparecem
na imprensa que um menino amerkano tem a receita da bomba, enfim, são
coisas extremamente fantasiosas, poi'(iue lidar com plutônio não é brincadei~
ra. Precisaria de uma máfia, toda de doutorado em energia nuclear e muito
bem equipada, para levar plutônio para casa e fazer uma bomba. Enfim, dentro da preocupação americana, este conjunto de um certo número de fast
Breeder, cada um deles ligado a quatro conversores a tório, responde de um
lado a esse problema de não proliferação e de outro lado, também, ao hori·
zonte que os americanos vêem para o ano 2000, 2010 em que eles pretendem
consumir talvez mil milhões de Kw em energia, enfim~ este é o quadro que está sendo desenhado. Do ponto de vista da economia e custo de energia nuclear a introdução do tório no ciclo, poderia ser extremamente interessante
para eles. Mas, voltando concretamente à sua pergunta, me parece que a posição americana jã não é tão rígida com relação a reatores râpidos, conversores 'rápidos, estão voltando a isso, porque têm plena consciência de que se não
fizerem eles vão perder o bonde da tecnologia avançada, uma vez que, estes
países aos quais também se associou o Japão, estão desenvolvendo esta tecnologia. No caso brasileiro, e sei que há um acordo do Brasil com a França, na
ârea de desenvolvimento da tecnologia de rápidos, pelo menos tomar conhecimento e partiCipar desse processo. Como no caso do enriquecimento de
urânio, eu veria pessoalmente, de grande interesse, uma associação concreta
do Brasil, uma participação de 5%, 3%, 10%, qualquer que elas fossem, nos
custos de desenvolvimento da tecnologia de rápidos para que, dentro de lO ou
15 anos, nós participãssemos desta linha de produção de energia que, a meu
ver, é irreversível. Hã uma grande preocupação porque, contrariamente a um
reatar térmico que não pode explodir, o rápido pode.
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OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. S• porque o seu depoimento foi altamente esclarecedor. Peço desculpas aos meus colegas por ter
tomado todo o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Com a palavra o nobre Senador
José Richa.
O SR. JOSB RICHA - Professor Israel Vargas, a respeito, ainda, do
problema de segurança, numa das respostas à indagação do Senador do
Piauí, Alberto Silva, V. S" se referia ao fato de que o acidente de Three Mile
lsland estâ ensinando muito a todos nós a respeito do problema de segurança.
E, agora, nas suas respostas às indigações do Senador Juthay Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Com a palavra o nobre Senador
José Richa.
O SR. JOSB RICHA - Professor Israel Vargas, a respeito, ainda, do
problema de segurança, numa das respostas a indagação do Senador do
Piauí, Alberto Silva, V. Sf se referia ao fato de que o acidente de Three Mile
lsland estã ensinando muito a todos nõs a respeito do problema de segurança.
E, agora, nas suas respostas às indigações do Sen~dor Juthay Magalhães.
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perfeitamente convencido de que esse risto é previsível. Explosão não haverá.
Jamais ficarã supercrítico para uma explosão dessas. Nós já aprendemos com
todos esses acidentes a tomar Uma série de providências.
Do ponto de vista concreto de poluição a colocação de uma -central a
carvão ou a petróleo em Angra seria muito mais desastroso do que um reatar:
emissão de enxofre, de poluente. Muito mais grave.
Não estou manifestando-me sobre as notícias da imprensa com0 problemas do sítio, da construção, dos matacões, pois não é minha área de especiali~
zação, portanto não sei nada sobre isso.
O SR. JOSE RICHA - Exalo, porque ainda hã a considerar no problema localização que além de ser uma das áreas mais densamente povoada do
Brasil, ainda haveria o problema dos custos operacionais, pelo que vi, pois
não cheguei a fazer a visita com a Comissão pois quando ela foi a Angra eu
não estava e não pude ir, conforme era o meu desejo. Mas pelo que assistimos
aqui e pelos depoimentos não só de colegas da Comissão mas de técnicos que
estavam depondo, chegamos à conclusão de que o terreno não é um dos mais
favoráveis e, portanto, além do problema segurança hã um outro fator que é
do custo operacional.

O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- Temos como uma das grandes vantagens do reatar nuclear é podermos colocá-lo onde quisermos, próximo do
centro de cargas. Essa é uma das grandes economias em geral: custo de linha
de transmissão, colocar perto do centro- de cargas, etc. Quando se fala em termos de segurança, issó não se associa imediatamente à palavra insegurança,
do ponto de vista simétrico. Estou convencido de que a energia nuclear é segura. Em todo o recorde de energia nuclear, nesses últimos vinte anos, como
citei hoje cedo, os reatores estão em funcionamento, grandes reatares em
funcionamento e todos têm tido problema, não hã equipamento nenhum que
não tenha problema, nenhum acidente mortal ocorreu. Então, não vejo por
que imaginar hipótese catastrófica, quer dizer, da probabilidade de que haja
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- A primeira observação que eu faria alguma coisa. Nesse caso, não devemos sair de casa, nem pegar avião ...
seria a de que quanto ao problema de segurança, não existe segurança absoluO SR. JOSE RICHA - Mas mesmo que não haja. Mesmo não haventa em nenhum processo industrial para nada. Isto é extremamente relativo,
porque se levássemos a sério esse problema, normalmente devemos ficilr em do ...
casa, possivelmente numa caverna com uns 3 quilômetros de rocha em cima,
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- V. Ex• estâ propondo a rem1ncia da
num terr~no seguro- aqui no Brasil o terreno é muito bom, um dos mais an- energia nuclear, pura e simplesmente. Devemos renunciar a energia nuclear,
tigos do mundo, bem estabilizado, não hã terremotos, não hã possibilidade porque-não se pode colocar reatar em lugar nenhum do mundo. Qu~r _dizer.
disso, pois hã mais de I milhão de anos não hã terremotos. Talvez tivéssemos nesta hipótese de um raio de oitocentos quilômetros, não se pode por reator
segurança. Mas o número 800 quilômetros não tem o menor sentido. Deve- em lugar nenhum do mundo. A Alemanha não deveria ter nenhum, nem a
mos nos basear, inclusive, na própria experiência histórica do que ocorre hoje França, nem ninguém. O Japão também não deveria ter reatar nuclear.
com Hiroshima e Nagasaki. Lá explodiram bombas e vive gente e os efeitos
Então, é uma hipótese, a meu ver, Catastrófica. Eu acredito, e mais do
não foram de 800 quilômetros. Nem em Nagcisaki nem em Hiroshima. Isso, que acredito, estou convencido, de que o homem jamais renunciará o uso da
numa hipótese em que os a reatares viessem a explodir. Jâ disse cedo que um energia nuclear, porque é a única forma de energia accessível, do ponto de
reato r com urânio enriquecido a 3% jamais explodirá, jamais gerará uma ex- vista de futuro. Nós ainda temos uma situação que é muito mais favorável,
plosão nuclear. Nem com 3% nem com 10% nem com 20% nem com 40%. porque temos hidrelétricas, temos carvão. Mas alguns países, como a França,
Acima de 90% é possível que se imagine uma situã.ção dessa. E, evidentemen- não têm outra solução. Tem que usar a energia nuclear ou renunciar o prote, quem utilizar um reatar nessas condições tem que tomar uma série de pro- gresso e a industrialização. Não tem outra solução. A Alemanha, tambêm,
vidências. Um reatar Fast Breeder, a que me referi, tem uma carga de uns 6 tem que usar a energia nuclear.
quilos de plutônio. Sabemos que 6 quilos de plutônio é uma boa massa para
Então, a mim me parece inimciginãvel que nesses países que têm uma
uma bomba. No limite entre 5, 6, 7 quilos pode se transformar numa bomba. opinião pública responsável, têm governo responsãvel, chegue a uma decisão
Mas esse número, 800 quíiOmetros, parece-me completamente absurdo.
de renunciar o futuro e a industrialização ...
Em segundo lugar, o vaso de contenção do reatar é desenhado para resis~
O SR. JOSE RICHA- Mas aí é que estâ o problema. Não seria protira pressões da ordem de 100 quilogramas por centímetro quadrado. Praticamente para receber o impacto de um tiro de canhão ou de um avião. Enfim, priamente renunciar o programa. Mas me parece ·que, pelo tempo em que o
mesmo que possa haver um escapamento de radioatividade na sala de ope- Brasil está entrando no programa, ele estã entrando, por exemplo, numa veração do reatar ou do níícleo do reator, todo o esquema de contenção intrín- locidade muito maior do que o Japão. O Japão que não tem alternativas nem
sico a ele, a sua segurança, não creio que jamais esse raio de ação possa se hidrelétricas, nem termoeJétricas, estã, no termo nuclear, numa proporção
propagar mais do que uns poucos quilômetros. Evidentemente, dependendo que, considerando o tempo e os recursos que ele tem - porque também tedo produto radioativo que sai. Por exemplo, se sai iodo 131, se o regime de mos de levar em consideração o problema de recursos disponíveis para apliventos for desfavorâvel, etc, é possível que haja uma certa contaminação. car num só programa. Então, o Japão tem hoje II% do total da sua energia
provindo da termonuclear e, entretanto, não estâ com nenhuma pressa, como
Como a meia vida do iodo é da ordem de 8 dias, ao fim de 5 meias-vidas, ao
fim de 40 dias, não hâ o menor efeito. Isso jã ocorreu com a rutura de um ele-. o Brasil estã demonstrando, de incrementar e adquirir uma velocidade muito
menta combustível, em 1956, e eu estava na Inglaterra, neSSa época-, cOm o es~ maior.
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- Mas o J;!rasil terâ 5%.
capamento que o regime de ventos jogou algum iodo radioativo na Holanda.
O que aconteceu foi que a população- parou de beber leite durante 1 semana
O SR. JOSÉ RICHA- Mas, a meu ver, nestã velocidade, não precisaria
naquela ãrea. Acabou a radioatividade e não houve mais problema.
nem ter os 5%, poderia ter menos até, porque o Brasil é um dos países do
Voltando ao problema de localização em Angra, não tenho dados para mundo que conta com um potencial hidrelétrico a ser explorado, ainda dos
examinar esse problema nesse nível. De qualquer maneira, o que eu disse maiores.
cedo foi que, devido ao tamanho do reitor, mecânica do reator, carcaça, ele
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS - Se V. Ex• me permitir, V. Ex• estâ
seria em algum lugar à beira-mar. Angra ou qualquer outro lugar, teria que
colocando um problema que é diferente. V. Ex• ê contra a energia nuclear. Eu
ser a beira-mar, por causa do transporte, refrigeração, etc.
Para ser pragmático, acho que seria uma absoluta irresponsabilidade, sou a favor da energia nuclear.
O SR. JOSB RICHA- Não, não sou contra. Por favor não interprete a
tanto de quem vende como de quem compra, gastar l bilhão de dólares ou
mais num sistema que pudesse gerar um risco desse tipo. Todo mundo está minha posição. Eujã.tenho, inclusive, opinião manifestada aqui nesta Cernis-

V. S• mais incisivamente diz que ~ impoulvcl aJau61!1 aaranllr a 111111·
rança total com relação à possibilidade de acldent.. de uma usina nuclear.
Considerando, também, opiniões que vimOs estarrii}adas nos jornais recentes,
nenhuma de muitos técnicos, c opiniões que até agora, não ouvi contradição
a ela, qual seja a de que na eventualidade de um acidente, os efeitos poderiam
se fazer sentir num raio de 800 quilômetros. Ora, com a impossibilidade de
um controle total e com consequências, podemos dizer até catastróficas, uma
vez que elas atingem a tudo e a todos num raio de 800 quilômetros, eu perguntaria a V. Sf qual seria a sua opinião a respeitó da escolha do local Angra
para as usinas nucleares brasileiras?
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são de que não sou contra o programa nuclear, sou contra a velocidade, esta
verdadeira pressa alucinada de implantar, de imediato, no volume em que o
Brasil estâ implantando. E daí, é porque se diz o problema da inflação. O
problema da inflação estâ mais aí. Quer dizer, nós, infelizmente, não estamos
elegendo adequadamente as prioridades aqui no Brasil.
O SR. JOS!õ ISRAEL VARGAS - Eu acho o seguinte: nós estamos
gastando, ou iríamos gastar no Brasil qualquer coisa com 1 a 1,5% do produto bruto brasileiro, nesta ârea. O que eu estimo que estamos gastando muito
pouco na área de tecnologia, ainda. Deveríamos gastar 2,5 a 3% ou mais do
que os países desenvolvidos estão gastando, exatamente porque somos ainda
subdesenvolvidos.
Agora, eu não vejo o problema de energia nuclear- não sou fanâtico de
energia nuclear, a energia nuclear é uma desculpa, é um instrumento de modernização industrial do País. Então, o problema do ritmo, acho que estâ ainda muito lento de investimento de toda a ârea de tecnologia. Não é possível
fazer energia nuclear sem uma boa metalurgia, sem uma· boa química, sem
uma boa eletrônica, sem uma boa matemâtica. Então, sou a favor do programa nuclear como um programa estratégico maior para o País, para produzir
a sua modernização industrial.
O SR. JOSÉ RICHA- Perfeito. Então, estamos plenamente de acordo,
porque a minha posição é exatamente esta. O Brasil tinha que entrar no programa nuclear, não tinha como fugir, para conhecimentos científicos, para
adquirir tecnologia para tudo isso. Mas, infelizmente, não estamos nem, sequer, com um volume de investimento dessa ordem sabendo tirar o proveito
devido. Pelo menos, aqui, o Professor José Goldenberg chegou a dizer a todos nós que até mesmo os têcnicos que foram enviados lá para a Alemanha,
em função do acordo, não foram os técnicos mais qualificados do Brasil, que
tivessem condições de assimilar e no tempo em que o Brasil precisaria ter aqui
técnicos qualificados para esse setor.
Outra coisa, ele ouviu da própria KWU, na Alemanha, que não estaria
aproveitando devidamente as entidades que aqui no Brasil cuidam disso, porque elas estavam muito aquém, em termos de capacidade, para poderem ser
aproveitadas. Ora, pois então, aí é que está a minha concordância com o seu
ponto de vista, neste aspecto, não para o aproveitamento de energia elêtrica,
mas sim para conhecimentos científicos o Brasil teria que entrar. E tem que
entrar. Então, não discuto isto, até mesmo por uma questão de comparação.
Ouvi uma outra -opinião de V. S• ainda com relação ao custo. Bom, a
COPEL, no meu Estado, que é a empresa concessionária da ELETROBRÁS,
é uma empresa paranacnse, do Estado do Paranâ, que em julho entra em funcionamento uma usina hidrelétrica, no Salto de Santiago. Pelo menos, pelo
que informam os diretores da COPEL- e esta é uma notícia jã antiga pode
ser que esses custos jâ tenham sido revistos. Então, não quero afirmar com
toda segurança - mas, pelo que eu ouvi há algum tempo atrás, quando esta
usina entrar em funcionamentO, em julho próximo, ainda este ano, cada
quillowatt instalado custará 300 dólares.
Inclusive, aqui, há um problema que eu não sei a quem atribuir a responsabilidade, que é o da disparidade total em relação a custos, porque eujâ ouvi
que em ltaipu cada quillowatt instalado vai custar 1.500 dólares e tenho ouvido aqui nesta Comissão - também não sou técnico neste assunto - mas tenho ouvido aqui nesta Comissão aJirmaçõcs que cada quillowatt instalado
através deste programa nuclear estará custando para os cofres públicos
3.00000 dólares.
Ora, então veja bem que há uma disparidade ...

custa o que custa, dependendo do local qade esteja colocada. Tenho, aqui,
um documento de que há uma variação só na região Sudeste: Minas Gerais,
etc., que há diferenças de custo de hidrelétricas até num fator de três ou quatro. Quer dizer, isSO depende concretamente do local, das providências, etc.
Muito bem. Esse é um problema.
Agora, como havia manifestado, inicialmente, não estou discutindo esse é o caso, pelo menos, no meu ponto de vista, do problema nuclear. Não
estou discutindo esse problema. Posso até ser censurado por isso; posso ser
considerado irresponsâvel. Para mim, as coisas que nos interessam são os
subprodutos do programa, a melhoria da tecnologia, da indústria nacional.
Quanto ao problema de saber se o ritmo de absorção de tecnologia, ou a
qualidade de pessoal que está absorvendo essa tecnologia é boa ou ruim, em
geral, acho que hã progresso a fazer. Quer dizer, o programa é um programa
de dez anos. Acho que seria urna contribuição importante de uma Comissão
como essa chamar a atenção para esse assunto.
O SR. JOSE RICHA (MDB -

PR) -

Exatamente.

O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- Agora, apenas o seguinte: acho que
não se pode raciocinar com essa questão de maneira indefinida. Quer dizer, se
o programa de absorção de tecnologia, hoje, agora, é preocupação destaComissão, a contribuição será dada chamando a atenção _das autoridades da
ãrea, para que a eficácia dessa absorção de tecnologia seja aumentada. Apenas o seguinte: eu não acho que ninguém, nem V. Ex•, pode dizer que o programa que se desenrola em dez anos vai manter-se vícios, se houver, os mesmos vícios ao longo dos próximos dez anos, mesmo com as dificuldades.
Quer dizer, há um programa nuclear de formação de pessoal para absorção de tecnologia. Este programa estâ cm andamento, a meu ver, com defeitos. Mas, o que não quer dizer que vai continuar assim. Então, todo o programa é de inserir nesse raciocínio. Primeiro, uma localização geogrâfica, no
que diz respeito às usinas. Segundo, um componente temporal. Emfim, não
sou pessimista. Acho, porque certas coisas não andam bem é que elas vão
continuar mal nos próximos dez ou quinze anos.
O SR. JOSE RICHA (MDB- PR)- Mas, eu também, não sou. Pelo
contrário, sou até otimista. Apenas, acho que nós temos potencial apreciável
daquele que estâ inventariado em termos hidrelétricos. E ainda temos etanol e
metanol.

O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- V. Ex• está mudando de assunto, se
me permite, no sentido de que V. Ex• está colocando outra alternativa. Devemos ter nuclear, ou não devemos ter nuclear, a vista de nosso potencial hidrelétrico, do potencial de carvão, etc. Esta é uma outra questão, que, evidentemente, pode e deve ser discutida.
Mas, o que eu sei é que existe, hoje, em construção, no setor hidrelétrico,
28 milhões de quilowatts em construção, quer dizer, mais do que o total do
potencial brasileiro instalado. Muito bem.
Então, existe um programa hidrelétrico que deve ser um dos maiores do
mundo. Nós estamos com a construção, ao mesmo tempo, de Itaipu, Embarcações, São Simão, e vária-s Us1nãS- qUe, somadas, enfim - fiz essa soma e dá
qualquer coisa de 25 a 28 milhões de quilowatts, é mais do que o dobro do potencial instalado hidrelétrico a curto_ prazo.
Agora, o problema é saber se nós vai:nos ter um déficit, ou não, de energia que justifiq-Ue a introduç_ão do programa nuclear. Esse é um aspecto. A
mim nunca preocupou o problerpa de utilizar a energia nuclear como instrumento de modernização ,tecnológica industrial. A mim não me parece- creio
ter demonstrado esse custo exagerado porque representa de 1% a I ,5%, ou
O SR. MILTON CABRAL- Isto vai custar no fmal.
2%. Vamos ser elástico niSsO. Do prod1,.1to bruto_do País, quando, no total,
O SR. JOSÉ RICHA- Não, mais a custo de hoje. Se a usina, num passe das despesas com o desenvolvimento tecnológico isso nunca me parece em
de mágica, pudesse entrar em funcionamento hoje, cada quillowat instalado, números pequenos, face às necessidades, às ambições do País. É, assim, que
pelo investimento, s_eria de 3.000 dólares.
vejo o problema.
O SR. MILTON CABRAL ,...,Hã uma previsão, segundo a inflação, que
O SR. JOSE RICHA (PMDB- PR)- Pois, exalo. Então, quando faço
se uma hidrelétrica for começada hoje, também, o custo dela será este.
a isto
essa pergunta, bancando o advogado do diabo, não quero dizer O SR. JOSÉ RICHA - Mas se está feito o cálculo em dólar, o problema achei que V. S• tirou ilação de que eu sou contra_o programa nuclear. Absoluinflação nem chega a pesar. Se fosse em cruzeiro sím. Esta total imprevisão é tamente. Numa visão global que procuro, como dever meu de parlamentar,
que me assusta. Por isso é que eu relacionei a minha pergunta ao problema da de ter uma visão global, nós temos outras alternativas a curto prazo, face ao
problema grave da inflação que nos preocupa. Nós temos outras alternativas
segurança na pergunta inicial.
E isto o que me assusta. Francamente, o que me assuta é isto, porque as para obter o que precisamos nos próximos ·anos para atender o desenvolvicoisas, aqui, são previstas, são anunciadas com estardalhaço como Itaipu. mento do País a custós mais baiXos: Ora, mas, aí é uma opção polftica, não é
Quando se iniciou o projeto de Itaipu o custo era previsto em dois milhões de mai1; uma opção técriica. Tecnicamente, concordo plenamente de que nós dedólares. Agora, a- quanto está o custo de Itaipu? Ninguém mais se atreve em vemos aproveitar os conhecimentos científiCos.
dizer. Então, essas disparidades, para mim, essa falta de responsabilidade de
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Se V. Ex• anotar. Está dito, na prique anuncia.
meira parte do meu depoimento, onde digo que não vejo uma solução única
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- V. Ex• me permite. Apenas uma ob- para o problema energético brasileiro. Devemos utilizar carvão, devemos utjservação. Acho que não existe um índice do custo generalizado. Cada usina lizar hidrelétrica, devemos utilizar a biomassa, quer dizer, cada utilização
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dessas tem coisas regionais interessantes. Acho que o Sul deve utilizar, predo·
minantemente, o carvão; que Minas Gerais, esgotado o potencial hidrelétri·
co. deve utilizar o álcool da madeira. Temos como subproduto o coque para
as usinas da indústria siderúrgica. Em outros locais, como no Nordeste, temos o problema da cana·de--açúcar, porque o pessoal tem experiência de tre-zentos anos de cana·de-açúcar e ãlcool, etc. Enfim, não exsitc uma solução Ú·
nica do problema.
A questão nuclear é a seguinte: é de entrarmos, ou não entrarmos numa
tecnologia de ponta que representa o futuro energético como se vê para os
próximOs vinte ou trinta anos. Nos próximos vinte ou trinta anos não há
substituto para o nuclear. Essa é a primeira coisa.
Segundo, quando se fala no potencial hidrelétrico brasileiro que é impor·
tante e que é, aí, da ordem de 200 milhões de quilowatts. Falava.se em 150
simplesmente porque não havia sido contabilizado aquele potencial abaixo
da ordem de 10 milhões de quilowatts, isto em longos estudos, pequenas cachoeiras, pequenOs potenciais, dados da ordem de 200 milhões de quilowatts.
Muito bem. Isso que parece fantástico, não tem nada de fantástico. Quer dizer, na taxa de utilização de energia hidrelétrica que nós estamos fazendo, no
Brasil, nos últimos vinte anos, é o que devemos continuar esse potencial que
estará acabado em vinte anos. 200 milhões de quilowatts em vinte ou trinta
anos estarã acabado. E só fazer as contas.
Nós temos, hoje, da ordem de 200 milhões de quilowatts, instalados 26.
Temos 28 em construção, digamos, de 50, dentro de lO anos. Nessa taxa de
consumo médio tem sido 13% a mêdia brasileira. Digamos que numa sitUação
extremamente penosa do ponto de vista essa taxa jamais poderá cair abaixo,
digamos, de 8%. Seria catastrófico para o País. Mas, mesmo 8% significa em
dobro do consumo de energia extremamente curta.
Então, em sete anos, saio de 50 e vou para 100. E mais sete, vou de tOO
para 200. Enfim, digamos que o hõrizonte quando se fala no potencial hidre·
létrico dQ País, a vista das nos~as ambições, e a vista das nossas necessidades
absolutas de manter o crescimento razoáveis do consumo. E esses razoáveis
são considerados, como diz, catastróficos os 8%. Muito ruim.
Mas, mantida essa taxa, o nosso potencial hidrelétrico vai ser utilizado
todo. A tendência é considerar o potencial hidrelêtrico brasileiro como algo
inesgotável. Não é inesgotável.
Os Estados Unidos, usam ãreas como horizontes para os anos 2000,
2010, 2020, mil milhões de quilowatts nucleares- mil milhões de quilowatts.
Isso seria cinco vezes o potencial hidrelêtrico brasileiro de hoje.
Com uma população estâvel- a população americano deve ficar estâvel
aí nos 250 milhões de habitantes, etc. Enquanto nós dentro de 25 anos, estaremos com 250 milhões de habitantes, também, nesta ordem de grandeza.
Então, vejamos, com as ambições que nós temos de sermos desenvolvidos a não ser construindo energia, porque energia é trabalho concentrado.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eminente Professor, al é uma proponente: à medida que for se acelerando o progresso, evidentemente, que o
consumo per capita irá aumentando.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Evidente.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - E se considerarmos o n!vel de
_ consumo parecido e aproximado das nações européias de hoje, o Brasil daqui
-- -a 20 anos, então esse consumo se:rã realmente fantástico.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Mas é tudo que estou tentando injetar na discussão, ~rque é uma tendência de muita gente: da Imprensa, inclu~
sive de vários técnicos que consideram o potencial hidrelêtrico· brasileiro
como uma espécie de potencial infinito, inesgotãvel - e quan~o ele não o é.
Dentro de taxas de consumo atual dentro de 2Õ, 30 anos rião temos mais hi~
drelétrica.
Nos Estados Unidos a média de todos os reatares tem sido 10 anos; na
Europa um pouco mais curto. Então, são problemas - quando estamos fa~
Iando de 30 anos para programas energéticos - não é muito tempo, não.
Quer dizer, então, se não tomarmos decisões agora países desenvolvidos pia~
nejam para 30, 40 anos. Se não começarmos a decidir estas coisas agora, ·o
problema é complicado, quer dizer, formar gente leva muito tempo -leva
15, 20 anos para se fazer isso.

que nós estamos. daqui a pouco não vai haver recursos para isso. Como não
teve recursos nestes últimos dois anos, foi para o álcool.
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- V. Ex• vai-me perdoar porque aqui é
78% do inventariado- porque o que não foi inventariado não pode citar per~
centagem nenhuma.
O SR. JOSÉ RICHA- Claro. Mas o Brasil é um País que nem nós mesmo conhecemos inteiramente, pois há pouco tempo descobrimos os riscos de
dimensões razoáveis que nem estavam nos nossos Mapas.
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS- Mas eu não tenho o direito de sacar,
como Cientista.
O SR. JOSÉ RICHA - Claro.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Então não posso dizer que conheço
50% do desconhecido. Eu não sei o que é o desconhecido.
O SR. JOSE RICHA - Perfeito. Mas, do jâ conhecido, nós ainda não
temos 78% a ser aproveitados. Então, concluindo, ê exatamente esta a minha
preocupação numa visão global. Quer dizer, não sei o Brasil teria suporte fi~
nanceiro e estaria em situação econômica tal, que lhe permitisse se dar ao
luxo de querer entrar no programa nuclear nesta velocidade, em termos de
aproveitamento industrial. Aproveitamento científico, sim - estou plena~
mente de acordo - e aí vai inclusive uma outra opinião: é a de que nós esta·
mos muito atrasados inclusive no programa.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Estou perfeitamente de acordo com
V. Ex'. Entramos 20 anos atrasados. Praticamente, considero que perdi boa
parte da minha juventude tentando fazer energia nuclear no Brasil.
Agora, então, não possp deixar de louvar a decisão de fazer, quando ela
foi tomada, o que estou fazendo aqui.
Agora, quanto ao problema de recursos, evidentemente, esse é um
problema que foge completamente a minha opinião, formação, especialidade,
etc. COrrio Cientista e corihCCerido o uso quC se-faz de recursos no desenvolvimento de Ciência e Tecnologia em países mais adiantados do que nós, só posso dizer que estamos utilizando muito pouco - ainda. E que, portanto, o
próprio programa nuclear, como vejo, tem esta finalidade, não me choca de
maneira nenhuma em termos de recursos; ao contrário, gostaria de ver utilizados mais recursos ainda no desenvolvimento dos reatares supergeradores,
rápidos, etc. Essa a minha opinião.
Agora, quanto ao problema de alocação de recursos face à conjuntura,
não é, evidentemente, um problema de minha alçada.
O SR. JOSE RICHA- Pois é. Mas, evidentemente, tem da minha preocupação porque sou político e não sou cOmo V. S', um especialista e um Cien-.:
tista neste assunto. Então, é claro, que a sua opinião dentro deste assunto estâ
absolutamente correta. Mas acredito que as preocupações de natureza políti~
ca tendo uma visão conjuntural ...
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS - Faço um apelo ao Senador, para
que lute para maiores recursos à Ciência e TeCnologia brasileiras, mas que a
gente possa gastar, pelo menos, o que gastam os desenvolvidos que é na ar.:.
dem de 3% do produto bruto.
O SR. JOSf: RICHA - Certo.
Sr. Presidente, dado ao adiantado da hora, ficamos por aqui. Desculpe
se tomei indevidamente o tempo de V. g,.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Não. Muito oportunas as suas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ·ao Senador
Dirceu Cardoso, nosso preZado amigo.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Agradeço a referência.
Sr. Presidente, eu não esqueci o caminho de volta. Estamos aqui para
continuar a nossa luta.
Mas, Sr. Presidente, no preâmbulo da nossa inquirição hoje, tenho uma
notícia que vai sacudir a Comissão. Sr. Presidente, não sei da noticia de que a
Alemanha suspendeu a construção da usina de reprocessamento. Não sei de
notícia que corre a respeito de Usinas nucleares no mundo; Mas sei, Sr. Presi~
dente, por força do que a nossa Comissão tem apurado, tem divulgado a resO SR. JOSE RICHA - Pois é. Mas é o que menos o Governo estâ se
peito das usinas nucleares de Angra, temos uma notícia sensacional para dar
preocupando- é aí que quero chegar.~ nisto que quero chegar. Quer dizei',
a esta Comissão. Ontêni,
registrava que o SenhOr Presidente da RepUblica
tendo uma visão global, o Pais devendo 43 bilhões de dólares lã fora, devendo
tinha ido à Embaixada do Paraguai, _para mostra~_a·sua amizade, a signifi~
SOO bilhões de cruzeiros aqui dentro. Quer dizer, onde é que vai buscar recur~
cação da amizade paraguaia no atual momento. sos até mesmo para o aproveitamento deste potencial hidrelétrico, que se não
Sr. Presidente, veio uma notícia mais séria hoje: amanhã, o Senhor Presié inesgotável nem infinito, pelo menos também não é tão insignificante assim.
Porque hoje pelo que se observa, pelo que se ouviu aqui de técnicos, o poten- dente da República visitarã de surpresa, Angra dos Reis.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, não serâ surpresa. Nós
cial hidrelétrico do Brasil jã está em 78% de um inventariado. Quer dizer, então, também não é um potencial tão desprezível assim, não é? E no ritmo em já sabíamos.
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f:. f: isso ai.

O SR. JOSI'i RICHA - Eu tambêm jã havia tido informação de que ele
iria a Angra dos Reis.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois é. Mas então: eu tambêm ouvi falar, lá quando estive, que eles estavam esperando; ficou para depois, mas vai
ser amanhã. Portanto, Sua Excelência amanhã pode tomar uma decisão séria
sobre Angra dos Reis, sobre o problema nuclear brasileiro - e de surpresa, e
que nós esperamos, inteligência. Serâ, portanto, surpreendente para aqueles
que não consideraram essa hipótese, mas eu que considero essa hipótese, vejo
que Sua Excelência foi receptivo a essa luta travada aqui na Comissão. E é
possível que vã lá ver com seus próprios olhos aquele estaqueamento famoso,
a construção da Usina Angra II, Angra III, onde tem ido o nosso dinheiro,
essa coisa toda, não é? O dinheiro do Brasil, do País- não é o meu. Portan~
to, é a notícia que iiós gostaríamos de dar.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pensei que fosse alguma coisa
nova.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. Mas é surpreendente para nós, Sr.
Presidente, porque foi suscitado o problema de Angra. Eu sabia que isso não da visita amanhã, não soube disso - eu soube que Sua Excelência está
preocupado com Angra, em virtude das coisas que têm abrolhado ao longo
da nossa Comissão. Do custo de Angra~ II, do volume de dinheiro que tem
sido investido ali. Então vai lá, amanhã, numa visita de surpresa ao complexo
de Angra; e é possível que amanhã ou depois, tenhamos uma outra decisão de
Sua Excelência no sentido de nortear, ou melhor, de aprovar a política nuclear para outros caminhos.
Os vólOS que faço são de que Sua Excelência tire essa conclusão, o mais
rapidamente possível, enquanto é tempo.

do Plano 90, prevê um crescimento de, apenas, 8,5% ào ano, em
1980 e 1986; e de apenas 1,5% ao ano, de 1987 a 1992.
Essa nova propescção fica abaixo at~ mesmo da perspectiva
mais pessimista do Plano 90 e recomenda a revisão do programa nuclear.
A NUCLEBRÁS, entretanto, contesta os novos dados da
ELETROBRÁS e argumenta que o crescimento entre 1980 e 1992
serâ de pelo menos 9,3% ao ano."
Portanto, para início de conversa, esses são os parâmetros entre os quais
fixaremos argUição. O qUe V. Ex' tem para dizer sobre isso?
O SR. JOSf: ISRAEL VA ROAS- Senador, não tenho, evidentemente,
acesso a detalhes desse tipo de planejamento. Como cidadão, penso que se
efetivãmentC a nossa taxa de consumo de eneí-gia cair a 7,5% ou 8,5%, acho
que o País vai viver dias muito dificeis, porque existe uma correlação comple-.
ta entre a taxa de crescimento de energia e o crescimento cconômico.- como V.
Ex' não ignora. Com um crescimento econômico da ordem de qualquer coisa
como ó, 7% da nossa C?CQnomia, a nossa taxa de consumo de energia tem sido
qualquer coisa em torno de 12, 13% em algumas regiões do País muito mais
alto; a taxa de crescimento de Minas Gerais tem sido da ordem de 16 a 17%.
Se a nossa taxa de consumo de energia realmente cair para 7,5 a 8,5%,
quer dizer que a nossa economia vai crescer de l, 2%, zero. o que quer dizer
que com um crescimento populacional na base de 2,5, vamos ter uma si~
tuação muito difícil.
Então, simplesmente, não só não acredito como não desejo e, mais do
que isso, acho ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Não desejamos nós.

O SR. DR. JOSf: ISRAEL VARGAS - ... que a Nação não aceitará
essa taxa de crescimento de consumo de energia.
Minha opinião, agora, como cidadão eu não conheço elementos desses
Dr. Israel, o depoimento de V. Sf. é dos mais valiosos para a nossa Comissão, porque além de sua posição como Secretário do governo de Minas, estudos mas esse é que ...
como Professor eminente, na França, como membro do Comissariado de
O SR. DIRCEU CARDOSO - Este é o estudo oficial, não é?
Energia Nuclear, da França, V. S' tem comparecido, aqui, à Comissão de MiO SR. DR. JOSI'i ISRAEL VARGAS- De novo volto ao mesmo tipo
nas e Energia do Senado, aqui tem rnanifCStado os seus pontos de vista, tem de argumento usado na discussão com o ilustre Senador José Richa, que antediscutido as suas idéias, tem rebatido algumas notícias que circulam a respei- cedeu a V. Ex•: para mim o Programa nuclear é um instrumento de modernito do programa nuclear, e, V. 8' foi agraciado, ainda, este ano, com um prê- zação industrial. Se a taxa de recursos do programa nuclear for reduzida
mio que pela primeira vez se distribui a um cieritista brasileiro. Um prêmio de enormemente, quer dizer para mim que este projeto que é tão importante
valor que nunca tive notícia de um valor tão alto ...
para o desenvolvimento tecnológico do País. pelo subproduto que ele gera,

O SR. DR. JOSI'i ISRAEL VARGAS- Menor do que o que V. Ex• causarã efeitos muito negativos no desenvolvimento desta área.
Isso, com todo o respeito ao Senador Dirceu Cardoso, que considero
pensava.
O SR. DIRCEU CARDOSO-ti porque na minha admiração V. S•va- amigo e a quem acompanho há muito tempo a despeito das dúvidas existentes
!eria um prêmio- de 500 mil.
manifestadas sobre a execução do programa nuclear, de que não tenho eu,
O SR. DR. JOSI'i ISRAEL VARGAS- Muito obrigado, V. Ex• pode- pessoalmente, conhecimento praticamente desde 1963, qualquer vinculação
com o programa nuclear brasileiro para bem ou para mal. Essa é a minha opiria propalar isso que eu seria candidato a outro.
nião.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Julguei que fosse um prêmio de 500 mil,
Evidentemente que o problema do ritmo-de implantação do programa é
porque na minha admiração vale muito mais do que 500 miL
uma decisão de governo, à vista de fatores conjunturais econômico:S e·outros,
O SR. DR. JOSI'i ISRAEL VARGAS- Muito obrigado, Senador.
mas eu pessoalmente, veria numa redução do ritmo, sobretudo, não <la proO SR. DIRCEU CARDOSO- Porque é um pesquisador é um homem dução de energia mas da transferência de tecnologia nessa ãrea, algo extremaque enobreceu os forais intelectuais do País, lá fora, chegando até a ser guin- mente indesejável para a comunidade científico-tecnológico brasileira.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estamos de acordo com as observações
dado com uma posição de relevo no Comissariado de Energia Nuclear da
de V. S• Todos n6s aqui! Todos nós somos favorâveis para que o Brasil entre,
França.
Então, o seu depoimento para nós é precioso; com esse ordenamento, mas entre resolutamente, na era nuclear. Ninguém aqui é contra; mas alguns
com essa firmeza que tem as suas posições, e a sua opinião crítica sobre o estão de acordo com o nobre Senador José Richa no sentido de que o progra~
ma nuclear se fizesse com menos açodamento, que ao invés de 8 a 10 usinas
problema.
Dr. Israel, começo a rebuscar aqui, o relatório do famoso Plano 90, da que fôssemos instalando isso gradativamente a flm de que, também, pudésseELETROBRÃS, cuja conclusão rapidamente lerei um trechinho estabelecen- mos tomar contato com a tecnologia que estamos adquirindo, gradualmente,
não precisava essa velocidade que estamos animados dela, mas devo dizer a
do o seguinte:
V. S• Ainda ontem, numa reunião que tivemos aqui, com empresários do Rio
uo Plano 90 previa duas hipóteses de crescimento na demanda de
Janeiro, o Presidente da maior firma construtora do Rio de Janeiro, Preside energia elétrica, naS regiões Sul e Sudeste, no período de 1975 a
dente do Sindicato dos Construtores, disse o seguinte: a minha firma que tem
1990. Segundo o Plano, de 1975 1979, o crescimento se daria à
escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro chegou a ter, no ano passado,
taxa de 11,7% ao ano. De 1979 a 1990, segundo a primeira hipótese,
sete mil empregados, este mês estâ reduzido a dois mil porque a recessão que
a demanda cresceria de 11,4% ao ano. De acordo com a segunda hise desencadeou na construção imobiliãria no Rio de Janeiro ê uma coisa iilpótese, a demanda cresceria a uma média de 8,7% ao ano.
disfarçável e temos sentido na nossa carne essa situação, portanto, natural~
O Plano 90, diz que no caso da primeira hipótese, haveria nemente, isso se refletirã em tudo na vida brasileira, mas fazemos votos que não
cessidade de instalação de 6 a 8 reatares de 1.200 megawatts, entre
caia a esses víCiOs, ·estamos de acordo com V. S• que o Brasil progrida no rit·
1972 e 1990. Na segunda hipótese- um crescimento menos acenmo acelerado que ia tendo e que possamos ter os II% de crescimento e a nostuado -entretanto com um crescimento de 8,7% ao ano, não havesa capacidade de aproveitamento do potencial hidrelétrico extinta no ano
ria necessidade de nenhum reatar até 1990.
2000.
.
.
....
Recomendado, entretanto, que se instalassem quatro reatares
O
SR.
JOSI'i
ISRAEL
VARGASSenador Dirceu Cardoso, gostaria
entre 1980 e três entre 1990, para a familiarização, com a tecnologia
nuclear. Entretanto, o Plano 92, que é uma revisão mais atualizada de fazer uma observação sobre a questão em carâter mais geral, não
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referindo-me especificamente ao programa nuclear. Tenho oUvido em várias que lidar Com a etapa seguinte? É como se hoje, disséssemos vamos parar com
áreas que, face aos Problemas econômicos e financeiros que enfrenta o Esta- nosso pfograma de reatares térmicos Completamente, para lidar com rápidos,
do, que o ritmo de investimento deveria ser reduzido uniformemente em toda ora, para lidar com rãpidos é preciso de plutônio, logo, é preCiso ter resolvido
área, no que diz respeito à ciência e tecnologia, discordo frontalmente desta o problema do urânio. Esta sempre foi a colocação que fazia para os meus
posição. Um dos dramas da tecnologia e da ciência brasileira é que hã sempre amigos, a maioria alunos meus, era essa objeção. A despeito disso, lamento
um descompasso entre as necessidades da economia, da indústria de uso da que esse grupo tenha se dispersado, que ele não tenha sido utilizado, seja para
tecnologia brasileira e o fato de que essa tecnologia ainda não está pronta, en- um programa ou para outro. Mas, de novo, isso ocorria numa época que, a
tão, isso é o grande argumento para comprar a tecnologia estrangeira, é que rigor, não tínhamos uma política nuclear, tinhamos comprado um reatar,
não podemos esperar que os cientistas e tecndlogos brasileiros desenvolvam, chaves na mão e propriaMente não havia um papel para os técnicos, ou ciena tempo, a tecnologia para a nossa utilização. Então, eu diria que toda vez tistas brasileiros naquele programa, a não ser - como eu dizia jocosamente
que desenha uma recessão econômica aí está o momento de investir na ciência - que passássemos a funcionar como uma espécie de chaufeur de reato r;
e na tecnologia para reduzir esse descompasso entre a produção e a utilização apertar botão e pôr o reatar para funcionar. Folgo em dizer e louvar a decide tecnologia, então, gostaria de obter o apoio, a compreensão desta Cernis~ são do Governo do Presidente Geisel de lançar um programa ambicioso de
s~o e do Senado da República para este problema, é agora o momento de in- energia nuclear, que é esse que pode propiciar a utilização de muitos técnicos
vestir em ciência e tecnologia, é no momento em que a atividade industrial se e cientistas brasileiros. A maioria do grupo do tórío se orientou para outcas
reduz por uma razão ou por outra, que devemos investir em ciência e tecnolo- atividades. Sei de dois antigos lideres desse grupo que estão hoje no programa
gia porque isso é prê-investimento para que ·qi:rando a economia retornar, do álcool, desenhando u~ina para o programa do âlcool. Com isso me dá um
possamos utilizar, efetivamente, a tecnologia nacional, e é nesse sentido que certo consolo de que o aprendizado deles na ârea térmica, mecânica, etc., não
veria, com toda sinceridade, com toda honestidade com maus olhos a re- foi perdida para o País. De outro lado, a NUCLEBRÃS manifestou o desejo
dução do ritmo do programa nuclear brasileiro, evidentemente, corrigido nos de retornar o problema de utilização do tório. Foi assinado um acordo entre
erros eventuais que possam se ressentir porque vejo na redução do programa, o Presidente da NUCLEBRÃS e eu próprio- quando era Secretârio do Gonecessariarnente um reflexo, vai-se refletir numa menor taxa de formação pes- verno de Minas Gerais- no sentido de retomarmos o estudo sobre utilização
soai, num menor investimento em laboratório, num menor ritmo de aprendi- do tório no Centro Tecnológico de Minas Gerais. Esse assunto está em andazado e de crescimento da competência nacional nesta área que é importante mento, não necessariamente no sentido original- esse é outro problema- é
no futuro do País. É meu ponto de vista.
que na prática não tínhamos tecnologia de tório, trabalhava com uso do tório
o SR. DIRCEU CARDOSO _ Agradeço a observação de V. s• que, no reato r, cálculo teórico, mas não tínhamos metalurgia de tório, cerâmica de
como conhecedor do assunto, está falando com base e com desenvoltura e tório, nem medidas de parâmetros nucleares básicos sobre o tório. Então, taldescortino que tem do problema. Mas sou daqueles que acreditam mais no vez haja um pouco de desvio científico, que dizer a minha divergência- se
seguinte, é preferível o Brasil ter, a essa altura, pessoal especializado que sai- havia divergência com os meus companheiros, engenheiros que trabalhavam
ba fabricar a usina nuclear, é a tecnologia, portanto, incorporada a um grupo na área era a seguinte: vocês podem conceber 0 reatar a tório, é muito bonito,
humano, de alta sabedoria, de alta técnica, que possa, em qualquer momento, mas antes de pôr para funcionar é ~ecessário ter as medidas básicas, que não
construir I, 2, 10 ou 20 usinas nucleares. Sou favorável a têcnicos que estejam existiam e que deviam ser feitas pelo setor báSico nuclear brasileiro. Contan..:
preparados, estejam à altura do momento e da hora, do que mesmo a cons- do um pouco da história passada.
Acho que é importante a utilização do tório. Já me referi anteriormente a
trução da usina.
Dr. Israel, temos vârios assuntos, alguns atê delicados também. Nós que- algumas concepções de conversores râpidos térmicos a t~rio. Também, hã um
.
.
.
.
acordo em separado com a Alemanha para desenvolVImento de reatares a
r~~~s aproveitar, V. S• vai ~os desculpar, nós estaremo~ J~ual à mandtoca ~o ~alta temperatura a tório isso ainda é da ãrea de pesq ·s desen 1 ·
t
hpttl, desculpe a comparaçao, queremos apertar até o ultimo momento, nao
_
. '
UI a e
. v~ v1men o
teremos V. S• tão cedo, V. S• precisa espancar toda a dúvida que tivermos :-francamente nao set do a~~ament~ ?esse programa, ~as set.que Isso~ obb
d C · ã
"t
D
Jeto de um acordo. Por ocas1ao da VISita na Alemanha tsso foi considerado.
.
R 1t
aqui, 0 e a or, os mem ros a omiss o, vamos aprovet ar 0 r. 1srae1· Os reatares de alta temperatura têm um interesse considerável para o mundo
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Seguramente vou decepcionar V. futuramente e sobretudo para nós, por causa do nosso problema de carvão, é
Ex•
possível que esses reatares venham a ser utilizados na indústria siderúrgica,
O SR. DIRCEU CARDOSO- Em momento algum, ao contrãrio, não fornecendo calor para a siderúrgia. É um programa importante.
podemos dizer o que pensamos a respeito, mas depois, poderemos falar com
O SR. MILTON CABRAL- Professor José Israel Vargas, nas diretriV. S• Nos cantatas que já tivemos com cientistas brasileiros nós fizemos um zeS de planejamento do Presidente Figueiredo ao Ministro das Minas e Enerjuizo a seu respeito, diferente.
gia, no item 8 diz o seguinte;
O SR. JOSÉ RICHA - Para melhor.
Item 8: "Acelerar as prospecções de urânio, tório e de outros
minerais? e férteis" .
. O SR. DIRCEU CARDOSO- Firme, posição definida, objetivo, sem
4
ltem 9: ' Criar e desenvolver uma tecnologia nacional, adaptamedo, desassombrado, isso é que nós queremos.
das aos recursos minerais do País".
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Muito obrigado.
O que pressupõe uma recomendação no sentido de criar e desenvolver
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pergunto a V. S• o que é feito do grupo uma tecnologia sobre o tório.
do tório de Belo Horizonte, que o Governo e a NUCLEBRÃS, parece que
Na sua conferência de outubro de 1975, aqui no Senado Federal, V. S•
quebrando uma esquina no desenvolvimento nuclear brasileiro retirou desse disse o seguinte:
grupo aquela prevalência daqueles primeiros instantes e passou para o Rio de
"Dada a existência de consideradas reservas de tório no País,
Janeiro e São Paulo em detrimento daquele grupo extraordinário de cientistas
tal linha deve merecer devida atenção nos próximos vinte ou trinta
de que V. S• era um coroamento do grupo de Belo J:lorizonte?
anos. É necessário iniciar, desde logo, estudos bâsicos e estabelecer
O SR. JOSÉ ISRAEL VA ROAS- Senador Dirceu Cardoso, sobre essa
laços de cooperação internacional.''
questão devo dizer que não era membro do grupo do tório porque estava no
Perguntaria 0 seguinte:
exterior à época em que ele se organizou, no entanto, fui convidado em
1970/71 pela Comissão de Energia Atômica a vir ao Brasil discutir com a coTemos conhecimento do nosso potencial de tório.no País e qual o grau
missão vãrios problemas ligados ao programa da energia nuclear e, -entre ou- de desenvolvimento atual de aproveitamento desse mineral em outros países,
tros, o grupo do tório. Naquela época, minha opinião era a seguinte: não mu- tendo em vista que para entrarmos nessa linha teremos que mobilizar recur~
dei muito para alguma decepção de alguns amigos do-grupo do tório. í! o se- sos humanos e financeiros? Fechando a pergunta, pois esta engloba duas ou
guinte: ê que a atividade do grupo era, no fundo, uma desconversa, não se três perguntas: estou perguntando ~e temos reserva de tório? A idéia sobre a
pode resolver o problema do tório sem ter rCsolvido o do urânio e conio o reserva de tório? Qual o desenvolvimento do aproveitam,ento atual desse mi·
· inte1ectua1 S
· o pro blema d o urâmo
· aqui·1o.era um exerc 1c1o
neral em outros
condições e recurSos financeiros
e humanos?
Brast·1 n ã o reso 1v1a
d . países?~ Se temos
.
.
.
um pouco no vâcuo, essa ê a minha opinião. Tório não é um elemento com- e com tu o ISSo, essa e a mmha preocu~?ção, teremos condtção de abnr no~
bustível é fértil, colocado num reatar ele pode gerar urânio 233. O que havia o vas fre~tes nesse camt:,o~ Estamos m~bthzados P?ra re_solver o problema do
seguinte como não tínhamos programa de urânio não adiantava ficar con- aproveitamento do uramo? É convemente ao Pats abnr novas frentes nesse
versand~ sobre uma segunda etapa ou, por outro lado, adiantava do ponto de campo, dessa escassez de recursos?
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS -No que diz respeito as reservas de
vista intelectual, do ponto de vista técnico, sem dúvida, mas a mim, me parecia que o programa do tório pecava pela base, porque não tinha urânio, por tório. hã cerca de três anos ou quatro anos atrás eram maiores do que as nos ..
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sas reservas de urânio. Não eram muitas, mas tínhamos nessa época em
Poços de Caldas cerca de 10 mil toneladas de urânio. De tório era maior do
que isso. A verdade, é que se fez pouca pesquisa mineral para o tório. Aí é a
resposta de outra pergunta que vem adiante, porque não hâ no mundo nenhum reator industrial usando tório. Evidentemente que as reservas de tório
podem ser muito acrescidas e na prática existe uma reserva muito importante,
que é de Araxâ.
Quando foi votada a lei que criOú a Comis.~ão de Energia Atômica, nesta
Casa, fui responsável pela introdução na lei de um dispositivo que obriga a
devolução por quem compra o minério ou pela empresa que vende de devolver o urânio equivalente em tório ou urânio contido. Então, temos uma reserva considerável de urânio, baseado neste dispositivo. Diria -o seguinte: existe
uma reserva potencial grande de tório, uma reserva de tório tal qual é basicamente a monazítica, existe conSiderável quantidade de óxido, hidroxe de tório
estocado pela Comissão de Energia Atômica e pela NUCLEBRÁS hã um interesse de desenvolver uma ciência básica do tório, que não seria evidentemente cara. Então, estâ respondida a outra que tão bem colocada por V. Ex•,
no sentido de que acho que continua havendo o interesse de desenvolver a
física bâsica do tório, a metalurgia bãsica do tório.
O SR. MILTON CABRAL- Na sua opinião o nosso esforço ficaria limitado à ciência básica do tório?
O SR. ISRAEL VARGAS- No momento.

Setembro de J!MO

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quer dizer que em face da recusa da
/l.lemanha de nos ceder a ultracentrifugação nós caminliamos então para ter a
patente do processo do jato contínuo.
O SR. ISRAEL VARGAS - Patente do processo do princ!pio, porque
o desenvolvimento em si ainda é objeto de desenvolvimento de progressos
que me impressionaram muito.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Israel, e se por acaso - pór estar
em fase de teste jã adiantado, como V. S" disse aqui - isso não chegar a um
resultado final na fase da escala industrial, o que que resUlta desse esforço
nosso também? Esse dinheiro imenso que nós jâ investimos no processo.
O SR. ISRAEL VARGAS -Não é muito não. Não é tanto dinheiro assim não.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Quer dizer, 50 milhões de dólares a Alemanha gastou, quando nós entramos.
O SR. ISRAEL VARGAS- Mas nós não pagamo; 50 milhões de dólares por isto. Porque isto é o que ela gastou nas intalações, nós tivemos uma
participação na patente. Eu não conheço detalhes nesse acordo. Agora, a
mim me parece altamente improvâvel que o processo não seja eficaz, por uma
série de fatores, entre outros, do custo da energia hidrelétrica, custo da geração, muito mais barata no Brasil do que nos Pafses Europeus- que são obri·
gados a queimar óleo, ou usar a energia nuclear para fazer, inclusive, o enri·
quecimento.
Então, digamos, o- balanceamento dessas coisas, mesmo que o processo
tenha uma eficiência a nível industrial mais baixa do que os outros, nós devemos e podemos talvez compensar essa possível ineficiência- que eu não posso prejulgar, apenas respondendo a sua hipótese- por uma composição de
custo de operação industrial por via de energia mais barata.

O SR. MILTON CABRAL- Porque a tecnologia de reatares na base
do tório ainda estâ em desenvolvimento nos países mais adiantados.
O SR. ISRAEL VARGAS - Devíamos acompanhar esse desenvolvimento de novo, dentro daquela filosofia geral já exposta devíamos participar
deste desenvolvimento não como quem pede esmola, ou mandar um ou outro
estudante, mas se associar realmente.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas nas condições não de energia do
O SR. MILTON CABRAL - Isso não complicaria então com o nosso
jato contínuo do que os outros processos, não é?
esforço em termos de urânio?
O SR. ISRAEL VARGAS- No momento não. Antes eu disse o seguinO SR. ISRAEL VA ROAS- Eu creio que não porque o custo desse dete: que o balanço energético na escala-piloto consome menos energia do que a
senvolvimento ainda é relativamente baixo.
difusão e mais do que a centrifugação. Agora, pelo enriquecimento, Senador,
O SR. MILTON CABRAL- É suportâvel.
esotópico é uma cascata de processos elementares, de processos isolados. O
O SR. ISRAEL VARGAS - Creio que sim.
enriquecimento por unidade de enriquecimento é, neste caso do jato centrffu·
go, muito maior do que a difusão; o enriquecimento por etapa estâ previsto
O SR. MILTON CABRAL - Obrigado.
na usina industrial nossa, aqui, acho que 400 elementos de enriquecimento.
O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Então isso é uma cascata! E. equivalente a milhares de centrífugos; o enriqueCardoso.
cimento intrínseco por etapa é menor.
O SR. DIRCEU CARDOSO -O processo- se estou errado V. s•
Então a resposta escala-piloto: é que o processo do jato centrífugo conpode me corrigir- da difusão gasosa, que é desenvolvida pelos Estados Uni- some menos energia do que a difusão, a escala industrial verdadeira não estã
dos, Rússia e França; a ultracentrifugação pela Alemanha, Inglaterra e Ho- testada. Agora a hipótese que eu faço ê: suponha que consoma tanto quanto a
landa; a Bomba H foi conseguida através da difusão gasosa, mas é um projeto difusão ou mais. Na composição do custo do· urânio enriquecido o elemento
de grande escala não como é o caso do Brasil. Mas disse, aqui, um depoente, energia é muito impoi"tãnte. Aáora conio- nóS temos a energia hidrelétrica
de alta significação, que a Alemanha havia negado a cessão ao Brasil do pro- muito mais barata do que aquela obtida nos Estados Unidos ou na Europa
cesso da ultracentrifugação, e nós tivemOs então que recorrer ao jàto contí~ que usam basicamente em energia nuclear ou quéimam óleo, ou queimam penuo. O que que V. S• sabe a respeito disso?
tróleo para obter a eletricidade, isso pode seffipre compor um custo que é interessante. Essa é a primeira observação que eu faria.
O SR. ISRAEL VARGAS - A ultracentrifugação, a companhia.
A segunda observação: eu jâ me referi a isso anteriormente, é que no cusO SR. DIRCEU CARDOSO- Porque negou-se a NETa centrifugação
to total do processo do ciclo do combustível o enriquecimento representa alporque os outros parceiros impediam que assim fizesse; quer dizer, a Inglaterguns por cento desse processo. Então eu não acho critico que vê que o problera e a Holanda.
ma devia ser colocado é o seguinte: õ processo funciona ou não funciona?
O SR. ISRAEL VARGAS - É o que consta, Senador.
Funciona. Qual é o custo desse processo? O custo vai depender do consumo
O SR. DIRCEU CARDOSO- Quer dizer, que então é verdade, não é? energético especffico do projeto. É possível que este custo seja, inclusive, mais
alto que a difusão, embora na escala-piloto as experiências mostram que o
O SR. ISRAEL VARGAS -Consta que não houve acesso a essa tecnoconsumo é menor do que na difusão. Mas mesmo que ele seja mais alto eu
logia. Agora em que apenas do ponto de vista histórico, tanto os Estados
acho que pode ser feito. J;: possível que isso seja balanceado com o custo de
Unidos quanto a Rússia também trabalham na ultracentrifugação um grupo
energia hidrelétrica mais barato. Agora de novo, segundo observações feitas
de origem alemã; o desenvolvimento da Rússia foi feito também por essegruR
pelo Senador José Richa, um pouco da resposta que deve ser dada a ele, evipo que foi aprisionado em 1945, liberado em 1956, foi para os Estados Unidentemente que isso vai depender da origem da energia hidrelétrica.
dos em 1956 para a Universidade de Virginia e regressou à Alemanha em torPosso colocar isso perto da hidrelétrica de 300 dólares o quilowatt instano dos anos de 1962 e lã retomaram o problema da centrifugação que havia
lado se eu colocar ao lado de uma que tem col)sumo muito mais alto, embora
também se desenvolvido na Holanda, pelo grupo do Professor Cristem Maya
o problema da interligação da rede brasileira e a tarifa única utilizada por nós
que eu conheço pessoalmente.
passa a compensar essas ·eventuais deseconomias no uso desse prOcesso.
O problema da centrifugação parece ter sido resolvido - é o que medisIsso tudo são diScussões hipotéticas, eu não tenho e ninguém tem uma
seram na Alemanha- com bastante sucesso. Mas, enfim, não havia acesso a
resposta para dizer se o processo vai consumir milis energia do que a difusão.
essa tecnologia, nem a difusão. Então aproveitamos aG_uilo que havia de-mais
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Permite uma intervenção?
avançado em ternlos de nível de desenvolvimento tecnológico industrial. V.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Pois não.
Ex' sabe que há outros processos, como o enriquecimentO com o laser - fator químico em desenvolvimento em vários Países do mundo - mas que se
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - É para colocar uma pergunta
encontram muito mais atrasados do que este, rio qual já se gaStou considerá- sobre uma afirlriação que estâ aqui no depoimento de um colega seu. Não
veis recursos, na Alemanha, e que o Brasil se associoU a esse processo de de~ vou citar o nome para lhe deixar mais à vontade. Diz ele: o enriquecimento de
senvolvimento.
urânio ·pelos métodos dosjatos usa quase duas vezes mais do que o método
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da difusão. Para preparar uma ton'elada de urânio enriquecido a 3% são necessârios 16 milhões de quilowatts/hora, isto é, toda usina de Itaipu funcio·
nando duas horas. Tem sentido isso'?
O SR. JOSÉ ISRAEL VA ROAS- Não tem não. Mas o consumo energético nos processos de enriquecimento é muito grande. A usina de Oack Ridge consome mais energia do que toda a cidade de Nova Iorque. Não é preciso
lembrar aos Senhores que a cidade de Nova Iorque consome mais energia hidrelétrica do que o Brasil todo.

O SR. JOSE: ISRAEL VARGAS - Senador, se me perdoar, isso não
tem nada a ver com a nossa escala projetada aqui.
Apenas para lembrar, a capacidade de Oack Ridge é qualquer coisa
como 6 milhões de qdilo UTS. Nós devemos utilizar algo cm torno de 400. ~

O SR. DIRCEU CARDOSO - A título de curiosidade vou dar um
dado de Oack Ridge: são 40 hectares de ârea construída com cenenas de edifícios, 1.500 máquinas, do tamanho de um vagão ferroviário. Só energia elétrica para movimentar esse complexo, por dia, são SOO mil dólares. O resfriamento consome 450 milhões de litros de ãgua, por dia, evaporados em nuvens
imensas que cobrem o vale do Tennessee. E uma construção dessa importa
numa despesa de 6 bilhões de dólares.

tinghouse não tenha ficado satisfeita. Não tenho dados para extrapolar porque, em conseqUência disto o Governo americano ficou contrariado com o
Acordo. Eu não quero fazer um processo de intenções, mas tudo indica que a
preocupação americana principal é com o problema da não proliferação de
armas e, sobre isto. o Brasil tem uma posição muito clara, com a qual eu estou completamente de acordo~ é que nós não podemos admitir que seja bloqueado o nosso acesso a tecnologia avançada nuclear ou qualquer outra, e,

uma desproporção muito grande. Eles não só fornecem urânio para todos os
reatares americanos, para o programa militar e também para exportação. Inclusive, os reatores hoje em funcionamento na Alemanha, o urânio é enriquecido nesta usina americana.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Israel, V. S• teve notícia ou teve coO SR. DIRCEU CARDOSO - Vou dizer o valor do consumo de Oack nhecimento de duas ultracentrífugas que seriam remetidas da Alemanha para
o Brasil, em 1956 mais ou menos, e qUe o comissário americano impediu? Jã
Ridge: 500 mil toneladas de consumo de energia.
estavam encaixotadas, prontas para vir. Já era uma ligação nossa com a AleO SR. JOSÉ ISRAEL VA ROAS - Isso é a conta. Mas são bilhões de
manha, a respeito do urânio nuclear. V. S• teve conhecimento disso'?
quilowatts. Os franceses, para EURODIF, estão alimentando a usina de enriO SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Isso é bem conhecido, inclusive,
quecimento com 3 reatares de 1 milhão de quilowatts. Isso é do tamanho da
Usina de São Simão. Enriquecimento, é só gasto de energia. Esse número apareceu na Comissão Parlamentar de Inquérito de 1956, no Congresso Naduas vezes mais, uma vez mais, V. Ex• hâ de compreender que não tendo ex- cional.
periência: industrial não posso comparar as duas coisas. Agora, a nível de
O SR. DIRCEU CARDOSO- O livro que li diz até o nome do comisescala-piloto, disse-me o Prof\' Becker que o consumo jã era menor do que o sArio.
da difusão. Evidentemente, não medi, nem teria sentido, e mais ainda, nem
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- James Connors.
saberia medir. Mas trata-se de um homem que tem uma patente, que dirige
O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente.
um grande laboratório, que comunica essas coisas em congressos internado, nais, não é contestado.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Se V. Ex• ler as Atas do Congresso
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - O processo de centrifugação ... Nacion~I. de 195_6, encontrará isso lã.
O Almirante Ãlvaro Alberto contratou com o Prof9 Giot, da Alemanha,
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Estou falando nos jet nozz/e.
a construção dessa centrífuga. Giot é do grupo de desenvolvimento da centríO SR. RELATOR (Milton Cabral)- Ele é superior em economia ao de fuga.
difusão e é inferior ao de centrifugação. Não é isso'?
A Alemanha ainda estava sob o regime de ocupação. Então, o alto coO SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Não. Ojet nozzle, em princípio, con- missârio americailó da ocupação, quC: é o Prof9 James Connors, mandou
apreender
essas centrífugas. Ê verdade.
some mais energia do que a centrifugação e nien-OS energia do que a difusão.
Somente depois da assinatura do Tratado de Paz é que a Alemanha pode
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - São dados muito genéricos.
lidar com os problemas na ãrea nuclear. Isso é um exagero que se cometeu
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - O problema da centrifugação é um com a Alemanha, como também com o Japão. Aparelhos de pesquisa bãsica
problema infernal, porque são milhares de centrifugas girando a altíssimas do Japão foram jogados ao mar, na baía de Tóquio, sob as ordens do General
velocidades, praticamente no limite de resistência de materiais. Inclusive, o Mac Artur durante a ocupação.
problema da utilização de centrífugas resultou de um desenvolvimento de noO SR. DIRCEU CARDOSO- Nós vimos que o Diretor Wencol, Sr.
vas ligas que resistem entre 50 mil rotações por minuto. Ninguém sabe do que
Bougard, em que declarou o seguinte: ..Não acredito no êxito da tecnologia
constituem essas ligas. É segredo de fabricação.
selecionada pelo Programa Nuclear Brasileiro''. É um Diretor da Wencol que
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Nesse caso, ojet nozz/e mecanica- declara. V. S'" leu isto, por acaso'?
mente é mais simples.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS- Não, Excelência, mas, tecnologia é
O SR. JOSÉ ISRAEL VA ROAS- Muito mais simples, porque ele não um produto curioso- só pode ser apreciada num lugar dado, num momento
tem peça móvel; quem se move é o gâs.
dado. Então, aquela tecnologia que pode ser inviável para o Professor BouPor outro lado, o problema de pane em centrifugação é muito grave. gard, na Holanda, pode ser viável aqui, contanto que o nosso preço de enerDisseram-me na MAM, na Alemanha, que é o fabricante da centrifuga, que gia seja mais barato. Então, não há soluções universais. Quando eu discutia
eles achavam que o processo da centrífuga era aceitável na medida em que a com amigos e colegas americanos sobre o problema de fabricar álcool a partir
taxa de acidentes com as centrífugas fosse inferior a 2,5%. Disseram-me que da madeira, eles diziam que isto é um absurdo e que o Brasil deveria fabricar
tinham obtido algo como 1%, 1,5% da taxa de acidentes com a centrífuga, aci- móveis para exportar. Então, isto é ótimo - hã um mercado de móveis, nos
dentes no sentido de ruptura porque todo o processo é interrompido ou então Estados Unidos, que poderia sustentar um esquema desse, mas nós não temos
tem-se que construir uma série de máquinas que funcionem como by-pass, aqui. São situações diferentes. Eu não sei quem é esse Professor, mas apenas
uma quebrou, entra outra em funcionamento, etc.
acho que a observação é válida.
Intrinsecamente, o processo é muito eficiente. O grande interesse da difuO SR. DIRCEU CARDOSO - É um dos Dirctores da URANCLO.
são gasosa foi militar. Basta fazer crescer a instalação para obter enriqueciO SR. ISRAEL VARGAS - Então, a observação que estou fazendo é
mento cada vez mais alto.
Não temos problema militar, não temos program;! niilitar. O enriqueci- no sentido de que o que não pode funcionar lá, funciona aqui. Ninguém vai
mento que vamos obter, 3%, 4%, jamais pode ser utilizado em artefato militar fabricar álcool, lá, para colocar em automóveis, por exemplo - eles estão
plantando tulipas ...
direto como urânio.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dr. Israel, com a perda
Mas' no caso da difusão, sim. Tanto que a tecnologia francesa foi baseada na usina de Pierrelatte, que é uma usina feita especificamente para bomba pela Westinghouse das 8 Usinas que nós contratamos com a KVU, alemã, V.
s•
não
acha que a pressão americana sobre esse Acordo Nuclear não foi
e para reatares de submarinos que usam urânio altamente enriquecido. Isso
foi transferido para a escala industrial nessa associação França-Espanha- maior, não foi mais tensa? Construiu a primeira, esperava construir as outras,
Suécia-Itãlia, etc.
naturalmente, porque era, a Westinghouse, a mestra da K VU - perdeu as 8
Agora, eu diria que o enriquecimento é vital para a independência do usinas e, então, houve a pressão americana contra o Acordo Nuclear- V. S•
País, qualquer que seja o custo. Mesmo sendo muito alto ele não vai canalizar não acha isto'?
o conjunto do processo, porque a fração do enriquecimento do custo total do
O SR. ISRAEL VARGAS - Eu acho que é possfvel, afinal não é um
processo é relativamente pequena. Trata-se mais de saber se o processo enri- mal negócio- é um negócio de alguns bilhões de dólares e que, seguramente,
quece ou não enriquece. A resposta é: enriquece.
vários concorrentes não ficaram satisfeitos. Então, eu imagino que a Wes-
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mais ainda, sobre o argumento de que nós scríiJlllOS um perigo com tecnolow
gia nuclear, eu entenderia que a nossa tradição é pacífica e tudo mais - ê
muito maior que a deles, porque, entre outras coisas eles usaram bombasforam os primeiros a usarem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas isto motivou um Senador americano a dizer o porquê dessa expressão para com o Acordo, c revela uma imensa contrariedade deles e até uma certa desconsideração para
com o signatãrio do Acordo- ucriando um perigo provável, no nosso quintal" - isto, feito o Acordo 'enquanto estamos comprometidos a defender o
quintal da Alemanha contra um perigo igual". Ele mostra que a Alemanha
fazendo um acordo conosco, criou um perigo para os Estados Unidos. Mas,
os Estados Unidos é que defenda o quintal dali, contra os outros- a expres~
são é quintal mesmo. Ele quis dizer que a Alemanha fez o Acordo quando
não devia fazer, pbrQue é uma nação ocupada.

potência de 1.200 megawatts cada,. a ser instalada entre 1981 e 1990, a Westighouse propõem:
19) Estabelecer e desenvolver em sociedade com a Companhia Brasileira
de Engenharia, uma companhia nuclear brasileira, especializada na execução
de projeto, aquisiçã_o de equipamentos e fornecimento de serviço de campo e
operações de usinas;
29) licenciar e prestar assistência têcnica à NUCLEBRÃS, para fabricaçãot no Brasil, de componentes nucleares pesados;
3.,..) Licenciar e prestar assistência têcnica à NUCLEBRÁSt para a fabricação do combustível nuclear;
4"') Fornecer assistência gerencial para a construção e operação inicial
das instalações da NUCLEBRÃS, destinadas à fabricação de conbustivel nuclear e dos componentes nucleares pesados;
59) Dar assistência aos fabricantes brasileiros no desenvolvimento de
suas capacidades industriais, de forma a tornâ·los aptos a participarem do
O SR. ISRAEL VARGAS- Eu não estou de maneira alguma de acor- mercado nuclear.
do com esse Senador americano, mas seguramente, a expressão usada por ele
Quer, dizer, a Westinghouse se ofereceu a vender outras usinas. A pri~
Backhead, tem uma conotação muito menos grave do que foi para nós meira, Angra I e depois as outras oito, e o Brasil não aceitou a Westinghouse
quintai. Eu acho que o Brasil, assim como os demais países, tem o direito de e se associou à política nuclear alemã. Foi uma atitude nossa, que, nesse caso,
se desenvolver e de utilizar tecnologia mais moderna, no sentido de responder desencadeou contra nós, de parte da cúpula americana, essa má vontade e
as suas necessidades.
essa pressão.
OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dr. Israel, V. S• que esteEste é um documento dos arquivos do Ministê:rio de Minas e Energia.
ve na França, foi membro do Comissãríado de Energia Nuclear- por que
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Permite V. Ex• uma pergunta?
não fizemos um acordo com a França?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
6

O SR. ISRAEL VARGAS - Nilo tenho resposta para essa pergunta,
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - A Westinghouse obteve, depois
nobre Senador, mas a minha impressão pessoal, sendo amigo da França dísso, o aCõfdo do governo americano?
temos vivido lá, muitos anos- é que os franceses se organizaram mal ou não
O
SR.
DIRCEU
CARDOSO
Não,
o
deles.
se organizaram no setor industrial. Embora, no pontos de vista do Comissa~
riado de Energia Atômica - eu sei da disposição que já é antiga, que é a_ de
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Parece-me que eles ...
colaborar com o Brasil, nessa área, a mim. parece~ me- é um ponto de vista
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois é, meses depois fizemos o acordo
pessoal - é que do ponto de vista da estrutura industrial francesa, o indus~
com a Alemanha.
triai, bancário, etc., eles não se organizaram para esse fim - é apenas Uma
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Porque o governo americano veimpressão pessoa!.
tou a Westinghouse fazer isto. Ê o que consta.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Mas o francês não tem
O SR. JOSÉ ISRAEL - Gostaria de fazer a mesma observação:isto paum ciclo completo do combustível existente'?
receu de público, o governo americano teria impedido essa transferência de
O SR. ISRAEL VARGAS- A França é, hoje, o único País da Europa
que tem que fazer todo o ciclo de combustíveis ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Quanto ao reprocessamento do urânio? a Alemanha não tem, ainda, não é?
O SR. ISRAEL VARGAS- Na Inglaterra se conhece muito bem- ela
tem a tecnologia de reprocessamento em escala relativamente pequena. O único país da Europa, com exceção da União Soviética que tem reprocessa~
mento em escala industrial são os franceses de Le-Haig, que estão fazendo,
inclusive, um reprocessamento para toda a população europêia. Enfim, é isto.
O SR.DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- É uma Usina multinacional, não é?

tecnologia. Agora, mais uma observação: aí não estâ dito em lugar nenhum
que a Westinghouse trabalharia conosco no enriquecimento. Fabricar combustível não quer dizer enriquecer. Então, estaríamos talvez na mesma dependência do enriquecimento.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Bom, isso foi uma proposta inicial, estâ
no documento. Inclusive depois das negociações poderíamos chegar a um
pont9. Acho o seguinte: sempre tivemos urna atitude, uma afirmação brasileira, sou favorável ao Acordo. Então, nós que sempre nos filiamos, o acordo
nosso, com homens na guerra, sangue nosso derramado sempre ao lado ame~
ricano, quer dizer, nós nos desvinculamos da política americana e nos associamos à política alemã, numa hora também que nós estamos passando por
um sério atrito, de início de acordo nuclear- bem, isso foi depois, mas jâ estava naquela fase, então, quero--crer-que-·atomada de posição nossa no Acordo Nuclear Brasil-Alemanha motivou de parte dos Estados Unidos essa pressão violenta.
Este é um documento básico, que pouca gente conhece, a Comissão não
conhece, eu vou passar depois.
Mas, eu vou dizer: O Sr. Relator, Senador Milton Cabral, tem documen·
tos af que recebe e não passa para a Comissão. E agora quer os nossos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Queria pedir licença ao nosso
eminente depoente e à COmissãõ para me afastar da Presidência, porque eu
estou sendo convocado aqui para uma Comissão Mista de uma Emenda
Constitucional. Então, convido para me substituir o Senador Jutahy Magalhães. Muito obrigado. (Pausa.)

O SR. ISRAEL VARGAS - Não, é uma Usina francesa.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Perfeito, mas é para atender a todos os países ali ...
O SR. ISRAEL VARGAS- Ela tem uma capacidade de atender todo o
mundo ali
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu irei ler, agora, um documento que a Comissão não conhece, pouca gente, aqui, conhece, e, talvez,
não sei se V. S' conhece também.
O SR. ISRAEL VARGAS - Seguramente, não devo conhecer ...
O SR. DIRCEU CARDOSCf[MDB- ES)- É sobre energia nuclear e,
portanto, V. S• deve conhecer de cor e salteado. Este documento é da década
de 1970. ••Programa Nuclear Brasileiro- Proposta de Participação da Wes(Passa a presidir o Senador Jutahy Afagalhães)
tinghouse''- dizem que os americanos não queriam fazer o acordo conosco.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Mas, Senador, queria dar uma
Quantos aos franceses, é esta explicação que V. S• deu. Os alemães não que- resposta à sua observação-. Todos os documentos que tenho recebido estão à
riam a ultrá.centrifugação e nós nos assOciamos ao jilto~cOntínuo - dO Pro· disposição dos membros da Comissão.
fessor Becker. Mas, este, aqui, é um Programa interessante. Este estâ nos arO SR. DIRCEU CARDOSO- Bom, mas~ pergunto a V. Ex• onde estão
quivos do MinistériO das Minas e Energia.
os documentos? Esse, o Projeto 90.
O SR. ISRAEL VARGAS - Eu, então, realmente não conheço.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Estamos concentrados numa zoO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) -Isto, aqui, então, ê um na. Críamos uma Secretaria para a Comissão e o Relator trabalharem.
documento que sacode a Comissão. O documento diz o seguinte: .. Preparado
O SR. DIRCEU ~CARDOSO - Mas, não foi encaminhado.
pela Westinghouse, Nuclen Energy and System". "Programa: No contexto
da descriminação do Governo brasileiro em adquirir 8 centi"ais nucleares com
O SR. RELATOR (Milton C]lbral)- Mas estâ às suas ordens.
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas estava \'f" seu gabinete. Eu li uma
nota aqui do Projeto 90. Porque o Projeto 90 é um dos noventa e cinco documentos que V. Ex• tem na sua gaveta. Agora que eu pedi. Mas este aqui eu
vou passar.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - A mim tamb~m me sugere que é isso.
Então, tínhamos conhecimento que os Estados Unidos não quiseram fazer o
acordo) mas está aqui a proposta da Westinghouse. Proposta esta, feita só
que não tem a data.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Isto se insere no capitulo das pressões externas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é. Não posso dar a data e vou dizer
porque não possa dá-la: está aqui o tichet do Ministério das Minas e Energia,
mas tiramos o carimbo da Minas e Energia e a data. Mas consta dos arquivos
das Minas e Energia a proposta da Westinghouse, que fez Angra I e perdeu as
oito que vamos fazer com a KWU, mas a proposta dela está aqui. Agora,
como disse bem o Dr. Israel: os componentes não quer dizer enriquecimento.
Dr. Israel, no reprocessamento não há fases, quei' dizer, ê o coroamento
de todo ciclo do urânio e por que então vamos razer o reprocessamento?
O SR. JOSE. ISRAEL --Vamos fazer o reprocessamento porque o combustível contém urânio enriquecido, que é um material extremamente valioso.
Não hã nenhum reatar nuclear que queime todo combustível. Não pode ser
desperdiçado, precisa ser recuperado e, em segundo lugar, que precisa extrair
do combustível irradiado o plutônio que pode servir, e que dever servir, a outros processos de produção de energia pois ele é um combustível nuclear. Logo, ele tem valor, para esse fim precisa ser reprocessado o elemento combustível. Agora, esse reprocessamento se dá depois de um longo prazo de estocagero do material irradiado para que a radioatividade caia a nível tolerável.
Apenas para lembrar aos Srs. que, no momento em que o combustivel é retirado do reator típico, a energia emitida sob forma de radiação representa cerca de 38,5 watts por grama - isso no momento - depois de três horas isso
caiu de um fator 10, depois de 58 dias a radioatividade caiu para um fator de
100, depois de 520 dias caiu para um fator de mil, depois de 4.050 dias caiu
para um fato r de dez mil. Enfim, depois de uma estocagem média de um ano,
dois anos, o elemento, dependendo da instalação existente pode ser reprocessado. Então, o reprocessamento é uma fase importante dentro do programa.
PJ;'imeiro, para recuperar parte do urânio enriquecido; segundo, para recuperar o plutônio, que é um elemento também difícil.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Israel, li em um livro Átomo e Energia Nuclear: Instalada a usina de reprocessamento, com três anos depois, se
quisermos, teremos condições de fabricar a nossa bomba atômica. Então,
perguntaria a V. Ex• se isso é possível, se isso é provável, é aplausível ou é
aceitável?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Senador, permita-me saber qual~
o livro que V. Ex• tem sobre a mesa.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não é este aqui.
O SR. JOSÉ ISRAEL - Distribuído por quem?
O SR. DIRCEU CARDOSO- E uma divulgação, feita por dois cientistas americanos.
O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Distribuído, em média, pela divulgação da Embaixada Americana, nós todos recebemos isso, V. Ex• e todos os
membros da Comissão devem ter recebido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, esse eu comprei. Não recebi não,
comprei.
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mundo pode ver, etc. Nós só iríamos fabricar bomba, ou só fabricaríamos
bomba, se a taxa de irra'diação do combustível fosse totalmente diferente c
completamente antieconômica daquela que ~ normalmente utilizada. Bom,
esse é o primeirO problema.
Segundo, é que, evidentemente, também, a usina de reprocessamento estâ em regime de salvaguarda tanto para a Alemanha, tanto para a Agência Internacional de Energia A tômica. To do esses processos chamados sensíveis estão sob controle internacional, da Agência Internacional de Energia Atómica
e sob o regime de salvaguarda. Bem, então, cu não vej.::> por que devemos nos
preocupar com essa questão, uma vez que não s6 a tradição brasileira, a po~
sição brasileira é, completamente, de uso civil da energia nuclear. Muito bem.
Se isso não bastasse, nós estamos, absolutamente, presos pelo acordo de salvaguarda.
O SR. DIRCEU CARDOSO- A nossa posição, então, creio que secaracterizou e se patenteou numa posição. Por que, então, não assinamos o
acordo de não-proliferação nuclear?
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS - Sempre defendi essa posição, sim.
plesmente, porque nós não devemos assinar um acordo que é discriminatório.
O General De Qauile se referia a esse acordo dizendo o seguinte; ué um clube
de bêbados pregando a temperância". Eu não vejo por que aqueles paiscs que
tem um programa militar, que fabricam bombas à vontade, de repente resolve
desarmar os desarmados, em vez de desarmarem a eles próprios.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Israel- V. S• desculpe, mas estamos aproveitando sua presença..
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS - Não, V. Ex• estâ me provocando
numa série de campos, nos quais eu não tenho a menor competência.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu tenho outro documento, aqui, da
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear de 1974. "Alternativas
para formulação das Diretrizes -de um Plancjamento Nuclear Brasileiro".
Diz ele, aqui, na página II, verso:
"Entre os principais usos e aplicações da energia nuclear, poàem ser destacados os reatares nuclear de potência) que estão substituindo, aos poucos, as usinas termelétricas convencionais, produzindo energia a preços competitivos.
A utilização dos reatares nucleares, para a propulsão de navios
mercantes, vai permitir melhor desempenho na marinha de transporte.
A aplicação e uso dos rãdios esótopos tem permitido o desenvolvimento de novas técnicas de análise, tanto na engenharia como
na biologJa, superando as convencionais em qualidade e economicidade, além dos beneficias registrados em outros campos das atividades humanas, como na agricultura, principalmente.
As constatações dos usos e das aplicações da energia nuclear.
conduz a um agrupamento em três classes distintas, as quais, daqui
por diante, serão as bases de todo o estudo estratégico brasileiro.
I) GENE- Geração da energia nuclelétrica em grande escala;
2) ARCO - Aplicação de reatares com outros fins e;
3) APEX- Aplicação de explosivos nucleares."
Quer dizer, então) cogitava a CNEN, por volta de 1974, com diretrizes
para o Programa Nuclear Brasileiro, o grupo dessas três aplicações da energia
nuclear. Primeiro, a geração da energia nuclear, o grupo GENE, geração de
energia nuclear nuclelétrica; segundo, ARCO, aplicação dos reatares com outros fins e, terceiro, APEX, aplicações de explosivos nucleares. Portanto, era
o pensamento dos nossos fiSicos nucleares em 1974, hâ cinco anos atrás, a
aplicação da energia nuclear para a fabricação de explosivos. Isso revela,
tambêm, um outro lado da questão. Eu devo dizer a V. S•, eu apoio o Acordo
Nuclear, sou pela fabricação da bomba, de uma bomba, duas bombas, cinco
bombas, dez bombas, agora, tudo com o conhecimento, quero que o povo
saiba disso, esse é o problema nosso.
Hoje, por exemplo, quando estou dizendo que o Presidente vai a Angra,
amanhã, é porque ele vai ser surpreendido com coisas que ele não estâ preparado para verificar em Angra. Não conversei com ele, não o conheço, nunca o
vi, mas sei que é um homem ...

O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Mas o funcionamento de um reator
nuclear, dependendo da taxa de queima do combustível, da utilização do elemento combustível, existe um tempo ótimo para a extração do plutônio.
Deve funcionar com o reatar até um certo ponto, para o funcionamento. Se
eu estou interessado no plutõnio, todos esses reatares industriais, pacíficos,
queimam muito mais combustível. Para a produção de energia, a queima do
combustível é muito maior e parte do plutônio 239 de massa 239, se transforO SR. MILTON CABRAL- Tomou posse aqui no Congresso.
ma em plutónio 240 e 241. Esse plutônio 240 e 241 não é flssil) ao contrário,
inclusive, ele aumenta muito a massa crítica que seria necessário para uma
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo, é isto mesmo, tomou posse
bomba. Então, quem quiser fazer bomba, não vai usar o reatar industrial des- aqui. A gente diz essas coisas e esquece. Mas acho que ...
se tipo. A queima do combustível, também, que é controlada. Nós assinamos
O SR. DIRCEU CARDOSO - Acho que vi de longe, sim.
acordo de salvaguarda, eu fui membro da salvaguarda da Agência InternacioO SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Qual é a sua pergunta?
nal de Energia Atômica, quando isso foi discutido, todo esse problema de salvaguarda, nós temos controle internacional da Agência sobre a taxa de conO SR. DIRCEU CARDOSO- Não vou perguntar, vou poupar V. S•
sumo c de queima de combustível, isso é registrado automaticamente, todo dessa resposta.
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O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Não, cu pOjSO responder.
Esses, nos anos 60, tanto a União Soviética, quarlto os Estados Unido~
trombeteavam pelo mundo em virtudes do uso pacífico de explosivos nucleaM
res: fazer barragens, controlar e concentrar petróleo dispersado em for·
mações arenístícas, etc, era um programa que se chamava Programa P/ow
Share; vârias explosões ditas desse tipo foram realizadas e trombeteavam que
havia grande interesse, sobretudo na ãrea de engenharia clvil, para essa utilização. Evidentemente,jã em 1967, 1968, na Comissão de Desarmamento da
ONU, em Genebra, o Brasil tomou a posição oficial de que nesse caso não renunciaria à possibilidade de vir a fabricar explosivos para fins pacificas.
Dada a pOsição de todo mundo, porque evidentemente não se pode distinguir
uma bomba pacifica de uma não pacífica, a posição nossa, como a de todo
mundo1 mudou completamente devido a própria política de não-proliferação
da Agência Internacional de Energia Atómica que antecedeu ao Acordo de
Tlatelolco no qual o Brasil é signatário, sobre a nuclearização das Américas.
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um elemento de luz para. espancar nossas dúvidas e iluminar a nossa inteligência. Muito grato a V. S•.

O SR. JOSÉ ISRAEL VARGAS - Sou eu quem agradece a todos da
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Encerrada a lista de oradores, concedo a palavra ao Relator, Senador Milton Cabral.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Dr. Israel Vargas, diante do que
foi dito pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, pediria a V. S• sua concordância
para consultá-lo a respeito de alguns dados, o que faria posteriormente, que
são realmente importantes para a composição de nossos trabalhos. Jâ que
não poderemos fazer o debate oral, pediria que V. S• concordasse.
O SR. JOSE ISRAEL VARGAS,- Concordo plenamente.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral) - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada mais havendo a traO que eu diria é o seguinte: nãO vejo nenhuma contradição com essa po- tar, resta-nos apenas agradecer o comparecimento dos ilustres Srs. Senadosição nossa que mudou quando todo mundo mudou.
res, Deputado~ e, principalmente, do Dr. José Israel Vargas que deu uma verO SR. DIRCEU CARDOSO- Agradeço, mas temos um compromisso dadeira aula, a todos nós, a respeito do Programa Nuclear e da energia nude honra, a missa do Senador João Basco, ex-colega desta Comissão que fale- clear como um todo.
ceu, e por isso, não poderemos continuar. Porém, quero deixar consignado
Estâ encerrada a reunião.
que a sua exposição foi valiosíssima e espero que sempre onde V. Sf. esteja seja
(Levanta~se a reunião às 18 horas e 25 minutos.)
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1. Cunha Uma
Dirct~u

Cardoso

Assistente: Daniel Reis de Souza- 211-3494
Reuniões: Quartas-feiras, trs 10:00 horas
local: Sala "dóvis Bevilácqua" - Anexo 11
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana

3. José lins

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)
(CDF)

COMPOSIÇÃO

Titulares
Presidente: Jossó Freire
Vice-Presidente: Lázaro Barboza

1. Jessé Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto

1. Evandra Carreira
2. Agencr Maria
l. Mauro Benovides

4. Sald'anha Derzi
5. Affcnso Camargo
6. Murilo Badoró
7. José Caixeta

Titulares

Suplentes

Presidente: Jc&o Calmon
Vice·Pntsidente: Jutahy Magalhães
Suplentes

1. Jo&o Calmon
2. Tarso Outra

3. Jutahy Magalhães

1.
2.
3.
4.

1. Hel~idio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

1. Roberto Soturnino
1. José Richa
2. Teotónio Vilela
2. Orestes Quércia
3. Marcos Freire
3. Tancredc Neves
4. Pedro Simon
As5istente. Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala do Anexo "B"

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotónio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Suplentes

4. Jessé Freire
S. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante"

1. Hugo Ramos
2. leite Chaves

(CE)

COMPOSIÇÃO

Titulares

4. Milton Cabral
5. luiz Freire
6. Arncn de Mello

3. Lózoro Barboza

Presidento1 Mendes Canalo
Vico-Presidentet Agonor Maria
Suplentes
TitUlares
1. Mendes Canalo
1. Raimundo Parente
2. José Lins
2. Alb•rto Silva
13. Eunice Michilos
3. Almir Pinte
.4. Vicente Vuolo
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)

1. lenoir Vargas

2. Joeio Calmon
3. Almir Pinto

4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montara

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

Presidente: Henrique de la Rccqua
1.9-Vice-Presidente: Alcyslo Chaves
29.Vice-Presidente: Hugo Ramos
Suplentes

José Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Mcacyr Oalla

4. Alcysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles
1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montoro

1. José Uns
2. Amcn de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

(CEq

~792
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Assistente: Sárgio da Fonseca Braga -

211-a..92

Reun.ic30s: Quintos-feiras, às 10:00 IK.ras
locqJ: Sala "Oóvis Bovilócqua"- Al;o~xo 11

COMISSÃO OE FINÀNÇAS (17 membros)

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala do Anexo "8"

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente. Cunha ümo
Vice-Presldontez Tancntdo Neves

PreSidente: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Orostes Quércia

Suplentes

Titulares
1. Raimundo Parente

2.
3.
.C.
5.

João Lúcio
lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
6. Alberto Silva

"'· JoM Samey
5. Milton Cabral
6. Jos& Guiomord

7. Alber1o La'llnas
8. Jorge Kalumo

9. Jutohy Mogalh6es
10. Mendes Canelo
1. Cunha Uma

2. Tancredo Neves
3. Roberto Sarurnino
4. Amoral Peixoto

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lázaro Barboza
4. Jos6 Richa

5. Pedro Simon
6. Mauro- Benevides
7. Taotônio Vilela

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca -:- 211·3493
Reuniões: Quintai"'feiras, às 9:30 horas
Local: Sola "Oóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José: Rlcha
5. Amaral PGixoto
6. Tancredo Neves

1. Lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Amoral Furlan
4. Amoral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Jutahy Magolhàes
7. lenoir Vergas
8. Moacyr Dalla
9. Raimundo Parente
10. Saldanha Cerzi

1. Tarso Outra

2.
3.
4.
S.

João lúcio
Aderbal Juremo
José Samey
Murilo Badaró

1. Agenor Maria
2. Jai~n Barreto
3. Humberto LtKena

1. Affon~ Camargo
2. Valdon Varjão

1. Evelâsio Vieira

-...,GiwmRocha
Vice-Presicant. Henrique Santillo
Titulares

Suplentn

1. lamento Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. JC$6 Guiomard

1. Saldanha O.rzi
2. Jorge Kalume
3. Bonltdito Canelas

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Joisan Barreto

1. Jos6 Richa
2. Adalberto Sena

Assistente: Lida Ferreira da Rocha - 211·3499
Reuniões: Quintas-feiras, tis 10:30 horas
Local: Sala 11Ruy Barbosa" - Anexo 11

Assistente: Carlos da Fonseoo Braga - 211-3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas
local: Anexo "B"

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMISSÃO OE REOAÇÃO (5 membros)

COMPOSIÇÃO

(CR)

Presidente1 Jorge Kalume
Vice-Presidente1 Mauro Bonavides

COMPOSIÇÃO

Vice-Presidento: lenoir Vargas

Prttsidenht:: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

Lenoir Vorgos
Helvídlo Nunes
Jessé Freire
Moacyr Oalla
5. luiz Freire
6. Aloysio Chaves

1.
2.
3.
4.

1. Franco Montoro

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Jutahy Magalhóes
Raimundo Parento
Eunice Michilos
Benedito Canelas

Assistente: Leila Leivas Ferro Casto - 211·3497
Reuniões: Quintas-feiras, c!ls 11100 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anoxo 11

Titulares

Suplentu

1. Tarso Outra
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. JoW Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Maria Theroza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquan - Anexo 11

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

ntulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomord

Jorge Kalumo
luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferroira

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Orestes Qu4rcia

211-3501

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CRE)

Titulares

Suplentes

1. Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva

1. Affonso Comargo
2. JOclo Calmon
3. Jutahy Magalhltes

4. Amon de Mello
1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

(CSPC)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
PrMiden'te1 Tano Outra
1'·Vice·Prttsidente: Saldanha Cerzi
2'1-Vice-Prosidente: Lomanto Júnior

Presidente: Arnon de Me/lo
Vica-Presidenht: Alberto Silva

1. Cunha Lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 9J30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexa 11

(CME)

COMPOSIÇÃO

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

(CSN)

(CLS)

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. Marcos Freire
2. Mauro BeneWiu
3. Leite Chavn

Assis10nte: Célndido Hippertt- 2113490 • 211-3491
Reuniões: Quartas-fei~ às 11 00 horol.
Local: Solo "Ruy Batbosa" - Anao 11

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Itamar Franco
4. Evandro Carreiro
S. Lázaro Barboza

Presidente: Hctlvidio Nunes

2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1980

Supl.-

Titulares

1. Saldanha Dorz:i
2. Luiz Freire
3. Jessé Freire

d~

Setembro

Titulares

Suplentes

1. Torso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Cerzi
4. Lomanto Júnior
5. Mendes Canale
6. AdOrbal Juremo
7. AIIT'~" Pinto
8. lenc. .. Vargas
9, luiz Freire

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

Aloysio Chaves
Pedro Pedrossian
Henrique do La Rocquo
José Guiomard
Luiz Cavalcante

Prttsidente1 Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1. Affonsa COmargo
2. Pedro Pedrouian
3. Adtnbal Juremo

Raimundo Parente
Luiz Freire
Bernardino Viana
Alberto Silva
Evandro Carreira
Humberto Lucena
Lázaro Borboza

1. Orestes.Quércia
2. Evelásio Vieira

Assistente: Leila Leivas Ferro CastO - 211·3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 9,30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa11 - Anexo 11
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS ~ÚBLICAS - (CT)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

local: Sala "Ruy Barbcso" -

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Passos Pórto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Pedro Pedrossian
Affonso Camargo

Helena lsnard Accauhy- 211·3510

211~3497

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas

Taulares
Benedito Ferreiro

Assistentes:

1, Leite Cha..,es
2. Agenor Maria

Assistente: Leila Leiva5 Ferro Costo -

Presldentttt Benedito Ferreira
Vice-Presidenfc!ll Vicente Vuolo

Vicente Vuolo

1. Evandro Carreira
2. lózaro Barboza
3. Orestes Quõrda

Mauro lopos de Só - 211-3509
Clayton Zonlorenci - 211-3508

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO

Anexo 11

Chefe: Cleide Maria 8. F. Cruz
local: Anexo U -Térreo - 211-3.511

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefet Alfeu de Oliveira
Local: Anexo 11 - Térreo -

Sábado 20 4193

As5istentes:

Elizçbeth Gil 8. Vianna- 211-3510
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
211-3.507

Haroldo P. Fernandes- 211-3512

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO I'EDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA
C.T.

Jo,oo

09,30

RUY3ARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE

HORAS

LEI LA

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLóVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUilHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

SALAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUY BARBOSA

GUILHERME

ASSISTENTE
CARLOS

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

c.e.c.

ANEXO"B"

SÉRGIO

JQ,QO

Ramal-3882
C.O.F.

C.C.J.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal-3880

!0,30

C.E.

C.R.E.

ANEXO"B"
ANEXO"B"
Ramal-3888

c.s:

Jl,QO

C.LS.

SÉRGIO

FRANCISCO

12,()0

C. R.

CÂNDIDO

ll,OO

lhOO
C.M.E.

10,30

RUY BARBOSA
Ramal-3882
ANEXO"B"

Ramal-3882

LEOA

DANIEL

10,00
C.A.

RUYBARBOSA

CARLOS

C.M.

RIJYBARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS ~VILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880
ANEXO "B"

L~ DA

LEI LA
MARIA
THEREZA
CARLOS
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TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 1980

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 138• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1980
!.I-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei do Senado n~' 247 j79, que aumenta dispositivos à
Lei no 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de QuímiCa, dispõe sobre o exercício da profissão de químico, e dá
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n~' 327/79, que institui a remuneração
profissional mínima para os Atendentes de Enfermagem.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 89/80, que dispõe sobre a isenção de
multas previstas nos artigos 71' e 8~' da Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965
- Código Eleitoral.
--1.2.2 - Comunicação
-

Do Sr. Senador Orestes Quércia, que se ausentarã do País.

1.2.3 -Requerimento

- N<? 396/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, solicitando um voto de congratulação ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela passagem de seu aniversário.
1.2.4-- Discursos do Expediente
SENADOR PASSOS PORTO- Centenãrío de nascimento do Pro·
fessor Addios Bezerra.
SENADOR LUJZ FREIRE- Transcurso da data natalícia do Briga·
deiro Eduardo Gomes.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n'i' 75/80, que autoriza o Hospital Municipal
Henrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contfaüu uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três rnílhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros). \'otaçào adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolu-ção ri~76j80, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
falta de quorwn.
- Projeto de Resolução n9 77/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n~' 389f80, de autoria dos Srs. "Senadores Nelson
Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371,
alínea c do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~' 18/78,

que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e
dá outras providências: Votação adiada por falta de quorom.
-Requerimento n<? 391/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha,
solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da Câmara n'i'
49/80, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas e
determina outras providências e os Projetas de Lei do Senado n9s 57, 59 e
78, de 1971, 24/75 e4j76, que tratam de matéria correlata. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto d~ Lei do Senado n9 12/80, de autoria do Sr. Senador Nel#
son Carneiro, que altera redação e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, instituindo remuneraÇão Sl!plementar durante o
período de férias_. (Apr6daç-ão preliminar dajuridicidade.) Votação adiada
por falta de quornm.
-Projeto de Lei do Senado n~' 44/80, de autoria do Sr. Senador Lá~
zaro Barboza, dando nova redação aos artigos 5<? e 6'i' da Lei n9 6.385, de 7
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a comissão de valores mobiliários. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado no 339/78, de autoria do Sr. Senador
M urilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
e particulares, e dá outras providências. Apreciação sob restada por falta de
quornm para votação do Requerimento n'i' 384/80, de adiamento da discussão.
- Projeto de Lei do Senado n9 20/80, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade). Apreciação sobrestada por falta de quorum para
votação do Requerimento n9 385/80, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
- Projeto de Lei da Câmara no 42/80 (no 1.948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dando nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei nll 32, de 18 de novembro de 1966, que
institui o Código Brasileiro do Ar. DiscuSsão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara no 44/80 (n' 2.887/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, revogando o artigo
49 da Lei n~' 6.516, de 13 de março de IS'78, que declarou em extinção o
quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de oficiais da ati va da Aeronáutica, e dando outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução nç 78j80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por (alta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i' '79/80, que autoriZa a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e tre-
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zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n~' 80/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sele
milhões, novecentos e sessenta e uni mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão.
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
·
- Projeto de Resolução nll 82(80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~' 8Jf80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões

de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidad<.t. Discussão encermda.
ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- ATAS DE CO~l!SSOES
3 - MESA OlRETORA

4- LfDERES E \'ICE-LIDERES DE BLOCOS 1'.-\RI.A~IFNTc\·

RES
5 - C'O~II'OSI('.~O DAS ('OMISSÚES I'ERH-\NENTES

ATA DA 138~ SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 19SO
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDÊNC'IA DO SR. LUZ \!ANA
ÀS 14 HORAS 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Jarbas Passarinh_o_- Alexandre Costa- Luiz Freire- Alberto
Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Uns - Agenor Maria Luiz Cava_lcante- Passos Pôrto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João
Calmon -Alberto La vi nas- Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancredo
Neves- Franco Montoro- Benedito Canelas- Viç:ente Vuolo- Mendes
Canalc-:- Pedro Pcdrossian - Saldanha Derzi- Lenoir Yargas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J<.>-Sectel"ário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguime
EXPEDIENTE

PARECERES
1'.-\RI::C'ERES :V's

71~.

715 E 716, DE !9811

Sobre o Projeto de Lei do Senado n, 0 247, de 1979, que
"aumenta. 1 dispositivos à Lei n. 0 2.800, de 18 de junho de
1956, q"ue 'cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da :profissão de químico e
dá outras providências".
PARECER N. 0 714, de 1980

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Almir Pinto.

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. por
constitucional, jurídico, regimental e conforme à técnica le-gislativa.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La.
Rocqu.e, Presidente- Almir Pinto, Relator- Leite Chaves- NelMoacyr Dalla - Amaral Furlan - Bernardino
Viana - Murilo Badaró.

son Carneiro -

PARECER N.0 715, de 1980
Da Colni.SSão de Legisliçãõ Social

Relator: Senador Marcos Freire
A Lei n. 0 2. 800, de 18 de junho de 1956, que criou os Conselho::;
Federal e Regionais de Química, ·estabelece, no _artigo ~7. que as
empresas que explorem serviços para os quais são necessárias as
atividades de Químico, estão sujeitas à multa de quinhentos a.
cinco mil cruzeiros no caso de se utilizarem de pessoas -não h::tbilitada.s para a execução dos referidos serviços.

Propõe o eminente Senador Nelson Carneiro o_ acréscimo d~
parágrafo ao citado artigo, agravando aquela penalidade com a
multa progressiva. de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) _até que oJ.
infratores ·cumpram a determinação legaL
Acompanha o projeto "Justificativa" do Autor em que acentu:t
ser a penalídade em vigor, (Cem última análise, um autêntico convite à infração, eis que é muit-o mais conveni-ente às empre.'3as inescrupulosas pagar a multa do que cumprir a lei".
Teria procedência o argumento do eminente Senador Nelson
Carneiro, não fosse a existência da Lei n.o 5.735, de 17 de novembro de 1971, que corrigiu o valor daquela multa para 1 a 10 salários mínimos regionais. Por sua vez, a Lei n. 0 6.205, de 29 de abril
de 1975, que descaracterizou o salário mínimo como fator de reajustamento, criou o chamado "valor de referência'', hoj-e fixu::Jo
em Cr$ 2.400,00 aproximadamente. Assim, a multa em vigor, para
a !nfração a que se refere Q artigo 27 em exame, oscila entre
2.400 e 24.000 cruzeiros, valor que pod•erá ser duplicado em caso de
reincidência .

Apresentado pelo_ ilustre Senador Nelson Carneiro, o projeto
.:o;:> exame visa a acrescentar dispositivos à Lei _n. 2.800/56, €staVerifica-se, portanto, que a penalidade em questão não é mais
belecendo multa progressiva para as. empresas que, obrigadas à
contratação de químico, não o fizerem) e determinando a colabo- _ Irrisória, nem tão uconvidativa" à infração. Como o projeto nada
diz quanto à periodicidade da "!llicação da multa proposta, Isto é,
raç:i.o 'd_os Conselhos Regionais de Química. na criação de cursos
se diária, mensal, anual ou mesmo vinculada a cada "Auto
especializados e na prerniação de alunos que .se destacarem nas
de
Infração", parece-nos que a atual disposição legai é bem mais
escolas de química.
rigorosa, pois, bastará a constatação de reincidência para que o
2. Na Justificação, aduz o Autor, como razão para alteração seu valor seja duplicado. Assim, ao Invés dos Cr$ 10. 000 . 00 fdez
do sistema de multas, a necessidade de torná-las -eficazes. dissua- mil cruzeiros) sugeridos no projeto, a lei em vigor comina multas
sivas, e como motivo para a colaboração dos Conselhos Regionais que, sucessivamente aplicadas, poderão atingir a 48.000,00 (quana criação de cursos e na premiação de alunos a necessidade de
renta e oito mil cruzeiros) por infração.
um .sistema mais justo.
o projeto também propõe o acréscimo de alínea o.o artigo 13 da
Para atingir seus objetivos, o Projeto acrescenta uma alínea ao mesma lei, incluindo, entre .as atribuições dos Conselhos Regionais
artigo 13, e dois novos parágrafos ao artigo 27 da Lei n. 0 2.800/56. de Química, a de auxiliar os sindicatos e associações profissionais
3. Do ponto de vista jurídico-constitucional bem como do re- nas medidas de estimulo aos alunos que mais se destacarem nas
gimental e técnico, a proposição não apresenta dificuldades que
Escolas- de QUímica, bem coma· na promoção de cursos de esPeciapossam obstar sua tramitação.
lização a nível universitário.
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E.sta é, sem dúvida, uma medida de elevado alcance e merecedora de todo_ apoio que deveria, até, ser estendida a todos os
demais Conselhos de fiscalização profissional.
Ante essas considerações, ,opinamos pela aprovação do projeto
com a adoção -da seguinte
EMENDA N. 1-CLS
Suprima-se o art. 2. 0 , renumerando-se os seguintes.
Sala das Comissões, 14_ de agosto de 1980. - Lenoir Vargas,
Presidente, em exer-cício-.- M:arcos Freire, Relator - Humberto
Lucena - Raimundo Parente - Jutahy J.\.Iagalhães - Eunice Michiles.
0

PARECER N.o 716, de 1980

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Alberto Silva

De iniciativa do nobre Senador Nelson __Car.n.eiro, vem a exame
da Comissão de Finanças Projeto de Lei do Senado que acrescenta
dispositivos à Lei n. 0 2.800, de !"8 de junho de 1956, que "criou os
Conselhos Feder~! e Regionais de Quimica, dispõe sobre o exercício
da profissão de quí-mico e dã outras providências".
Em sua justificação salienta o autor:
"Inúmeras- empresas, ettr t-od() o País, que estão obrigadas
a contratar os serviços profissionais de químicos, deixam
de fazê-lo, contentando-se em pagar- a irrisória multa a
que estão suj·eitas, em conformidade com_.o preceituado_ no
parágrafo único, do art. 27, da Lei n. 0 2, 800, de 18 de junho~
de 1956.
Em verdade, a penalid~de prevista no mencionado dispositivo legal constitui, em última análise, um autêntico convite à infração, eis que é muito mais conveniente às empresas inescrupulosas pagar a multa do que cumprir a
lei.
Por esse motivo e com o Übjetivo -.de oferecer maior eficácia à determinação legal qUe obriga as empresas a contratarem químicos, nos casos em que tal contratação se fizer
necessária, preconizamos o acréscimo de mais dois parágrafos ao art. 27, da Lei n. 0 2. 800!56, prevendo a aplicação
de penas suplementares às empresas-faltosas.
T~mos

p_ara nós, também ser da justiça que os Conselhos
Regionais de Química colaborem com os sindicatos de demais associações profissionais de químicos, na premiação
de alunos que se destaquem nas _escolas de química, bem
como na criação de estabelecimentos de ensino especializados. Nesse sentido, propomos o acréscimo de alínea ao art.
13, do referido diploma legal."
Tramitando pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposição recebeu parecer favorável, por conStitucional, jurídica.
regimental e conforme a técnica legislativa.
Já a Comissão de Legislação Social opinou pela aprovação do
projeto, oferecendo a Emenda n.o 1-CLS, que suprime o artigo 2. 0
e r-enumera os demais.
A Emenda n. 0 1-CLS tem procedência em face da Lei n. 0 5. 735,
de 17 de novembro de 1971, que elevou o valor .da penalidade constante do parágrafo único do art. 27 da Lei n. 0 2 .800, de 18 de
julho de 1S56, para 1 (um) a 10 (dez) salários núnimos regionais.
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Sobre o Projeto de iLei do ,senado n.0 327, cfu

~979, 1 que

"int:itui a remuneração profissional mínima para os iA-ten-

dentes de Enfermagem".

Parecer n.0 717, de 1980
Da Comissão de Cons'tituição e Justiçá
Relator: Senador Alm.ir Pinto
O nobre_ Senador Nelson C.arneko, com o Pr.O-j'eto de sua autori·a que passamos 1a examinar, pleiteia a instituição do salário profissional par:a a ~2.1tegoria dos "Atendenrbes de Enf.enn.SJgem", fixamdo-o ·em valor nao- _inferior a dois salários míni·mos regionais.
Na J.ust;ficação do Pmjeto, o Autor faz j•ustiça a essa categorí,a .pr;ofiss:onal, lembr:ando a .s.ua inrdispensá'Vel e efictente partici~pação na estrutura administrativa de um Hospital.
V:$-rios projetas têm ~tentado, n·es.ses últimos anos, a instituicão
do .salário profissional para determinadas categorias econõmiéas.
Citem-IS'e o de n. 0 28/75, o rqual, ·dbtendo aprovação na CáJmara dos
Depu.tados, de onde se· orig:nou, foi r-ejeitado pelo- SenSJdo; o de n.0
9/77, de auto•ria do Senaoor Adalberto Sena; o de n. 0 269/78, de
auto-ria do Senador Ne.:son Carneiro; o de n. 0 317/78, também de

~~ty~~ 1 ~fiv~e~6d~~n~~~~~~~~e.g~n~i~o~e

0

n. 186/79, igualmOO"tte

Nenhum desses pro}etos tem tido melhor sorte no Legislativo
dada a ~Convicção_ generalizada, ·especialmente nesta COmissão dé
Gon.s.t:.tuição e Justiça, d·e que o salário profiSSional - em que
pese a sua ev.zntual existêniCla, oomo exceção à re-g;r:a geval - é
um·a interferência censurável num I"egime de livre economia como
o a;_rkltado_ e:rJ? noss:o País. A sma instituiC}ão sempre repi!'esenta um
estrmulo as m.ves.tidas cres-centes do .Poder Público nas empresas
:priv;adas, o que se conflita com a filosofia econômf-ca consag·rada
em nossa Constitu!ção, especialmente nos seus -arts. 160, I, e 170
e Ee'Us parãgtaf os.
Relatando, em setembro de 1977, na Oomissão de Legi.S:ação
Soci!ll, o PLS n. 0 9/77 - que pretendia instituir o salário profissional para exercentes de ativict-ade.s laboraís qualific·aJdas -, o Senador Jarbas Passarinho, entre outra.s brilhantes considerações que o
leva·ram a opinar pela rejeição do 1Projeto, reportou-&e ao seguinte
tJ:eeho de -mani•festação do Ministé.rio do Tiralbalho ISOib:r;e a m.a.téJ:ia:
"A de·cr.etacão de nív·eis sala<riais não deixa d·e ser interferência dÓ Poderr Púbiic'O na vida empre.z.a.rial, mas e.ssa
interfe-rência encontra }ustifiea.tiva na sua f-"nalidade: a
de garantir ao trrubalhador assalariado o mínlm'O indispensável à sua manutenção e de sua famí.Ua, a flm de
evitar que o salário do trabalhador desça a níveis incompatíveis com -sua própria dign~dade. Mas a p.rerv:isã,o constitucional no vai aloém do salário mínimo eomum e a intervenção do Estad.o na economia particular não. deve e
não pode, ·p.ais, ir além do qu·e e.stá p•revisto na Constituição; não pr.•de o Estado obrigar o en1P'fegador particular
a pagar outros salários a catego-r·as profissionais ,mais elevadas com o fim de lhe.s garantir nível de vida acima da
do trabalhador comum, o que, sobre .não constituir meta
ou preocupação do Governo, iria ser fator inflacionário.
inteiramente contrário à. politica de estabilização de preços e total r·ecuperação da moeda nacional."
Este é também, o noss_o_~pensamento a resP.e!·to do assunto.
Isto posto-, opinamos contrariamente ao Projeto, po·r illlConveniente, ainda que constitucional .e jurídico.
Sala das Cmnissé-as, 28 de novembro d-e 1979. - Henrique de
La Roeque, Pr,esidente - Al.m.i:r Pinto, Relator - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Raimundo Parente - Amaral Furlan Murilo Badaró - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro, sem voto.
PARECER N. 0 718, DE 1980

Com o advento da Lei n. 0 6.205, de 29 de abril de 1975, que estabeleceu a descaracterização do salário mínimo como fator de
correção monetária, foi criado o "Valor de referência". Assim, a
multa prevista serã d-e 1 a 10 valores de referência, podendo ser
em dobro na hipótese de haver reincidência.

Face as novas Leis que mencionamos, entendemos desnecessária a modificação proposta ao artigo 27 da Lei n. 0 2.800, de 1956.
Relativamente ao acréscimo de alíneas ao artigo _13, da Lei
n. 0 2.800, de 1956, consideramos de toda conveniência por estimular a profissão .de químico, tarefa que deve estar afeta aos Conselhos respectivos.
A vista do exposto, conc!uimos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n. 0 247, de 1979, com a Emenda n. 0 1-CLS.
~
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1980. - Tan.credo Neves, Presidente, em exercício - Alberto Silva, .Relator - Affonso
Carnargo -José Richa - Vicente Vuolo- Saldanha Derzi- João
Lúcio -

Luiz Freire -

Lomanto Júnior.

Comissã.o de Legi,slação Social
RelatO-r: Senador 1\'loacyr Dalla
Subscrito pelo eminen~ Senador Nelson Carneiro, o Projeto
sob exame intenta fixar em dois salários mí-nimos regiol!1:ais a iremruneração profissional mínima dos atendentes d.e enfermagem.
Justificando a proposição, f1risa o Autor que na estrutura e
funcionamento dos hos:pita:\S, os atendent·es de enfe,rma.gem de.sempenh am re!.evante t_arefa, incumbidos de prestar os pai.meiros
socorr.os a.as intermidos, "quando não todos os socor.ros de que necessitam ~té à recuperação".
Aduz ainda que essa dedicação é comumente retribuid.a c.om remuneração incondizente, sendo explorados ll)elas organizações hos~i~a.:.ares, inclusive as ofieia!\S.
Convém rec.a-rdar que numerosos. proj-etes que visa.m a instituição do salá:M.o profissional para certas categorias funcionais têm
tramitado sem sucesso, no Congre.sso Nacional, porque, sobretudo
Da
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nesta Oasa, nesta Conússão, a maiori:a entende que a i.mpasiçã.D do
salário P"t>fl.ssional, salvo espocials el<Ceções, oonstibuJ de<>cablda
intevferên!Cia do Poder PÚiblico na livre empresa 'nQrteada pela llvme economia ado·tada no Pais.
Não 'é pois,· sem razão, que a douta Comissão de Oonstituição
e .rustiça, examinando igualmente o mérito desta proposição, !€'PUtou-ra inconveniente pelas mesmas razões 3lQ.Illi experndidas.
A vista do exposto, no ll.rnblto de competência regimental desta Comissão, ,em que pese o seu alcance, opinam-os pela J:"ejeição
do p-roj'et.o.
ISala das Com'ssões, 28 de aJgosto -de 1980. -- í:Ielvídio Nwt-es-,
Presidente - Moacyr Dalla, Re:ator - Humberto Lucena, venci'Clo
- Franco Montoro, vencido - Jutahy Magalhães - Jaison Bar~

reto.
PARECER N. 0 719, DE 1980
Da Comissão de Finanças

Setembro de 1980

prevista no art. 8.o da Lei n.o 4. 737, de 15 de julho de 1965, não se
aplicará aos que se inscreverem até a data do _encerramento do
prazo de alistamento para as eleições de 1982.
Em sua justificação, o ilustre parlamentar pernambucano r~
;recorda que providências idênticas foram decretadas pelas Leis
n.o 6.018, de 1974,5.337, de 1967 e 6.3l9, de 1976, com o propósito de
conceder anistia ·de mUltas eleitorais.

Argumenta ainda o Autor com a vastJ.dão do t~rritóriQ-nacional
e o nível precário de cultura de parte da populaçao, para explicar
a procedência de sua proposta. E assinala que, "de qualquer sorte,
o alistamento e_ o voto são procedimentos que, ellltre_ nós, correspondem a verdadeiros sacr!:lícios, sobretudo no que tange às dificuldades de transporte e outras condições econômico-financeiras.
Daí, as repetidas isenções de multas eleitorais, provindas do reconhecimento dessa situação de fato".

Fiz a .reprodução dessa justificação, para. concluir que a atual
iniciativa é a repetição de ante!'iore.s, e só merece reparos quando
Relator: Senado-r Lo-manto Júnior
desconhece as eleições municipais que s_e devem realizar este ano,
O projeto de lei em ·exam·e, formulado pelo nobre Senador Nel- de acordo .com determinação constitucional.
son Carneiro, fixa ·em dols .s.alários milnimos negi.()(tlais a. remuneAsSiiD.,- -meu voto é pela constitucionalidade, juridici:dade e
ração profissional miníma dos 3ltendentes de enfermagem.
aprovação do Projeto, com a seguinte
Em ,a,bono à proposição, d:z seu Autor que os a-tendentes de
enfermagem ocupam, na estrutura de fundonamento dos hos.piEMENDA N.o 1-CCJ
tals, papel da maior lmpo·rtll.ncia, "eis que a eles incumbe pr.estar oS p-r:i•meiros socorros aos internados, quando não- todos os
No art. 2. 0 :
so-corros d,e que necessitam até à r-ecuperação". N-em sempre, todav"•a, percebem r.emuneração condizente com a relevância do traOnde se diz: 1982, diga-se: 1980.
balho •qu•e executam sendo, mruitas veres, explorados !pelas orgaSala das Comissões, 11 de junho de 19.80. - Henrique de La
nizações hospitalares.
Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Cunha Lima A Coll'C..ssão de Constituição .e Justiça, sendo relator da maté- Lázaro Barboza - Aloysio Chaves - Moacyr Dalla - Bernardino
.ria o ilustre Senador .A:..m.irr Pinto, opinou contràri~mente ao Bro- Viana - Almir Pinto - Hugo Ramos - Amaral Furlan.
j,eto, ''por inconv.eniência, atnda que cons,t1tucional e jurí-dico". A
inconven.lêncla, s.egundo o Relator, reside no fato de que o ~alàrio
profiss:o0nal - em que pese .s:ua eventual ,existência, como exceção
PARECER N. 0 7ZI, DE 1980
à regra geral - é uma interfe.rência ce:nsurráJvel num re-gime de
livre .economia •como o adotado em nosso País. Sua instituição,
Da Comissão de Finanças
acrescenta, é sempre um estimulo às Lnve.stiidas do Poder Público
nas ,empres3s .p,rivardas, o que s_e col1!flita c.om a filosofia econômica
Relator: Senador Pedro Simon
c,onsagra:da em nossa C:ornstituição, espeóaimente nos seus arts.
O presente Pr-ojeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Ader160, 1. 0 , e 170 e seus parágrafos.
bal Jurema, objetiva, de um lado, cancelar as m11ltas aplicáveis
A COmissão de Legislação _Social, .atrarvás de parecer prolatado com base no _art. 7.0 da Lei n.0 4. 737, _de 15-7-65, relativas às eleipelo :nobre Senador Moacyr Da1:a, seguindo a m-esma linha de pen- ções realizadas até a data da publicação da lei ora proposta, alsamento rque f,undamentou a pos~ção da Comissão de Constituição cançando, inclusiVt\ aquelas cuja exe_cução esteja em curso, e, de
e Justiça, opinou pela re}eiçã.o do projeto.
outro lado, anistiar da multa prevista no art. 8.0 do mesmo Código
A proposição já foi, pois, em profundidade, -examinada no mé- Eleitoral aqueles que se inscreverem até a data do encerramento
do_prazo de alistamento para as eleições de 1982.
r~to e repelida. A esta comissão de Finanças caberia, tão-somente,
prnnuooia.r-se sobre a viabilidade f1namceira da medida nela vei2. O Autor justifica sua proposição, alegando que seria deculada.
mais exigir-se de uma população de nível •cultural ainda precário,
Não ·cabe, todavia, a esta altura, no meu entencLer, .a análise num território tão vasto, o cumprimento de algumas prescrições
dessa viabilidade, face aos pare-ceres_ contrário.s. já extemados so- legais dentro dos prazos fatais previstos.
bre a proposição, pelos dois órgãos té-cnicos citados.
Nessa. linha de idéias, argumenta que as normas de ordem eleiReconheço e louvo os elevados propósitos que moti.varam o Se- toral sô se tornam conhecidas das populações mais afastadas dos
nador Nelson Carneiro, na garantia qu,e 'Pret::-ndeu estabelecer pa- grandes centros pelas vias indiretas da propaganda eleitoral ou da
ra a re.speltável categoria profi.ssíona1 dos atendentes de enferma- própria ação dos Partidos r:::zão por que o alistamento e o votu
g-em, m::ts sigo, no caso, a orientação já firmada sobre o as·sunto, para essas comunidades revestem-se de grande sacrifícios pesnaquelas duas Comissões.
--·
soais, principalmente no que se refere às d~ficuldades de transportes e demais condições adversas, de cara ter económico e financeiro.
Opino, assim, pela rejeição do proj€to.
Além disso, a medida proposta encontra precedentes nas Leis
'É o parecer.
11.'' 6.C18. de 1974, 5.337, de 1967. e 6.319, de 1976.
sa.:a das Gomissões, 18 de setembro d·e 1980. - Tancredo Neves,
Presidente em exercício - LQmanto Júnior, Relator - Saldanha
3 Examinando a matéria, a Comissão de Constituição e JusDerzi - João Lúcio - Luiz Freire - José Richa, Vencido - Vi- tiça, com base no parecer do ilustre Relator, Senador Nelson carcente Vuolo - Affonso Camargo, Vencido - Alberto Silva..
neiro, opinou pela aprovação do Projeto, acatando a emenda proposta, no sentido de se alterar a data prevista no art. 2. 0 , que
estende o -benefício até o encerramento do prazo de alistamento
para a;s eleições cte 19-82, quando lOportunamente lembrado pelo
PARECERES :-;,•s 720 E 721, DE i9811
ilustre Relator) antes dessa data teremos as eleições municipais
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 89, de 1980, que deste ano, o que p·arece ter .sido esquecido pelo Autor da proposição.
"dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 7. 0 e
4. .Parece-nos inteirantente justa e procedente a medida pro8.0 da Lei n. 0 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleiposta, corn o que opinamos pela aprovação do presente Projeto de
toral".
Lei, mantida a emenda da Comissão de constituição e Justiça.
PARECER N. 0 720, DE 1980
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1980. - Tancredo Nev-es,
Da Comissão de Constituição e Justiça
Presidente, em exercício - Pedro Simon, Relator- José Richa Affonso Camargo -Vicente Vuolo - Lomanto Júnior- Saldanha
Relator: Senador Nelson Carneiro
Derzi - João Lúcio - Luiz Freire.
Propõe o nobre Senador Aderbal Jurema que fiquem "cancela0
das as multas a serem aplicadas com base no disposto no a.rt. 7.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expedien(e lido vai à publi·
da Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho de 1965, referentes às eleiç_ões verificadas até a data da nova lei, alcançando, inclusive, os proces- caçào.
Sobre a mesa, comunicaçilo que será lida pelo Sr. 19-Secretário.
~os de cobranç:a em curso. E, em seu art. 2.o, declara que a multa
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E lida a seguinte

Brasilia, 17 de setembro de 1980.
Senhor Presidente,

Comunico a VoSSa Excelência que tendo recebido convite do Governo
da República Popular da China, para visitar aquele país, deverei ausentar-me
do Brasil a partir do próximo dia 24, por 14 dias.
Atenciosamente, Orestes Quércia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. )9-Secretãrio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO-No 396, DE 1980
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto do art. 245 do Regimento Interno, requeremos
um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela passagem de
seu aniversârio no dia 20 de setembro· do_ corrente.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1980. - Luiz Fernando Freire.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O requerimento que vem de ser
lido serã publicado e submetido ao exame da Comissão de Constituição e Justiça nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PóRTO (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:

Neste mês de setembro, os meios culturais e educacionais do meu Estado
se reuniram para a mais grata das homenagens a um dos nossos mais ilustres
professores deste sêculo em Sergipe.~ que no dia sete, da emancipação política do País, faria cem anos de nasCido, o nosso saudoso e eminente mestre de
gerações- Abdias Bezerra.
Conheci-o ao longo das dêcadas de-30 e 40 ensinando no Colêgio Tobias
Barreto e Atheneu Sergipense. Fazia parte da sua-- geraÇão de catedráticos,
uma plêiade de homens vocacionados e nascidos para a escola e para a cultura.
Humanistas por formação, herdeiros e continuadores de um exercício
crítico do homem e da vida, cultores das letras, das artes e das ciências, eram
a doutrina e o exemplo, mais o exemplo do que a doutrina.
Fui aluno de todos: Arthur Fortes, Oscar Nascimento, Franco Freire,
Felte Bezerra, José Rollemberg Leite, Florentino Menezes, Virginio Santana,
Costa Filho, Alberto Bragança e tantos outros.
Foram eles que constituíram a base cultural e lançaram às luzes do País,
estes conterrâneos ilustres, que ontem e hoje honram e projetam o nosso Estado: Joel Silveira, José Calazans, Mário Cabral, Josê Garcia Neto, Antonio
Garcia, Aluisio Sampaio, Georiizio Bafros6, Armindo Pereira, Márcio
Rollemberg, Armando Rollemberg, Júlio Cesar Leite, e uma equipe imensa
de engenheiros, químicos, médicos, advogados, jor11~listas e militares que no
Estado e em todo o País lutam para que o velho "ninho das ãguias" continue
a ser o nascedouro de gerações conspícuas.
O Professor Abdias Bezerra impressionou a minha adolescência pela sua
cultura e pela sua dignidade. Era professor de francês, matemática, português, física, química e de tudo o que o curso ·de humanidades exigisse. Sabia
tudo e transmitia tudo com aquela severa simplicidade da pedagogia de então. Não usava símbolos e nem artifícios para exercer a sua didática. Dava a
aula pausadamente, indicava a literatura da matéria e exigiã. a inteligência e a
memória nos testes.
Mas, o que todos nós guardamos dele, tenho certeza, foi a sua frágil e incorruptivel figura de homem público. Que homem sério e respeitável!
Ele vinha do início do século, expulso da Escola Militar pela sua participação na revolta republicana de 1904. E1..1 um positiVista e um reformador de
costumes políticos, Chegou a Sergipe nos irlstantes dolorosos do sacrifício de
Fausto Cardoso e ali reencontrou uma sociedade estática, manobrada por
oligarquias da cana-de-açúcar, com governos ilegitimados por atas falsas e insensíveis aos novos ventos da modernização política da recém-proclamada
República. Somou-se à geração do seu tempo, ajudou a formação de uma
nova elite po!ítica e dirigente e marcou a sua vida pelo amor à liberdade, à ordem e à justiça.
A Secretaria de Educação e Cultura de Sergipe e as entidades culturais
do Estado evocaram nestes dias o centenário de nascimento deste mestre de
gerações.
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Eu não poderia deixar de fazê~lo inscrito nos Anais do Senado. Seja por·
que ele aprendeu também na minha Itabaiana, à sombra dc_Guilhcrmino Bezerra, seja pelo que ele me ensinou no velho tempo do Atheneu de Pedro II c
seja, sobretudo, pelo que ele representou em sacrificio, luta e esforço pela cultura do meu Estado.
Nestes dias tumultuários que temos vivido no Congresso, com o magistério pragmático e frenêtico enchendo as g'a-lerias para antecipar a sua aposentadoria.
QUando eu vejo, nestes dias de alvorada política, os representantes do
povo brasileiro mais preocupados em criar uma república de inativos e de
pensionistas do Estado do que em estabelecer as novas diretrizes do desenvolvimento institucional; econômico e Social do País, eu só devo, então, evocar o
Professor Abdias Bezerra, que desde 1909 até pouco antes de morrer, ensinou
a todos os estudantes do meu Estado e lhes disse que ..jamais deixo de estar
convosco, acreditai-me. Vejo-vos todos os dias, como se fizesseis a vossa estrada sobre uma curva fechada e em constante revolução".
Ao levã-lo naquela tarde, com toda a Aracaju, à sua última morada no
Cemitêrio Santa Izabel, lembro que me ficaram daquela hora, as vozes unânimes de tributo ao ilustre morto e a certeza imperecível de que valeu a Ahdias
Bezerra, ter sido na vida só professOr e professor para sempre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Seriador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
- --S. Ex~' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Freire.

O SR. LUIZ FREIRE (PDS- MA. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
E com grande emoção que ocupo hoje, pela primeira vez, a tribuna desta
Casa. Emocionado, Sr. Presidente, por vir a esta tribuna, onde por mais de
duas décadas, ano após ano, acostumei-me a ver meu saudoso pai ter a honra
de fazer o que aqut farei hoje: homenagear o querido amigo, extraordinário
cidadão e grande chefe militar que, no dia vinte próximo passado, comemorou mais um aniversário, o eminente Brigadeiro Eduardo Gomes.
Se é verdadeira a afirmativa de Hêraclito, segundo a qual, o destino de
um homem é o seu carãter, não poderia deixar de ser extraordinário o destino
de Eduardo Gomes, homem que norteou a sua vida pelos mais altos padrões
de dignidade, coragem e patriotismo.
Dos seus jovens tempos da Escola Militar de Realengo aos dias de hoje,
nos caminhos brilhantemente percorridos em toda sua carreira de militar e
homem público, deixou atrãs de si o grande brasileiro uma esteira de seriedade e exação no cumprimento do dever, que honra à Nação e exalta as Forças
Armadas.
Quando jovem tenente, a força de seus ideais lançou na epopéia dos Dezoito do Forte, episódio de bravura, hoje incorporado definitivamente aos
maiores momentos de nossa história.
Carregava então Eduardo Gomes, ainda moço, as marcas dos ferimentos
ocorridos na defesa de suas convicções.
Dez anos mais tarde, e o temos combatendo a revolução de São Paulo e
em 37 colocando-se contra o golpe que viria implantar o Estado Novo, regime que ajudaria derrubar em 45. Naquele ano, envolvido na campanha pela
redemocratização do País, convocado pela UDN, partido que ajudara a fundar, para disputar a Presidência da República, lançou-&e o Brigadeiro em memorável campanha que empolgou o Brasil em todos os seus quadrantes. Cinco anOs mais tarde, -em disputa pelo mais alto cargo do País, voltaria o eminente brasileiro a enfrentar nova e árdua campanha eleitoral, finda a qual,
eleito Presidente o Senhor Getúlio Vargas, recebia o Brigadeiro o convite que
gentílmente declinou, para ocupar a Pasta da AeronáutiCa do novo Governo.
Era o nobre reconhecimento do adversãrio às nobres qualidades de seu opositor. Tivesse Eduardo Gomes aceito aquela missão e certamente não teria o
pa[s vivido os trágicos_ dias de 54 que culminaram com a morte do Presidente
da República, manchando de sangue a vida nacional.
Elevado Café Filho à Presidência da República, assumiu então o Brigadeiro o Ministério da Aeronáutica, onde deixou a marca indelével de sua ca·
pacidade, dinamismo e liderança, corno já o havia demonstrado anteriormente nos mais diversos comandos que exercera, e muito especialmente quando
da criação do Correio Aéreo Nacional, projeto que por si só já justificaria, ao
seu criador, as homenagens e a gratidão de seus concidadãos.
Eduardo Gomes jamais colocou-se como artífice de qualquer crise ou
tensão nacional, mas ao contrário, esteve sempre presente em todos os mOmentos em que se manifestasse o conflito entre ajustiça e a injustiça. No governo do grande Presidente Juscelino Kubitschek, envolveu o Brigadeiro pessoalmente o seu prestígio, a fim de auxiliar o Governo a contornar os inciden-
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tes da Jacareacanga e Aragarças, quando os revoltosos esperavam a sua palavra de ordem, que foi pelo atendimento às leis e o respeito à Constituição.
Mais Identificado com Ludendorff do que com Clausewitz, que via arevolução e as guerras não como uma extensão da polftica mas como uma conseqüência das falhas de um sistema político que entrara em colapso, alguns
anos mais tarde voltaria o Brigadeiro a ocupar o Ministêrio da Aeronáutica
como seu titular, no primeiro Ministério da Revolução de 64, atendendo a
mais uma convocação que lhe fazia a Nação.
E assim, Sr. Presidente, nestas breves palavras, em que citei apenas alguns momentos da intensa e histórica existência do _eminente brasileiro Brigadeiro Eduardo Gomes, desejo levar a minha homenagem àquele homem extraordinário, admirado pelos seus amigos e adversários, que, sem distinção,
certamente muito se orgulhai'J) pelo privilégio de haverem sido seus contemporâneos.
O Brigadeiro Eduardo Gomes, Sr. Presidente, é um símbolo da Aeronáutica, e um patrimônio do Brasil, e na data de-Seu aniversário, gostaria de
lembrar a frase do General Douglas Mac Arthur: .. um homem só fica velho
quando abandona os seus ideais".
E por isto, desejo enviar da tribuna do Senado, ao querido amigo, ao jovem Brigadeiro Eduardo Gomes, a quem tanto deve e que tanto honra o meu
País, os meus mais sinceros Votos de muitas felicidades e muitos anos de vida.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã "quorum" para deliberação. Em conseqüência, os iteri.s 1 a 7, 15
e 16 da pauta, dependentes de votação, deixam de ser submetidos ao Plenário,
ficando a votação adiada para a próxima sessão.

São os seguintes os itens cuja votação é adiada
-lVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 668,
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller
(SC), a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros),- tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-2Votação, em turno único, do PfoJetõ de Resolução n'? 76, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA), a elevar em Cr$
273.:..20.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela- constituciOnalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 389-, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do
art. 371, alínea "c", do Regimento Inteino, ·para o Projeto de Lei do Senado
n"' 18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus
ocupantes, e dá outras providências.

-5Votação, em turno único, do Requerimento n9 391, de 1980, do Senador
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitaçãO conjUnta o Projeto de Lei da
Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
alcoólicas, e determina outras providências, e os Projetas de Lei do Senado
n9s 57, 59 e 78, de 1971, 24, de 1975 e 4, de 1976, que tratam de matéria correlata.

-6Votação, em priineiro turno (apreciação preliminar najuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 12,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e J ustica, pela injuridicidade.

-7Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos artigos 5• e 6• da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, tendo
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montara.

-15Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, fiVorável; .e
- de Finanças, favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)

-16Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 20, de 1980, do Senador Orestes Quéreia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lâzaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passaremos, pois, ao exame do
item n9 8.
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 42,
de 1980 (n• 1.948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, dando nova· redação ao artigo 50 do
Decreto-lei nO? 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código
Brasileiro do Ar, tendo
PARECERES F AV ORÁ VEIS, sob n•s 706 e 707, de 1980, das
Comissões:
-

de Constituição e Justiça; e

-

de Transportes, Comunic&(:Ões e Obras Públicas.

Em discussão o projetO. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando a votação
adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em plenário,
para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44,
de I980 (n• 2.887/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, revogando o artigo 49 da Lei nl' 6.516, de
13 de março de 1978, que declarou em extinção o quadro de oficiais
farmacêuticos do corpo de oficiais da ativa da Aeronáutica, e dando
outras providências, tendo
-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980,
das Comissões:
-

de Segurança Nacional; e

-

de Finanças.

Setembro de 1980

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
A votação da matéria fica adiada para a pf6X1ffi8-Sessão ordinária, -por
falta de número em plenário.
·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10:
DisCussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 78, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 674, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Volorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772.73 (cento esessenla e
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos esetenta e dçis
cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 675, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (PaUSa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -
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Item II:

Discussão, em tUrnO úniCO, do Projeto de Resolução nl' 79, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 676, de 1980), que autori~a a Prefeitura Municipar de
Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de
quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 80, de
1980, (apresentadO pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 678, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municípal de
Currais Novos (RN) a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sele
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 679, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constituciomilidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, fi~ndo avotação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em plenário, para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 13:
Discussão, em turno único, do ProjetOde Resolução nO? 82, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer nO? 682, de 1980), que aUtOriza a Prefeitura Municipal de
Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob no 683, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
A votação da matériã fica adiada para a próxima sessão ordinária, por falta
de número em plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 14:
DiscussãO, ·efn turno único, do Projeto de _Resolução n9 83, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de

seu Parecer n9 684, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões
de cruzeiros) o mqntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão:
....;.... de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade ejuridicidade, com a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presehte.
Não hâ mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária c!_e _amailh~ a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Projeto de Lei da- Câmara n'i' 42, de 1980 (n'i'
1.948/79, na Casa de origem), de iiliciativa do Senhor Presidente da República, dando nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n9 32, de I 8 de novembro
de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 706 e 707, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44, de 1980 (n9
2.887 j80, na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República, revogando o artigo 4• da Lei n' 6.5!6, de 13 de marçu de 1978, que declarou em
extinção o quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de oficiais da ativa da
Aeronáutica, e dando outras prOvidências, tendo
-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980, das Comissões:
--de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro MUller
(SC) a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 76, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevarem Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-5Votação, em turno ún"ico, do Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apresentado pela Comissão d"e Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 672,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 673, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
~~ 6 Votação, em turno .único, do Projeto de Resolução n'i' 78, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 674,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
Cr$ 161.827.727,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete
mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 675, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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-7Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 676,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-8Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Currais Novos (RN), a elevarem Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-9Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 82, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de ~eu Parecer n9 682,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 683, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de 1980 (apresentado pela Comissão de Econo.m:ia coino conclusão de seu Parecer n9 684,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n' 685, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
-li-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 389, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossa_rd_.~icitando urgência, nos termos_ do
art. 371, alínea ~·c", do Regime:itto Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n9 18, de 1979, que dispõe sobre a aquisiçãO de imóveis funcionais por seus
ocupantes, e dã outras providências.
-12Votação, em turno único, do Requerimento n9J91, de 1980, do Sena-dor
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta ó Projeto de Lei da
Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
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alcoólicas, e determina outras providências e os Projetes de Lei do Senado n9s
57, 59 e 78, de 1971,24, de 1975 e 4, de 197~, que tratam de matêria correlata.
-13Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar na juridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 12,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias·,- tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão:
--de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
-14Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto-de Lei do Senado n944, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 69 da Lei n9 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, tendo
PARECER, sob n' 624, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.

-ISDiscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 339, de
1978, do Senador M urilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
- de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento no 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão).

-16Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lázaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Constituição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.)

ATA DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 85,
de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo, à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.782, de
16 de abril de 1980, que "institui empréstimo compulsório para absorção temporária de poder aquisitivo"'.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1980
Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Almir Pinto, Luiz Cavalcante, Lenoir Vargas, Valdon
Varjão, Affonso Camargo e os Senhpres Deputados Ricardo Fiúza, Vingt
Rosado, Alberto Hoffmann, Antônio Dias, Honorato Vianna e Herbert Levy, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Mensagem n• 85, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo, à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.782,
de 16 de abril de 1980, que "institui empféstimo compulsório para absorção
temporária de poder aquisitivo".

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Milton Cabral, Gabriel Hermes, Murilo Badaró, Henrique
Santillo e os Senhores Deputados Josias Leite, Anísio de Souza, Hélio Duque, Joel Vivas e Sílvio Abreu Júnior.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Antônio DiaS, Que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Raimundo Parente, que emite parecer faYorãvel à Mensagem nç 85, de
1980 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, vencido, o
Senhor Senador Affonso Camargo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
92, de 1980 (CN), pela qual o SeDhOr-Piesídente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara nQ 42, de

1979 (no Senado Federal), que "dispõe sobre o transporte rodoviário
de cargas, e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REAÜZÁDA EM 13 DE
AGOSTO DE 1980
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Com"issão, em substituição aos Senhores Deputados Alberto Hoffmann,
Hugo Rodrigues da Cunha e Correa da Costa,- anteriormente designados.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Deputado Telmo Kirst. que emite parecer favorável à Mensagem n'l 100, de 1980- (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto vencido,
do Senhor Senador Affonso Camargo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à publicação.

Às dezesseis horas e trinta minutOs do dia treze de agosto do ano de mil
novecentos e oitenta, na Sala .. Clóvis Bevilãcqua'', reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir Relatório sobre a Mensagem nll 92, de
1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetaCOMISSÃO MISTA
do, parcialmente, o ProjetO de Lei da Câmara nll 42, de 1979 (no Senado FeIncumbida
de
estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 102, de 1980
deral), que ''dispõe sobre o transporte rodoviário de carg~s, e dá outras pro- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibevidências", presentes os Senhores Senadores José Lins, Henrique Santillo e_ os
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n~' 1.786, de 20 de
Senhores Deputados Odulfo Domingues e Tatcísio Delgado.
maio de 1980 que "&.Itera a redação do parágrafo único do artigo 45
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
da Lei n•. 4.375, de 17 de agosto de 1964".
Murilo Badaró e Deputado Mário Stamm.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a PresiEM 2 DE SETEMBRO DE 1980
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Oi:hiffo Domingues, que declara
instalada a Comissão.
Aos dois diaS do mês de setembro do-aria dC niil novecentos e oitenta, às
Em obediência a dispositivo regimenal, o Senhor Presidenfe esClarece dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Senhores Senadores Jorge Kalume, Luiz Cavalcante, Lenoir Vargas, Murilo
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar corno escrutinador o Se- Badaró, João Lúcio, Jutahy Magalhães, Leite Chaves e os Senhores Deputanador José Lins.
dos Antonio Mazurek, Delson Scarano, Pedro Ivo, Borges da Silveira e CarProcedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
los Cotta, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 102, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República, subPara Presidente:
Senador Henrique Santillo ............... ~~ ............. 3 votos metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'l
Em branco ..................•...._.. ·- ................. 1 voto 1.78_6, de 20 de maio de 1980 que "altera a redação do parágrafo único do artigo 45 da Lei n• 4.375, de 17 de agosto de 1964".
Para Vice-Presidente:
Deixam de comparece-r, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Deputado Mário Stamrn ...... , ....._........... ~ ....... ,_j -votós
Em branco .......................................... ~. . . 1 voto José Guiomard, Vicente Vuolo, Hugo Ramos, Evelãsio Vieira e os Senhores
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Deputados Haroldo Sanford, Hélio Cam-Pos, Ney Ferreira, Diogo Nomura,
Comissão, os Senhores Senador Henrique Santillo e Deputado Mário Paulo Guerra e Newton Cardoso.
De acordo com o que-preceitua o Regimento Comum, assume a PresiStamm.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Henrique Santitlo agradece, dência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instaem seu nome e no do Deputado Mário Stamm, a honra com que foram distin- lada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
guidos e designa o Senhor Deputado Odulfo Domingues para relatar a maque irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
téria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de ComissãO, lavrei a presente Ata, Deputado Carlos Cotta para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

·

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 100, de 1980
-- ~--(CN),- do--SenhoF--Pr-esidente-da---RepúbHea--submet-endo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.785, de 13 de
maio de 1980, que "altera a legislação referente ao Imposto Único
sobre Lubrificantes e Combustíveis, e dá outras providências''.
2• REUNIÃO, f"'ALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 1980
Aos nove dias do Iu~ .
setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilacqua", presentes os
Senhores Senadores João Lúcio, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, José Lins,
Aderbal Jurema, Jorge Kalume, Affonso Camargo, Leite Chaves e os Senhores Deputados Darcílio Ayres, Simão Sessim, Telmo Kirst, Osvaldo Melo e
Vicente-Guabiroba, reúne-se a Comissão Misti, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 100, de 1980- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do CongressO Nacional o texto do
Decreto-lei n~" 1.785, de 13 de maio de 1980, que ''altera a legislação referente
ao Imposto Único sobre Lubrificantes, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz Cavalcante, Alberto Lavinas, Alberto Silva e os Senhores Deputados Siqueira Campos; Vieira da Silva, Fernando L)'ra, Joel Lima, Juarez' Batista e
Celso Carvalho.
Havendo número regirilental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, que solicita, nos termos r-egimentais, a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, que, logo a-pós, é dada comõ
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da
Liderança do Governo, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores
Deputados Darcflio AyreS, Simão sessim e OSvaldo ·Melo; para integrarem a

Para Presidente:
Deputado Diogo Nomura .....•-.................... -..

12 votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Dolson Scarano .• "' _... -. _.. --·-· ••. _•• ,. •c• - U voto&
Deputado Antonio Mazurek ....................•. ~-..
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Diogo Nomura e Delson Scarano.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Delson Scarano, VicePresidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Deputado
Diogo N amura e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente de Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assíriada pelO Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9J02, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.786, de 20 de
maio de 1980, que Haltera a redação do parágrafo único do artigo 45
da Lei no:> 4.375, de 17 de agosto de 1964".
2•. REUNIÃO, REALIZADA EM li DE SETEMBRO DE 1980
Aos onze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Be:vilacqua", presentes os
Senhores Senadores Jorge Kalu_me, José Guiomard, Luiz Cavalcante, Lenoir
Vargas, Murilo Bad;aró, João Lúcio, Leite Chaves e Deputados Theodorico
Ferraço,_ Hélio Campos, Paulo Lustosa, Marão Filho, Diogo No mura e Carlos Cott~. reúne-:se_? ComiSsãO Mista,_incUmbida_ de estudo e parecer sobre a
Mensagem n' 102,~ de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República, sub-
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metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'l
1.786, de 20 de maio de 1980, que "altera a redação do parágrafo único do artigo 45 da Lei n• 4.375, de 17 de agosto de 1964".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Jutahy Magalhães, Hugo Ramos, Evelãsio Vieira e Deputados Delson Scarano, Paulo Guerra, Pedro Ivo, Borges da Silveira e Newton
Cardoso.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Diogo Nomura, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a Comissão recebeu oficio da Liderança do Partido De_mocrâti_c_o Social na Câmara dos Deputados,
indicando os Senhores Deputados Theodorico Ferraço, Paulo Lustosa e Marão Filho, para integrarem a Comissão, em substituição, aos Senadores Deputados Haroldo Sanford, Ney Ferreira e Antonio Mazurek, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Sena·
dor Jorge Kalume, que emite parecer favorável à Mensagem, nos termos'de
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto vencido,
do Senhor Deputado Carlos Cotta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pub1icação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sO'bre a Mensagem n9 103, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto·lel n9 1. 787, de 26 de
maio de 1980 - que "fixa vencimentos para cargos do Governo do
Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal".
2•. REUNIÁO, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 1980
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sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Lenoir Vargas,
Luiz Cavalcante, Alberto Lavinas, Eunice Michiles, Helvfdio Nunes, Affonso
Camargo, Alberto Silva, Leite Chaves e Deputados Paulo Ferraz, Raul Bernardo, Fernando Magalhães, Adhemar Ghisi e Juarez Furtado, reúne-se a
Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nO?l04, de
1980- (CN) que "fixa o vencimento e o percentual de representação do Cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Pedro Pedrossian e Deputados Adauto Bezerra, Alcides Franciscato, Marão
Filho, Carneiro Arnaud, Daniel Silvã e Hélio Garcia.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comíss1io.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida ·o Senhor
Deputado Juarez Furtado para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
DepUtado Raul Bernardo ........................... .
Deputado Fernando Magalhães ....................•. _.

12 votos
3 votos

Para Vice--Presidente:
Deputado Adauto Bezerra

... , ................... ~ .. . 15 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Raul Bernardo e Adauto Bezerra.
Assumindo a Presidêt:tcia o -Senhor Deputado Raul Bernardo agradece,
em nome do Deputado Adauto Bezerra e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Helvídio Nunes para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, nã. Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os
Senhores Senadores Passos Pôrto, Tarso Outra, Moacyr Dalla, Murilo BadaCOMISSÃO MISTA
ró, Saldanha Derzi, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Affonso Camargo,
Alberto Silva e Deputados Claudino Sales, Wildy Vianna, Ademar Pereira,
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9104, de 1980
Rômulo Gaivão, Osvaldo Melo e Ubaldo Dantas, reúne-se a Comissão Mis- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delita, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~~' 103, de 1980- (CN),
6-Cração do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.788,
de 28 de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.787, de 26 de maio de 1980- que .. fixa
representação do cargo de auditor do Tribunal de Contas da
União".
vencimentos para cargos do GovernO do Distrito Federal e do Tribunal de
Contas do Distrito Federal".
2• REUNIÁO, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 1980
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aos onze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
José Caixeta, Leite Chaves e DeputadoS Mã:Uro Sampaio, Roberto Galvani,
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os
Jorge Gãlfl.á~ Sérgio Ferrara e Peixoto Filho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre- Senhores Senadores Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Lenoir Vargas, Almir
sidente, Senador Murilo Badaró, que solicita, nos termos regimentais, a dis- Pinto, Bernardino Viana, João lúcio, Passos Pôrto, Helvídio Nunes, Affonso
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após ê' dada como Camargo, Leite Chaves e Deputados Paulo Ferraz, Raul Bernardo e Marão
Filho, reúne-se a Comissão Mista, Incumbida de estudo e parecer sobre a
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a Comissão recebeu Mensagem n• 104, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República, subofício da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
Deputado Claudino Sales, para integrar a Comissão em substituição ao Se- 1.788, de 28 de maio de 1980, que "fixa o vencimento e o percentual de representação do cargo de Auditor do Tribunal de Contas da União".
nhor Deputado Augusto Lucena.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador AI·
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéria, Deputado Ademar Pereira, que emite parecer favorável à Mensagem berto Silva e Deputados Adauto Bezerra, Alcides Franciscato, Fernando Manos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece corno conclusão. galhães, Adhemar Ghisi, Carneiro Arnaud, Daniel Silva, Juarez Furtado e
Hêlio Garcia.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor PreNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se- sidente, Deputado Raul Bernardo. que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, Togo após, é dada como
rã assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação.
aprovada.
COMISSÃO MISTA
Continuando, O Senhor Presidente comunicil. que a Comissão recebeu
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9104, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe- ofício da Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indiração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.788, (f· 28 de cando os Senho-res Senadores Almir Pinto, Bernardino Viana, João Lúcio e
maio de 1980 - que "fixa o vencimento e o percentual de ~epresen~ Passos Pôrto, para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Pedro Pedrossian, Luiz Cavalcante, Alberto Lavinas e Eunice Michitação do Cargo de Auditor do Tribunal de Contas da Unlilo".
les, respectivamente.
1•. REUNIÁO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
~rosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, SenaEM 2 DE SETEMBRO DE 1980
dor Helvídio Nunes, que emitiu parecer favorável a Mensagem, nos termos
Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às de Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como conclusão.
dezesseis horas e quarenta e cinco minUtOs~ "Sala "Clóvis Bevilacqua" I prePosto em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restrições.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e, irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n0?108, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.790, de 9 de
junho de 1980, que Haltera a legislação do imposto de renda e introduz
modificações no Decreto-lei n9 1.782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o empréstimo compulsório".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 9 DE SETEMBRO DE 1980
Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala .. Clóvis Bevitacqua", presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Murilo Badaró, Almir Pinto, Passos Pôrto, Affonso Cainargo, Alberto Silva, Leite Chaves
e Deputados Adroaldo Campos, Airon Rios, Walter Silva e Lâzaro Carvalho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 108, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.790, de 9
de junho de 1980, que .. altera a legislação do imposto de renda e introduz modificações no Decreto-lei n• 1.782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o empréstimo compulsório".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Milton Cabral e Deputado~ Inocêncio Oliveira, Ubaldo Barêm, Oswaldo Coelho, Antônio Goines, Milton Brandão, Leopoldo Bessone e Luiz Baccarini.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e dO Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alrnir Pinto convida o Senhor De·
putado Airon Rios para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Inocêncio Oliveira
Deputado Walter Silva .....

................... ·~. 11 votos
. ....-........... .. . . . . 1 voto

Para Vice-Presidentc:
Deputado Adroaldo Campos ........................... 10 votos
Senador Murilo Badaró

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente, os
Senhores Deputados Inocêncio Oliveira e Adroaldo Campos.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adroaldo Campos, VicePrcsidente, no exercício da Presidência, agradece em ri orne do Senhor Depu·
tado Inocêncio Oliveira e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9l08, de 1980
- ( CN )~ do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso NaciOOal o "teXtO-dO DecretoRiei n9 1.790, de 9 de
junho de 1980, que "altera a legislação do Imposto de Renda e introduz modificações no Decreto-lei n9 1.782, de 16 de abril de 1980, que
instituiu o empréstimo compulsório".
2• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1980
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas, na Sala ·~Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Bernardino Viana,
Milton Cabral, Passos Pôrto,_ Affonso Carnargo, Leite Chaves e Deputados
Inocêncio Oliveira, Adroaldo Campos, Antônio -Gomes e Milton Brandão,
reúne~se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n' 108, de !980- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso N~cional o texto do Decreto-lei nO? 1.790, de 9 de
junho de 1980, que haltera a legislação do Imposto de Renda e introduz modificações no Decreto-lei n9 1.782, de 16 de abril de 1980, que instituiu o em~
préstimo compulsório".
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Murilo Badaró, Almir Pinto, Leite Chaves e Deputados Ubaldo Barêm, Os~
waldo Coelho, Airon Rios, Walter Silva, Leopoldo -Bessone, Lázaro Carva~
lho e Luiz Baccarini.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~
sidente, Deputado Inocêncio Oliveira, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, comunica haver recebido Ofício da Liderança do Partido Democrático Social, indicando os Senhores Senadores
Helvídio Nunes e Bernardin9 Viana, para integrarem a Comissão em substi~
tuição aos Senhores Senadores Raimundo Parente e Jutahy Magalhães. Co~
munica, ainda, que irá redistribuir a matéria ao Senhor Senador Helvídio Nu~
nes, em virtude da ausência do Senhor Senador Raimundo Parente, anterior~
mente designado Relator da mesma.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Relator, Senador Helvídio Nunes, que emite parecer fa~
vorãvel à Mensagem n' 108, de 1980- (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Frederi_c Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presenta Ata,
que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissã~ e· írá à pUblicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9109, de 1980
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso· Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.791, de 11 de
junho de 1980~ que '~Dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do
Estado de São Paufo, ao domínio direto de área situada no Município
de Guarulhos~ Estado de São Paulo".
i' REUNIAO (INSTALAÇÃO), REALIZADA

EM lO DE SETEMBRO DE 1980
Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os
Senhores Senadores José Uns, Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Tarso Dutra,
Leite Chaves e Deputados Adhemar de Barros Filho, Erasmo Dias, Diogo
Nomura, Baldacci Filho, Athiê Coury, Bento Gonçalves e José Bruno, reúnese a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'?
109, de 1980- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.791, de 11 de junho de 1980, que "Dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do Estado
de São Paulo, ao domínio direto de área situada no Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Furlan, Gabriel Hermes, Eunice Michiles, Alberto Lavinas, Evelásio
Vieira, Mendes Canale e D~putados Alcides Franciscato, Octavio Torrecilla,
Carlos Nelson e Caio Pompeu.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Tarso Dutia, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Tarso Outra convida o Senhor Deputado José Bruno para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Amaral Furlan

12 votos
Para Vice-Presidente:
Senador José Lins
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II votos
Senador Aderbal Jurema ....................... , . . . . .
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Amaral Furlan e José Lins.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador José Lins, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senador Amaral Furlan e
no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa para relatar a
matéria o Senhor Deputado Adhemar de Barros Filho.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-

4806

Terça~feira

23

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li)

rã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e írâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 110, de
1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submentendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.792, de 17
de junho de 1980, que "dispõe sobre a destinação do eventual excesso
de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras no exercício
financeiro de 1980".
l•REUN!ÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 10 DE
SETEMBRO DE 1980
Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesscis horas e quarenta e cinco minutos; na Sala .. Clóvis Bevilácqua" presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Vicente Vuolo, Jorge Kaluine, Luiz
Freire, Passos Pôrto, Bernardino Vi"aria, Tanàeao Neves, AffOnso Camargo
e os Senhores Deputados Leorne Belém, Vicente Guabiroba, Honorato Via~
na, Claudino Sales e Athiê Coury, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 110, de 1980~(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.792, de I7 de junho de 1980, que "dispõe sobre a destinação do eventual excesso_de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras no exercíciO financeiio de 1980".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Raimundo Parente, José Guiomard, Leite Chaves e os Senhores Deputados
Alexandre Machado, Edilson Lamartine Mendes, Ralph Biasi, Joel Vivas,
Sílvio Abreu Júnior e Hélio Garcia.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Tancredo Neves, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivO regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Tancredo Neves convida o Senhor
Deputado Athiê Coury para funcionar. cómo escrutinador.
Procedida a eleição, veriffcii~se o ·seguinte reSultado:
Para Presidente:
Deputado Vicente Guabiroba

ll votos

Deputado Honorato Vianna

1 voto

Para \'ice-Presidente:
Deputado Leorne Belém ..... ·-- *-'... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Deputado Claudino Sales .... ~~----- -~~-~-~--. ..--..•. .-....... ·- 1 voto
São declarados eleitos, respectivamenTe, Presidente e Vice-Presidente. os
Senhores Deputados Vicente Guabiroba e Leorne Belém.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Vicente Guabiroba agradece, cm nome do Deputado Leorne Belém e no seu próprio a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunão, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 110, de
1980-( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso NadOilaro texto do Decreto~lei n'i' 1.792, de 17 de
junho de I 980 - que udispõe sobre a destinação do eventual excesso
de arrecadação do imposto sobre operações financeiras no exercício financeiro de 1980".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM I7 DE SETEMBRO DE 1980
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten~
ta, às dezessete horas, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, João Lúcio, Jorge Kalume, Luiz Freire, Passos Pôrto, Affonso Camargo, Leite Ch-ãVes e os Senhores Deputados Leorne Belêm,
Vicente Guabiroba, Honorato Vianna, Alexandre Machado, Edilson Lamartine Mendes e Athiê Coury, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n'i' 1 10, de 1980~(CN), do Senhor Presidente- da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n'? 1. 792, de 17 de junho de 1980, que .. dispõe sobre a destinação
do eventual excesso de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras
no exercício financeiro de 1980".

DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Josê Guiomard, Bernardino Viana, Tancredo Neves e os Senhores Deputados Claudino Sales, Ralph Biasi, Joel Vivas, Sílvio Abreu Jú~
nior e Hélio Garcia.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Depulado Vtcente Guaóíroba, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, comunica que a Comissão recebeu oficio da Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador Helvídio Nunes, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Senado! Raimundo Parente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável à Mensagem, nos termos de
Projeto de Decreto LegislativO, que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presenta Ata que, lida e aprovada, será .assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre o Projeto de Lei _n'? 23, de 1980-(ÇN), que "dispõe sobre títulos
de crédito comercial e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 16 DE
SETEMBRO DE 1980
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e _oiten~
ta, às dezesseis hOras, na-salã ''Rui Barbosa'\ presentes os Senhores Senado~
res Jorge Kalume, Murilo Badaró, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Loman~
to Júnior, Roberto Saturnino, Lázaro Barboza, José Richa, Gastão Müller,
Leite Chaves e os Senhores Deputados Luiz Vasconcelos e Daso Coimbra,
reúne-se a Comissão Mista do COngresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 23, de 1980~(CN), que ''dispõe sobre
títulos de crédito comercia(, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Raimundo Parente e Deputados Natal Gale, Nelson Morro, Airon Rios, Cláudfo
Strassburger, Adolpho Franco, Herbert Levy, Levy Dias, Gerson Camata e
Pacheco Chaves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dência, eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a- diSpositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôr to convida o Senhor Senador Lomanto Júnior para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Daso Coimbra ...... , , ........ , ... , ..... :..:
Senador Murilo Badaró
, . , , ...... , .•............

11 votos
1 voto

Para \'ice-Presidente:
Deputado Luiz Vasconcelos . , , ... , .................. . 11 votos
1 voto
Em branco···············"·~··················-~~~--~
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Daso Coimbra e Luiz Vasconcelos.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Daso Coimbra agradece,
em nome do Senhor Deputado Luiz Vasconcelos e no seu próprio, a honra
com que foram distínguidos e designa o Senhor Senador Murilo Badaró para
relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será a si nada pelo Senhor Presidente, demais membros e
irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudar e emitir parecer sobre o Projeto de- Lei n'i'
13, de 1980- (CN), (Complementar), que "altera o Decreto-lei n9
406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, e dá outras providênciasn.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 1980
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas, na Sala ..Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Aloysio Chaves, Jorge Kalume, José Lins, Aderbal Jure~
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ma, Marcos Freire, Pedro Simon, Jais9p Barreto, Henrique Santillo e Deputados Ritardo Fiuza, Leorne Belém, Edison Lobão, Castejon Branco, Athiê
Coury, Honorato Vianna e Herbert Levy, reúne--se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudar e emitir parecer sobre o Projeto
de Lei n• 13, de 1980- (CN}, (Complementar}, que "Altera o Decreto-lei n•
406, de 31 de dezembro de 1968, que estabelece normas gerais de Direito Tributário, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Alberto Silva e Deputados Del Basco Amaral, Francisco Libardoni, Iturival Nascimento e Henrique Eduardo Alves.
Havendo número legal, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente,
Senador Marcos Freire, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofícios das
Lideranças do Partido Democrático Social no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados, indicando os Senhores Senador Jorge Kalume e Deputados
Castejon Branco e Edison Lobão, para integrarem a Comissão, em substituição ao Senhor Senador Jutahy Magalhães e Deputados Antonio Dias e
Cláudio Strassburger, respectivamente.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Honorato Vianna, que emiti parecer favoráVel ao Projeto de Lei n9 13,
de 1980 - (CN), (Complementar).
Posto em discussão, fazem uso da palavra os Senhores Deputados Leorne Belém, Herbert Levy, Ricardo Fiuza e Senadores Henrique Santillo e
Aloysio Chaves.
Colocado em votação, é o parecer aprovado, na forma apresentada, votando, com restrições, os Senhores Senadores Jaison Barreto e Pedro Simon,
e, Henrique Santillo, vencido.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente dã Comissão, a presente Ata, que lida, e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, e irâ à publicação, juntamente com o
apanhamento taquigrãfico dos debates.
ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO, DA COMISSÃO MISTA
INCUMBIDA DE ESTUDO E EMITIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NP 13, DE 1980- (CN), (COMPLEMENTAR). QUE "ALTERA O DECRETO-LEI N• 406, DE 3I DE DEZEMBRO DE 1968, QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDiiNC!AS",QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
--PRESIDENTE: SENADOR MARCOS FREIRE
RELATOR: DEPUTADO HONORATO VIANNA
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁFICO DA
REUNIÃO.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Estã aberta a reunião.
A Comissão reúne-se para discutir e votar o parecer do Relator sobre o
Projeto de Lei n• 13, de 1980 - (CN) - (Complemei:if:ir).
Pelo art. 130, dO Regimento Interno do Senado, propõe a dispensa da
leitura da ata da reunião anterior. Se não houver discordância, considero dispensada a referida leitura.
Não houve apresentação de emendas a esta Presidência para o referido
projeto.
Comunico à ComiSsão o recebimento de ofício da liderança do PDS no
Senado Federal e do PDS na Câmara dos Deputados, apresentando substituição de nomes para integrar a Comissão. O OfíciO n9 I lO-indica o nome do
Sr. Deputado Castejon Branco para integrar, em -SUbstituição ao Deputado
Antônio Dias, esta Comissão Mista.
O Ofício n• 109/80, do Gabinete do Líder do PDS na Câmara, indicando
o nome do Deputado Edison Lobão para substituir o nobre Deputado Cláudio Strassburger.
O Ofício de 5 de agosto, de 1980, de, Vice-líder do PDS no exercício da liderança no Senado, propondo a substituição do Senador Jutahy Magalhães
pelo Senador Jorge Kalume.
Concedo a palavra ao nobre Deputado HonOrato Vianna, Relator- da
matéria, para proceder à leitura do seu parecer.
Relator: Deputado Honorato Vianna.
O SR. HONORATO VIANNA (Para emitir parecer)- Sr. Presidente,
Srs. Congressistas:
1 - Com a Mensagem n' 81, de 1980, S. Ex• o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei
"Complementar" n9 13, do mesmo ano, destinado a alterar o Decreto-lei n9

406, de 31 de dezembro de 1968, que ..estabelece normas gerais de Direito,financeiro, e dâ oUtras providências".
A mensagem teria sido elaborada com fundamento nas disposições do
art. 51, parágrafo 29, da Constituição Federal, explicitando, assim, a competência originária quanto à iniciativa do projeto (art. 51) e a urgência em razão
da qual, nos termos do parágrafo 29, invocado, está implícita a solicitação nO
sentido de que o mesmo seja apreciado cm sessão conjunta das duas câmaras
constitutivas do Congresso, dentro do prazo de quarenta dias. (Grifamos)
As alterações propostas com o Projeto de Lei n• 13 consistiriam em aditamento de cinco parágrafos e sete alíneas ao texto do Decreto-lei n9 406, dis~
tribuidos assim: Ao art. 29 incluir~seMiam parâgiafo 99, alíneas a e b e parâgra~
fo 10, ao art. 39 incluir-se-ia parág!afo que seria o 79; ao art. 69 incluir-se-iam
parágrafo 39, alíneas a, b, c, d e parágrafo -49.
O Governo deseja, ao que parece, a simplificação parcial do sistema tributário brasileiro, possibilitando a que os Estados da Federação, indistintamente, e o Distrito Federal, possam adotar novos métodos de cobrança do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (!CM},
cada qual dele_s resp~ldando as respectivas leis ordinárias sobre espécie, cm
preceitos de lei fedei-ai, normativã, de modo a que se dissipem quaisquer dúvidas em torno da adoção dos dois institutos relativamente novos, - o instituto da responsabilidade tributária c o da estimativa.
O instituto da responsabilidade tributária for expressamente definido nos
termos do art. 128 do Código Tributãrio Nacional (CTN}; assim redigido:

a

"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, (capítulo
V), a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a est~_ em carâter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação."
Sabe-se, - o..s doutos ensinam, - não ser a responsabilidade transferível
porque o CTN a 'defina. É indispel_lsável que a lei ordinária específica do tributo determine a sua efetivação. Segundo o ensinamento do Professor Fábio
Fannucchi
"O Código apenas aponta caminhos legítimos ao legislador.
Suas regras não se bastam neste assunto para terem aplicação, diante do silêncio da legislação especifica do tributo". (Curso de Direito
Tributário Brasileiro, pág. 127).

~lguns esta dÓs brasileiros já o adotararn sem uniformidade de método,
de modo a Suscitar conflitos de interesses, sobretudo quando as partes intervenientes na operação de que surge o fato gerador da obrigação tributária são
domiciliadas em localidades diferentes, dentro do mesmo estado da fede-ração.
O instituto da "estimativa" já adotado em alguns estados, tem por escopo s_implificar a cobrança do imposto em relação às classes contributivas mais
modestas, despreparadas para a emissão de documentos multiformes, dos
quais se vale o Fisco para que conheça, com exatidão, as bases de cálculo do
imposto.
Com o art. f9 do projeto fazendo incluir no art. 29 do Decreto-lei n9 406,
de 31 de dezembro de 1968, um parágrafo que seria o 99, pretende-se estabelecer sistema especial de fixação da base de cálculo, quando for atribuída a con~
dição de responsável, ..ao industrial, ao comerciante atacadista ou ao produtor", relativamente ao imposto devido pelo comerciante varejista.
Nos casos indicados nas alíneas a e b, desse parágrafo 99, as bases seriam
diferenciadas para que se acrescessem, no primeiro caso (alínea a), ao "valor
da operação promovida pelo responsável", a margem estimada de lucro, atribuída ao comerciante varejista; no segundo caso '(alíriea b ), acrescer-se-ia a
margem estimada de lucro atribuída ao revendedor, ao valor da operação
promovida pelo responsável, quando o preço de venda, máximo ou único, estiver .. marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente".
PreJende-se com o projeto, ainda, nos termos do parágrafo 10 que se aditaria ao art. 2'? do Decreto-lei n9 406, citado, corrigir o percentual admitido
como margem de lucro "estimada", substituindo-a pela ••que for determinada _em convênio celebrado na forma do disposto no parágrafo 69, do art. 23 da
Constituição", quando a margem de lucro efetiva for normalmente superior à
estimada.
Nas alíneas a, b, c e d do parâgrafo 39 do art. 3~ explicitam-se as vinculações que poderiam ocorrer entre "responsáveis tributários e contribuintes
propriamente ditos, classificando-os segundo as respectivas atividades no
processo de circulação de mercadorias".
Por fim, no parágrafo 49 do art. 39, o Projeto prevê a forma possível de
estabelecer-se a responsabilidade de terceiros quando estes e os contribuintes
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substituídos forem estabelecidos em estados diferentes. Nesses casos, as substituições dependeriam de convênio celebrado entre esses estados.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
t. o relatório.
II - Ao examinar o mérito temos- de convir el'l\. que estamos a cuidar de
matêria complexa, no campo do direito finririceiro, l\!multuada desde que se
implantou no País, com o sistema tributário nascido dos termos da Emenda
Constitucional n9 18, de {9 de dezembro de 1965.
As dúvidas e vacilações em torno do Imposto sobre Operação Relativas
à Circulação de Mercadorias ficaram evidentes na abundância de normas sucessivas, contraditórias, que se editaram a partir da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966,logo mais balizada "Código Tributário Nacional", de acordo
com o Ato Complementar n9 36, de 13 de março de 1967.
Baixaram-se muitos Decretos-leis, atos complementares e quantas diretrizes ocorrerani aos administradores da tributação brasileiia, estes, para tanto, autorizados nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional, com a
feliz restrição indicada no j:iarágrafo único desse artigo.
Da barafunda em que se converteu a legislação tributária do Brasil, now
tadamente na parte que se refere ao Imposto sobre Operações Relativas à Cirw
culação de Mercadorias, destaca-se o Decreto-lei nfl' 406, de 31 de dezembro
de 1968, a que se atribui força de "lei complementar" e que se pretende modificar, agora, com o Projeto de Lei n9 I 3, sob exame desta Comissão. Com esse
Decreto-lei operaramwse modifiêações s_ubstanciais no Código instituído com
a Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966. :.ião s .~efiniram, todavia, com a necessária clareza, as prerrogativas dos estados rnemb-ros da Federação, para
que pudessem eles adotar os institutos da respõi-isabllidade tributária e da estimativa de que cuida o projeto. A dúvida mais acentuada sobre se os estados
poderiam a dotar a figura da responsabilidade tributária nasceu do permissivo
inseridO-no-aiL -5"8"-da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, expressamente
revogado, logo mais, nos termos do art. 13 do Decreto-lei n9 406 já invocado.
O permissivo durou exatamente dois anos, dois meses e seis dias,- período
de tempo durante o qual leis e regulamentos estaduais puderam ser editados
com a norma antes permitida e depois revogada, não obstante a vigência do
art. 128 do CTN. Sucederam-se, por isso, controvérsias em razão das quais a
gula do fisco e a resistência das classes contributivas só esbarraram ante a
temperança das decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal em repetidos
acordãos, teria posto fim a uma das facetas dessas controvérsias, decidindo:
"ICM- Atribuição a terceiro da condição de responsável pelo
crédito tributário. O art. 128 do CTN, ainda vigente, só a permite se
houver vinculação do terceiro ao fato gerador, pelo qual jã não ê
possível em conseqUência da revogação do art. 58, parágrafo zv, II,
do mesmo código, pelo Decreto-lei n9 406/68, atribuir ao industrial
ou comerciante atacadista a responsabilidade pelo tributo devido
pelo comerciante varejista. Reexame e retificação do entendimento
do STF no julgamento da representação nv 848, do Ceará. Recurso
extraordinãrio não conhecido. STF, pleno, rec. extr. n9 77.462, de
27-2-75. Xavier de Albuquerque, Relator." (Sérgio Luiz Monteiro
Salles. - Direito Tributário - 2. Jurispesquisa, pãg. 125).
O Diário da Justiça da União. de 13 de dezembro de 1976, torna público
outro julgado que se resume na ementa redigida assim:
"Revogado o art. 58§ 29 do CTN, não ê possível, com base em
seu art. 128, atribuir ao industrial ou comerciante atacadista, a responsabilidade pelo tributo devido pelo varejista. Precedentes do
STF. 1• T, rec. extr. n' 84.707, em 16-11-76. Rodrigues de Alckmin,
relator." (!bidem, pâg. 126).
Quem se der ao trabalho de perlustrar leis e regulamentos disseminados
pelos estados membros da federação vai encontrar, repetidamente, as expressões- ...contribuinte substituto" e "contribuinte substituído". Os primeiros
são aqueles aos quais o projeto conceitua responsáveis" pelos tributos da responsabilidade dos outros, que são os varejistas.
No particular da conceituaçãO de responsdvel. para que ein razão dela se
possam vincular terceiros, - produtores, comerciantes atacadistas e industriaias, - às obrigações tributárias de que seriam sujeitos passívos comerciantes varejistas, o Projeto de Lei Complementar não inova. Restabelece
norma que se revogou nos termos do Decreto-lei n9 406 e que se considera inw
dispensável à simplificação do tributo e à diminuiÇão do respectivo custo operacional.
Partindo-se do pressuposto de que o tributo da espêcie referida no projeto não ê cumulativo, nem se gera de atos jurídicos, típicos de "compra e venda", tendo como fato gerador a saída real ou simbólica de produtos ou mercadorias por destlnacào, a integra(3."fíqueza circulante, de base económica definida, a figura do responsável tributário poderá contribuir para o aperfeiçoa-
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mento do sistema fiscal, obstaculando o vício da sonegação do imposto em
área de controle mais difícil, e oferecendo ao poder tributante elementos de
eficácia no controle de preços, hoje em ascensão estonteante e irrefreável nos
centros de consumo.
O fato gerador do imposto surge no instatte em que o primeiro vendedor
promove a saída real ou simbólica, de estal:Jttecimento seu, e só se extingue
ou cessa quando a espêcie em circulação chega ao consumidor.
A base do cálculo do imposto, nas operações subseqüentes à primeira saída ou deslocamento da mercadoria, é o valor agregado aos preços e custos
originários, isto é, será encontrada ·~abatendo-se, em cada operação, o montante cobrado nas anteriores", no mesmo estado ou em outro de competência
concorrente. Ê, por isso, um valor presuntivamente muito menor, a ser determinado com o mínimo de perda no conflito de interesses entre o Fisco e o
contribuinte. A determinação desse valor está prevista em redação insuscetível de interpretação duvidosa, nas alíneas a e b do parágrafo 99 do art. }9 do
Projeto. Ele,- o valor- será encontrado "mediante aplicação de percentual
fixado em lei, a titulo de "margem estimada de lucro". (Grifamos).
Com a_ ocorrência do fato gerador do imposto e a determiniçãO da respectiva base de cálculo, e, ainda, com a indicação do spjeitO passivo da obrigação tributária, seja elecontribuintepropriantente dito ou apenas responsável legal pelo pagamento, o crédito tributário estará perfeitamente definido,
para liquidação em tempo certo, fixado em lei.
É salutar a norma exarada no parágrafo 10 que se pretende aditar ao art.
29 do Decreto-lei n9 406, porque se restabelecerá com ela, tempestivamente, a
base de cálculo do imposto, exata, em contraposição ao percentual ..estimaM
do" em razão de convênio, de cuja celebração os contribuintes substituto e
substituído não participam.
No campo do direito tributário surge, vez por outra, uma figura um tanto ou quanto extravagante, denominada "arbitramento",- uma espécie de
'superpoder conferido aos agentes da entidade tributante, em detrimento dos
mais elementares direitos que se assegurariam às classes contributivas. Muito
mal desenhada, essa figura adquire a forma de estimativa, apesar de substancialmente dessemelhante.
É necessário que se não confundam arbitramento e estimativa na elaboração de leis tributárias. Arbitramento pressupõe o exercício de poder discricionário atribuído ao Fisco, nos casos de evasão de receita ou de sonegação
cujo montante não se pode conhecer de imediato. Ainda assim, deverá ser
cercada de cautelas para que se evitem excessos, escorchas ou gravame insuportável. Estimativa seria um mêtodo de avaliação judiciosa, para realização
da qual se buscam vários componentes, atê nos informes dos contribuintes interessados. Seria danoso e profundamente injusto atribuir-se ao Fisco a prerrogativa de fixar bases de cálculo do imposto, pelo sistema de arbitramento,
que se assemelha a processo punitivo, embora moderado. A uestimativa'', pow
rém, ê a forma ideal para que se fixe a base de cálculo do imposto devido pelos contribuintes de parcos recursos, de instrução rudimentar e, por tudo isso,
incapacitados para ordenamento e expedição de ..Notas Fiscais" e para registro de contas em livros com riscos formando colunas, sob nomenclaturas de
sofisticação requintada. Pelo interior do País, sem distinção de estado
membro da federação, estão espalhados centenas de milhares de pequenos
contribuintes que não devem ficar à margem da coletividade atuante no mister de contribuir para a realização das despesas públicas. Não são contribuintes iguais aos o-utros de formação profissional qualificada. Têm direito a tratamento desigual porque são desiguais, se pretendemos ser justos na definição
dos deveres das pessoas, em sociedade. Esses "pequenos contribuintes" são
bodegueiros, quitandeiros ou barraqueiros estrategicamente situados na periferia das cidades grandes, ou espalhados pelas pequenas cidades, vilas e povoados do imenso sertão brasileiro, a promoverem intermediação mercantil
entre produtores ou atacadistas e os consumidores de poder aquisitivo irrelevantes.
Note-se que, em qualquer caso, a base de cálculo, exata, substitui o lucro
presuntivo, este denominado margem estimada de lucro no texto do projeto.
O ICM é imposto real e indireto. Por ser indireto possibilita o surgimento do fenômeno da translação que- pode ocorrer para traz, devolvendo a carga
tributária aos produtores ou atacadistas; pode ocorrer à frente conduzindo a
mesma carga a oser absorvida pelos consumidores; ou em superfície, isto é,
diluindo-a entre aqueles que vendem, revendem e consomem, tudo pela razão
mesma de ser o imposto real, vale dizer pela razão de que ele adere à merca·
doria em circulação. Esse fenômeno obedece às oscilações de preços, decorrentes da "oferta e da procura".
As normas gerais indicadas no projeto não aliviam as consequências do
fenômeno, nem as agravam, em relação ao consumidor das mercadorias circulantes, independentemente de serem os contribuintes grandes ou pequenos,
sujeitos ao regime normal de recolhimento do imposto ou beneficiários do regime de estimativa.
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Voto do Relator
III- Desde que seja convertido em lei, o projeto, ter-se-á com ele erisejado a elaboração de leis ordinárias adequadas à melhor fiscalização do ICM,
na esfera de competência dos estados e do Distrito Federal. Não se pode opor
restrições aos seus aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Somos por que se o recomende à aprovação do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- O parecer do nobre Relator é
favorável ao presente projeto de lei.
Em discussão, o- Parecer
Se algum dos Srs. Congressistas não desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
O SR. LEORNE BELÉM- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Deputado Leorne Belém.
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Jecesse que o preço de determinada mercadoria, para fins de cobrança do tributo, seria ..x" quando, na realidade, ela vale no mercado ..x, e lá, na frente,
ela devolveria isso erri crédito fiscãl, ela estaria se beneficiando de um empréstimo compulsório, o que seria inovação não só na nossa Legislação Tributária mas, inclusive, dentro da sistemática.
O SR. RELATOR (Honorato Viana)- Diria a V. Ex• que isso não é
possível. Hoje, quase todos os Estados brasileiros adotam a norma da estimativa. Outros estão a dotando irregularmente. A princípio faziam com regl,llaridade. Depois da revogação de vários artigos do Código Tributário Nacional,
as normas continuaram sendo adotadas, a despeito da revogação. Eu diria
que esta lei é repristinatória, está revivendo disposições que estavam em vigência e que perderam essa vigência em razão da revogação. Então, estão,
como diriam aí os Srs. juristas, repristinando a disposição; é o que está acontecendo.

O SR. LEORNE BELÉM- V. Ex• faz uma distinção perfeita entre estimativa e arbitl-amento. Agora, no caso aqui, estimativa é só quanto a relação
O .SR. LEORNE BELÉM - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de entre contribuinte substituto e substituído. Estimativa abrange toda a gama
congratular-me com o nobre Relator pelo brilhante parecer. Não constitui de pequenos comerciarites ...
surpresa para mim, porque tenho convivido com o nobre Deputado HonoraO SR. RELATOR (Honorato Viana)- Não. Estimativa é unicamente
to Viana, desde hã alguns anos e aqui, nesta Casa, inclusive, somos compa- para o pequeno comerciante, que está sujeito à cobrança por estimativa, e que
nheiros na Comissão de Finanças.
vem facilitar. Quanta-gente por <ií que estaVã obrigada a manter um livro fisA minha intervenção é mais à guisa de solicitar alguns esclarecimentos cal que, por qualquer pingo de tinta recebia um auto de infração. Sou um vedo nobre Relator do que, propriamente, suscitar qualquer dúvida quanto ao lho fiscal de- renda; levei quatro anos de atividadi:s fazendárias e devo ter feito
seu parecer.
muito absurdo em matéria de arbitramento, incoriscientemente, apenas parGostaria que S. Ex• me esclarecesse sobre, iniciillmente, o que se preten- tindo do pressuposto que o movimento era muito maior do que o que eu ende com§ 79 do art. 29, que sugere a inserção do§ 79 ao art. 39 do Decreto-lei n9 contrava, eu arbitrava e esse arbitramento, às vezes, era muito forte. Sei o
406. Eu gostaria de saber a que período se refere o texto sugerido no projeto, quanto ele é ruim e é por isso que- O combati aqui. E tive o cuidado de converquando dispõe que a lei estadual poderá estabelecer que o montante devi- sar com o secretário do meu Estado para dizer-lhe: .. pelo amor de Deus, acado, em determinado período, seja calculado com base em valor fixado pores- be com esse negócio de arbitramento, faça a estimativa racional, como ela
timativa. Esse período, a Lei deixa, assim, muito vago, não precisa, não deter- deve ser feita. Essa estimativa deve ser feita sobretudo com os elementos do
mina. Gostaria qtie-S. Ex' me prestasse, primeiro, este esclarecimento.
pequeno contribuinte. Agora, não podemos dizer isto nesta lei. Não me senti
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Tem a palavra o Sr. Relator. autorizado a propor emenda nesta lei, porque não temos competência para
O SR. RELATOR (Honorato Viana)- Eu diria a V. Ex• que nós não legislar sobre esse imposto, senão de modo geral. E iSso não seria uma norma
deveríamos fixar o período porque este é da competência do Poder Legislati- geral d6 finanças; isso ·seda Urria rtorina particularíssima sobre o tributo. Não
vo estadual. Nós temos, por exemplo, no art. 69 do Código Tributário Nacio- posso dizer: cobre "x", que eu estime o lucro num percentual de 30%; isto n~o
posso dizer. Lã, Cada Estado brasileiro, que faça. Até porque, há casos, se
nal, um preceito dizendo assim:
V. Ex • chegar na minha tefra para comprar jóias, vá certo que está pagando
"Art. 69 A atribuição constitucional da competência tributária 60% adma do preço normal. E o preç? médio, lã, de 60%.
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limiOSR. LEORNE BELÉM- Entendo que V. Ex• deu uma interpretação
tações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e -doS- Muilicípios, e mais ampla ao parágrafo 10. No meu entendimento, estou convencido de que
ele só quer se limitar, no caso, a essa relação contribuinte substituto e contriobservado_ o disposto nesta lei".
buinte substituído.
Essa lei, adiante, não especifica o tempo até porque não é em função do
O SR. RELATOR (Honorato Viana) - Isso é outro caso.
tempo que se fixa ou que se faz a cobrança d<? _Imp()_Sto_ em e_stimativ_a. É em
O SR. LEORNE BEL~M -A estimativa, aqui, seria só com relação a
função das condições do contribuinte. Se o contrí&uintC adQUil-e a capacidade
de ter uma contabilidade fiscal completa, se adquire a capacidade de organi- esse tipo de operação.
zar as notas fiscais, de fazer isto que estã aqui, que é ulna igrioffiínia- são
O SR. RELATOR (Honorato Viana)- Para esclarecer bem a V. Ex•, eu
burocratas que elaboram riscos de um livro fiscal e q~e eu estaria, talvez, po- me permitiria dizer que o problema de contribuinte substituto e substituído
dendo convocar Contadores especializados em matéria tributária para mos- não teria grand_e ef6ito, pOrque quaitdO a responsabilidade é transferida, a
trar que nem eles fazem isto. Os riscos são feitos riOS-livros fiscais para que o pessoa vai deslocar a mercadoria para o revendedor, a diferença de imposto
pobre catingueiro, o pobre homem do interior do País, contabilize as suas equivale a 26,35%. Quer dizer, o grosso do pagamento é no ato da primeira
obrigações? É uma coisa difícil. Então, não se fixa a cobrança desse imposto saída da mercadoria. O grande defeito do Imposto de CirCulação de Mercaem função do tempo e, sim, em função das condições do contribuinte dentro doria é estt7 ele descapitaliza. O produtor, por exemplo, quando lança a merdo tempo - enquanto durar as suas condições de pequeno contribuinte, de cadoria, t)aga um preço muito alto, quase que ele arca com o imposto total,
pessoa incapadtada para escriturar, para contabilizar o seu movimento fiscal, muito embora o tran,:;fira ao revendedor, a quem compra nara revender.
enquanto durar isto, ele é um contribuinte por estimativa. Naturalmente que
A diferença desse imposto, com esse defeito, para o velhd IVC- Imposé feito em período porque nós sabemos que o exercício financeiro decorre to de Vendas e Consignações- que era pior do que este, é que o no Imposto
num ano. Então dentro de um ano ele tem condições de no ano subseqUente de Vendas e Consignações a mercadoria sofria o impacto da tributação tantas
reexal;llinar aquilo. Se ele tiver adquirido condições de entrar para a área dos vezes quanto a mercadoria passasse de uma pessoa jurídica privada para oucontribuintes normais, entrará para a área dos contribuintes normais.
tra pessoa jurídica privada. Então, eram impostos de efeitos regressivos. E pediria que não se confundisse impostos de efeitos regressivos com impostos reO SR. LEORNE BELÉM - Permite V. Ex• um aparte?
gressivos. Imposto regressivo seria aquele cuja alíquota tributária aumentaria
O SR. HONORATO VIANA- Pois não. Ouço V. Ex•
na proporção em que a base diminuísse; imposto de efeito regressivo seria
O SR. LEORNE BELÉM - A minha indagação é porque não entendi aquele que, pelo fenômeno da translação, de pessoa a pessoa, ele vai terminar
assim.- o que entendi é que, pelo parágrafo 79, o fisco estadual poderá esta- por gravar o consumidor mais pobre. Esse é que é o efeito regressivo, pelo albelecer uma base de cãlculo por período. Ele estabelece que determinada mer- cance que ele tem de atingir as pessoas mais necessitadas. De modo que, no
cadoria.. para fins de estimativa, terá o valor "x".
caso, entre substituto e substituído, não há grande dificuldade. Talvez, ao
O SR. RELATOR (Honorato Viana)- Não. Não é isto. Em determina- 'substituído, a coisa seja muito melhor porque ele se desobrigaria de muitas
do período pode ser feito um movimento de ·~x". Não é por espêcie de merca- outras coisas. Outro, ao que substitui também não seria ruim, porque o que
ele paga ele transfere ao comprador.
doria; é por movimento. Qu3lquer que seja- a mercadoria.
O SR. LEORNE BELÉM- E se o fisco quisesse aumentar a sua arrecadação, então bastaria que num determinado período de três meses ele estabe-

O SR. LEORNE BELl'lM- Finalmente, Sr. Presidente, a minha última
indagação é quanto ao parágrafo 39, pelo qual a lei estadual poderá atribuir à
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condição de responsável, no caso pelo pagamento do imposto, na letra ..d",
aos transportadores, depositários e encarregados da guarda da mercadoria.
O SR. RELATOR (Honorato Vianà) __:_ Ou comercialização.
O SR. LEORNE BELÉM -Não comercialização. Mas ao transportador o amparo constitucional, legal, para poder .. ~
O SR. RELATOR (Honorato Vianna)- Eu diria a V. Ex• que a norma,
que é usual, ela decorreu do Código Tributário Nacional, que fixa essa obrigação. Esse imposto, devemos esclarecer, é Imposto de Circulação. Ele não
está jungido, ele não está subordinado ao ato jurídico da compra e venda. A
mercadoria se deslocando, seja vendida, não seja vendida, ocorre a incidência
do imposto. Então, quem transpOrta 3.5Sume O risco, se não der conta. Se ele
levar e entregar, ele não passa a ser o substituto. Ele só será substituto se der
destino diferente à mercadoria. Aí ele é responsável pelo tributo, porque a
mercadoria circulou, ela iniciou a circulação, conseqüentemente ocorreu o
fato gerador do tributo.
O SR. LEORNE BELÉM -

Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- De acordo com a inscrição,
concedo a palavra ao Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, quero inicialmente
também me congratular com o nobre Deputado Honorato Vianna pelo pare·
cer circunstanCiado e consencioso que fez.
Ele mesmo se refere, em seu relatório, que a matéria é de extrema complexidade.
Gostaria apenas, ilustre Deputado Honorato Vianna, tentar fazer algumas colocações a respeito do problema·-âa sistemática de arrecadação do
ICM por estimativa. E vou, inicialmente, colocar um problema concreto, que
é o meu Estado, o Estado que represerito no Sena-do, o Estado de Goiâs, onde
esse sistema foi implantado há uns três anos e onde tem havido uma série de
extorções. De cerca de 50 mil empresas contribuintes do I CM, mais de 45 mil
se enquadram, hoje, nessa sistemática. E concretamente, objetivamente, tem
sido feita a estífnativa aleatória, arbitrariamente, c'oin aUmentos semestrais,
quer dizer, estimativas· no período usado, ilustre Deputado, no meu Estado, é
de três meses. Os aumentos semestrais são extorsivos, que atingem, em alguns
casos, a dois mil por cento, por exemplo, mas nunca inferior a 80, I 00%.
A alegação do Governo Estadual, na época, para a implantação dessa
sistemática, era aquela que o próprio Governo Federal, hoje, encampa ao justificar o envio desse projeto ao Congresso Nacional, que é, em primeiro lugar,
de desburocratizar o fisco, desburocratizar toda a sistemática contábil das pequenas empresas, pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, reduzir os
custos operacionais da máquina fiscal. Posso lhe garantir que no meu Estado
isso não ocorreu,-não ocorreu nada disso, realmente. Em primeiro lugar, não
há nenhuma limitação legal para se enquadrar esta ou aquela empresa na sis·
temátiCa ·ae estimativa. Em segundO lugar, não se dá ao contribuinte o direito
de opção. Em terceiro lugar, os contribuintes que estão enquadrados nesta
sistemática continuam serido obrigados a todas aquelas obrigações contábeis
acessórias. V. Ex• acaba de, inclusive, apontar no seu relatório.
A máquina fiscal tambêm não deixou de ser menos onerada; ela continua
do mesmo modo onerada com extensivo aumento dos seus quadros, só que a
mim me parece- e quero dizer a V. E.x• que nada entendo de Direito Tribu·
tário- que vendo Corici-etaineflte o caso -do quitandeiro, do pequeno comerciante, do pequeno lojista, o homem do botequim, quer dizer, são centenas de
milhares de brasileiros que sobrevivem com esta atividade, a mim me parece
que a lei federal precisaria ser mais explícita. Primeiro, assegurando, por
exemplo, o direito de opção. Acho fundamental, porque se urna determinada
média empresa, pôr exeinplo, a ela se quer enquadrar nessa sistemática e o
seu proprietáriO, o empresário, não o·-deseja, seria um direlto deste contribuinte enquadrar-se na sistemática normal de arrecadação.
Em segundo lugar, como nós sãberilos perfeita"merife, nós do Congresso
Nacional, eStamos conscientes de ·que·cçextrenlamente grlive e crítica a situação econômico-finariC-eiiil dos Estados, é natural que esses Estados procurem arrecadar mais. Acho que a lei federal deveria dar certas garantias a estes
pequenos, inclusive de uma devolução do excedente com uma correção monetária e juros, quando isso ocorre. Também, aqui, a lei é· omíssa.
Finalmente, acho que precisaríamos explicitar mals neste item, as garantias do pequeno contribuínte, incltiSíVe;quaniOiOPeríOdo- corriO-se-re-rerru·o
Deputado. Creio que isso riãO ddxa.ria de ser -uma norma geral; definir o
período 1 definir devolução do excedente com correção e com juros, porque,
realmente, se trata, em determinados Estados de um empréstimo compulsório.
A máquina fiscitl arrecadadora assaca contra os pequenos contribuintes
o empréstimo compulsório cujo excedente, obviamente, eles têm o direito ã
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devolução. A devolução pura ou simplesmente, ou como crédito no período
seguinte par-a o pagamento do seu ICM. Isso tem sido feito sem nenhuma cor·
reção e sem nenhum juro, no caso dos excedentes. No meu Estado garanto a
V. Ex' de que se se der direito ao pequeno comerciante, o que é difícil, de
acesso à máq-uina fiscal, para que ele também possa ser o fiscal da máquina
fiscal, a esmagadora maioria terá ~ireito a excedentes. Não posso, evidentemente, generalizar isto para os demais Estados. Concretamente, conheço o
problema do meu Estado.
Acho, portanto, que essas medidas, se não estou enganado, não fugiriam
ao preceito da necessidade de estabelecermos, aqui, as normas gerais que definam a sistemática de arrecadação do ICM por estimativa.
É lamentável, porque nós tivemos, realmente, no final do semestre passa·
do uma atividade em Comissões bastante grande, todos parlamentares foram
forçados a isto e é, realmente lamentável que não tenhamos, em tempo hábil,
apresentado como sugestão a esta Comissão, essas emendas que estamos
aqui nos referindo e que seriam incluídas neste projeto, numa tentativa de,
diríamos, limitar de certo modo, a iniciativa estadual quanto à possibilidade
de abusos e excessos.
O SR. HONORATO VIANNA - Queria dizer, nobre Senador, que a
minha grande preocupação ao examinar o projeto foi, sobretudo, a de respeitar a autonomia dos Estados, no particular da cobrança do imposto da sua
competência privativa. A comissão reservou à competência do Estado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e definiu este imposto nos termos do
Código Tributário.
Tudo mais que eu devesse aditar, seria extravasar ou extrapolar aqueles
limites que estavam no próprio código. Eu conheço a tributação realizada no
Estado de V. Ex• Viajo daqui para Barreiras e como velho Fiscal de Rendas
que fui, não sou mais, estou aposentado, eu gosto muito de .. bisbilhotar" as
coisas, de ver tudo. Então, conheço dois estabelecimentos, um até na fronteira, um estabelecimento grande, que não paga imposto por estimativa não,
esse é um negócio diferente. Quando chega em determinada época o fiscal vai
lá, de dois em dois meses, receber e dá o conhecimento e arrecada. Ele não
toma conhecimento do que está serido cobrado e o fiscal não procura saber se
ele deve mais ou menos. Então, eu disse que o negócio era à vontade. Talvez o
contribuinte estivesse partindo do pressuposto de que ele estava pagando menos do que devia. Naturalmente que o fiscal havia de admitir que estava
cobrando tudo que era devido. De modo que não havia, assim, processo ra·
cional, nem obedecia a uma norma legal de cobrança, o que assisti e o que vi;
passei pelo balcão "bisbilhotando", perguntando e cheguei a essa conclusão.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Então vemos a ilegalidade dessa sistemática.
O SR. HONORATO VIANNA- Então, eu diria a V. Ex• que este
problema seria dos Estados. Cada Assembléia Legislativa devia ser conscientizada para que disciplinasse a matéria, segundo os peculiares interesses do
meio onde essas Assembléias atuam. Se nós continuarmos aqui a fazermos
leis, normas estad~ais para que os Estados cumpram, nós nunca chegaremos
àquilo que todos nós desejamos; que é uma Federação forte, uma Federação
efetivamente com a figura que ela deve ter. Não queira saber V. Ex•, sou noviço na Casa, com que tristeza eu vejo U~<l decreto.Jei disciplinando matéria
tributáiia. Aqui nesta maravilha do Decreto-lei n~" 406, tem duas expressões
que anotei; como é que catinguei~o vai saber o que é "dr~w back'\ uma expressão inglesa que jogou aqui? Outra expressão; .. a base de cálculo será o valor da mercadoria "free and board". Eu quero saber que figura de embarcação· vai ter uma casa comercial, para se admitir uma cláusula como essa
numa mercadoria a ser tributada. Quer dizer, não tem .. tabaréu" que saiba o
que é isso não! Eu sou um Fiscal de Renda, criei nome no País, participei de
conferências interestaduais e cheguei a ser alguém muito olhado como uma
pessoa que entendia do riscado.
Confesso a V. Ex• que quando lí, não sabia o que estava lendo. Sei lã o
que é isso? Eu posso definir a minha obrigação fiscal em razão de um preceito
que está escrito em inglês? Então, não sei porquê. Nem porque se faz o
decreto-lei, porque o decreto-lei não tem mria tramitação, eu diria, com quorum qualificado, e a matéria tributária depois da Constituição, só pode ser
cuidada com uma Lei Complementar da Constituição. Nós estamos com uma
Lei Complementar corrigindo umdec~e_t<;~-lei. Os doutos podem admitir que a
coisa esteja certa. Eu aceitei muito bem, .Porque já é uma Lei Complementar
que substitui, para m"im, a norma eirada. Agora sim, está certa com a Lei
Complementar. Mas, partir do pressuposto de que eu não deveria sugerir a
esta Comissão que fizesse uma incursão maior, mais profunda no assunto que
seria da competência das Assembléias Legislativas. Foi por isso que não marchei para isso que V. Ex• se referiu e que foi objeto de cogitação por mim. Eu
pensei qu·e, na limitação do tempo, eu quis colocar aqui que só podíamos mo-
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di ficar de ano a ano, mas também admiti que pudesse acontecer uma coisa
curiosíssirnã: que o contribuinte tivesse a capaCMade de esconder o seu movimento e a fiscalização, de imediato, não conhecendo este movimento, cobras~e muito menos que ao final do exercício financeiro se pudesse o_bservar como
devia.
A matéria, corno digo de princípio, é müitó complexa, há prós e contras.
Acho que com espírito público deveríamos trabalhar junto às assembléias estaduais para que elas adotassem as normas da maneira que as normas devessem ser aceitas.
Era o que poderia dizer a V. Ex• admitindo como muito bons os seus argumentos.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao Deputado Herbert L~vy.
O SR. HERBERT LEVY - Estou tomando pé no assunto agora.
Confesso, humildemente, que sou, nesta matéria, praticamente, leigo.
Pelo que entendo, da leitura do projeto, do Governo e do relatório do ilustre
Relator, o que pretende a Administração com esta inicüúiva legislatiVa, é assegurar a cobrança do tributo numa ãrea em que a fiscalização se processa
com mais eficiência, uma ãrea mais restrita: do industrial, do atacadista,
eventualmente do produtor, antes que o espectro se abra no comércio varejista, onde a fiscalização é praticamente impossível.
Segundo entendo, e peço que o Relator me corrija se estiver errado, o objetivo é que a cobrança do imposto se faça antes que o espectro se abra consideravelmente através do comércio retalhista e que, portanto, possa ser melhor fiscalizado. Então este será o objetivo básico do projeto, certo?
O SR. HONORATO V!NNA- Se V. Ex• permitisse, eu diria que o autor do projeto em si não teria esse objetivo.
--- -0 Projeto teria decorrido, nas observações que fiz, do seguinte: o CÓdigo
TTibutário Nacional, no art. 57, disciplinou a substituição do contribuinte na
atividade mercantiL
O Decreto-lei n9 406, por uma inadvertência qualquer de quem o redigiu
revogou o preceito em si, o caput do artigo, e· o caput levou toda aquela especificidade de norma em razão da qual se fazia a cobrança. Então estã-se fazendo, agora, a redestinação daquilo, estã-se reviverido aquela disposição que
existiu. Esse o objetiVo principal e a esiimátiva deve ter entrado nisso. Segundo observei nas minhas pesquisas, apenas para consolidar o ato dos Estados
que já o cobravam por estimativa. Devo dizer que nos Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, o comercíante substituto, em razão do substituído, existe
para determinadas espécies de negócios. Por exemplo, em Pernambuco: cigarro, refrigerante, cobra-se logo o imposto na saída da mercadoria, do produtor, ou do atacadista. No Cearâ a mesma coisa, mas isso é só para-determinadas espécies de produtos. Noutros Estados, como São Paulo, por exemplo,
onde a coisa avançou muito melhor, cada Fiscal de Renda estã sendo uma espécie de doutor na matéria, não alcançou ainda a beleza do Rio Grande, porque lá um Fiscal de Renda para chegar a ser Fiscal precisa ser muita coisa,
precisa ter gabarito de Desembargador, até há pouco tempo era assim. Então
nesses Estados a coisa corre mais simplesmente.
Evidentemente que deveríamos estabelecer uma norma, em razão da
qual pudéssemos evitar os excessos, as substituições ocorreriam, não apenas
em casos miúdos, mas onde houvesse a dificuldade de fiscalização.J:loje, com
a adoção do sistema do ICM o imposto atinge na mesma alíquota a sua base
total, o valor é acrescido em função dos valores agregados. A alíquota tributária é a mesma, é única. De modo que o fenômeno da translação não vai determinar que ele chegue mais caro ali ou que fique mais barato acolá.
O SR. HERBERT LEVY- Peço ao nobre Relator, Deputado Honorato Vianna, que talvez eu não tivesse sido muito claro. _O que parece evidente,
do ~u relatório e do texto do projeto, é que a autori_dade fiscal, o Governo
pretende fugir aos inconvenientes de levar a sua fisCalização onde ela é extremamente difícil, porque há uma quantidade imensa de revendedores e de comerciantes varejistas. Então a autoridade fisCal, -o Governo, preteiÍde que o
industrial, o atacadista, que podem ser mais facilmente fiscalizados por que
em menor número, atribuam uma determinada margem de lucro ao (:omerciante varejista, para Sobre esta determinada mai-gein de lucro ser calculado o
imposto. Quer dizer, na verdade o Governo troca,ria, na verdade; o risco de
cobrar menos pela vantagem de economizar na fiscalização, que seria extremamente difícil e cara. Isso ê que parece claro no projeto e, aliás, do relatório
de V. Ex•
Então o que estamos ven-do -é- que eu, iridustrial, ou eu) atacadista, vendendo uma determinada mercadoria, um saco de milho, por exemplo, eu estimo que o comerciante varejista, que é o último da escala intermediária antes
de chegar ao consumidor, vai ter um lucro de 30% e sobre ...
O SR. (Fora do microfone)
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O SR. HERBERT LEVY- ... Não muitas vezes não é fixado. A lei diz
que quando ·é fixado o preço então o problema torna-se extremamente mais
simples. Se é um remédio que tem um preço final estabelecido, então não há
problema. Estou preferindo ser muito especifico e objetivo, porque acho que
nós compreenderemos melhor o que estamos falando e do ente estamos tratando. Então, o industrial que transformou o milho em maiz,_ 1, ele vendeu a
maizena para o vendeiro da esquina e calcula que o vendeiro vai vender para
o consumidor com uma margem de lucro de 30%, é possível que o vendeiro da
esquina venda com uma margem de lucro de 80%, ninguém pode controlar isso. Então, realmente, o Governo está trocando, quando estabelece a responsabilidade do industrial ou do atacadista, a exatidão do imposto, atê uma per~
da eventual do imposto, porque aceita a estimativa do industrial, exatamente
porque a fiscalização no vendeiro é impossível, é impfaticãvel ou é cara. Esta
ê a razão de ser desta iniciativa; procuram-se meios e modos de estabelecer
um mecanismo fiscal o melhor possível para que os Governos Federal e Estaduais possam arrecadar até a fase final da colocação, nas melhores condições
possíveis. Ora, se, portanto, este esquema se baseia num câlculo estimativo do
industrial ou do atacadista, evidentemente um cálculo estimativo é um cálculo, não é realmente o dado finaL O dado final, repito, pode ser muito mais alto, mas o Governo troca a perda eventual do tributo, pela simplicidade no
controle, na fiscalização.
Se este é realmente o propósito, e me parece claro que é, aí começo a não
entender bem e pedir_i_~ as luzes de V. ~~'__sobre o que se diz aqui:
"Note-se que em qualquer caso a base de cãlculo exata substitui o hicro piesuntivo - esse denominado margem estimada de lucro, no texto do projeto."
Eu pergunto: como a estimativa do lucro do varejista pode ser estabaleeida em termos C-?atos?
O SR. HONORATO VIANNA- Eu diria a V. Ex• que, entre o surgimento do tributo e o seu pagamento decorre um espaço de tempo de, no minimo, 15 dias; a média é de 30 dias.
O normal é de 30 dias. Mas no mínimo de 15 dias. E aqui, disse no projeto, § lO, art. 2', do Decreto-lei n' 406:
"Caso a iriargem de lucro efetivo normalmente superior a 6stimada na forma da letra a! do parágrafo anterior o percentual estabelecido será substituído pelo que for determinado em convênio celebrado na forma dessa disposição ainda."
O SR. HERBERT LEVY- Em outras palavras, nobre Relator, o que
estou procuTando entender, e repito, humildemente, sou leigo na matéria, estou procurando interpretar o que leio agora. O que estou entendendo claramente, repito, é que o Governo resolveu, se for preciso, abrir mão de uma
parte do tributo aceitando a estimativa do lucro final porque não tem condições de controlar. Se_este lucro for muito mais elevado, não tem condições
de controlar. Então se esta é a posição que parece evidente motivadora do
projeto, primeiro, não dá para entender como é que se chega a um resultado
exato, matemático. Segundo, também não se sabe como, está aqui na página
3, no art. 29, § 79, a sugestão de que «a Lei Estadual poderá estabelecer que o
montante devido em determinado período seja calculado com base em valor
fixado por estimativa garantida nos termos da referida Lei, ao final do período, a complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma de utilização como crédito fiscal, em relação, respectivamente, às quantias pagas
com insuficiência ou em excesso".
Como é que se vai apurar se a quantia foi paga com insuficiência ou com
excesso, dentro desse mecanismo que é o próprio projeto que estabelece?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Tratam-se, aqui, de dois fenômenos
diferenteS: primeiro, é o problema do substituto e substituído. Aqui V. Ex•
está-se referindo muito bem.
O SR.. HERBERT LEVY - Um industrial calcula o lucro do comerciante.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Perfeito. Jã no parãgrafo VII, se insere aqui o artigo ~39 do Decreto-lei n"' 406, Se refere à estimativa do varejista.
Quer dizer, do seu lucro presumido durante determinado períÓdo, do ICM,
que recai sobre este lucro, e se obriga ao pequeno comerciante a contabilidade normal para o final do ano fiscal saber se ele pagou e:m excesso ou insuficientemente. Bem, na prática é o que está ocorrendo. Estou dizendo aqui,
porque eu sou muito mais leigo do que V. Exf, nada entendo de Lei Tributária. Mas na prâtíca isto é o que está ocorrendo, concretamente.
O SR. HERBERT LEVY- Em outras palavras, o Governo não troca,
na verdade, a estimativa, correndo o risco de arrecadar a menos; ele vai fazer
o controle final no varejista, sem o que é inócuo pretender cobrar diferença
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ou restituir o que foi cobrado a mais. Então a fiscalização vai-se estender ao
varejista. Não se pode reduzir o espectro da fiscalização e nem economizar os
gastos, como se diz aqui na justificativa do projeto.
De duas uma, Sr. Relator, é isto que quería que se tornasse claro; ou o
Governo estabelece um mecanismo que simplifique a sua arrecadação
dispensando~se de fiacalizar o intermediário final, porque são dezenas e deze~
nas de milhares, e o fisco não tem condições de fazê~ lo, e com isto ele aceita o
critério do industrial e do atacadista que ..ele" estima o lucro do comerciante
final, e portanto estã feita a opção, ou então ele vai fiscalizar aquele último
intermediário em seu livro. Entâo não entendo, que se ele for fiscalizar o últi~
mo intermediário nos seus livros, esta fiscalização-se torna de novo de gran~
des proporções e não hã a simplificação que o Governo pretende. Ou ele se
compromete no sentido de perder eventualmente parte da arrecadação, porque não pode fiscalizar, e então aceita a estimativa, ou se vai fiscalizar ocomerciante final, então não está simplificando coisa nenhuma.
o SR. HONOR.A TO VIANNA _Nobre Deputado, a norma geral, no
artigo 128, diz 0 seguinte:

máximo único de vendas marcado pelo fabricante ou fixado pela autoridade competente, da margem de lucro ao revendedor."
Então, veja bem V. Ex', o que pretende a mensagem é dar aos Estados e
ao Distrito Federal instrumentos mais consentâneas e de menor custo para a
gerência do ICM. Tradução: não pode fiscalizar as dezenas de milhares de comerciantes varejistas. Não podendo fiscalizar, aceita a estimativa, aceitahdo a
estimativa e a responsabilidade do industrial ou do atacadista, onde está averificação exata...
O SR.
- (Inaudível.)
O SR. HERBERT LEVY- Estou lendo isto. Está claro. Mas o princípio que a lei estabelece é que se troque a complexidade do sistema fiscal pela
simplicidade. Então, pela simplicidade aceita-se a estimativa do industrial1
aceitando-se a estimativa, o fisco poupa, na sua organização, uma grande
despesa de fiscalização. Então, a fiscalização não vai chegar ao varejista, não
vai chegar obviamente, porque se for chegar, tudo isso é desnecessário. E se
não vai chegar ao varejista, comO é que se vai estabelecer a exatidão do tribu~
to p~ra dizer o que deve ser restituído ou pago, a diferença para o varejista?
Isto é 0 que eu não estou entendendo.

"Sem prejuí:t::'o do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a'responsabílidade pelo crédito tributário à terceira
pessoa vinculada ao quadro gerador da respectiva obrigação, exO SR. ALOYSIO CHAVES- Mas V. Ex• poderia fazer o favor de ler o
cluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em item sete, da exposição?
carãter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obriO SR. HERBERT LEVY- Mas eu pergunto a V. Ex•; se a matéria vai
gação."
ficar a critéiio do último intermediário, que é o varejista, que não vai ser cenA legislação estadual pode determinar que ocorra substituto em determi- trolado, o sistema fiscal não vai abrangê-lo por todas essas considerações que
nado caso, admitindo que possa 0 contribuinte substituir, também, responsã- estão aqui. Então, porventura ele vai pagar por excesso? Ele sempre vai pagar
vel portanto pelo tributo como o contribuinte de direito, venha a suplementar muito abaixo da realidade, porque não é fiscalizado.
qualquer deficiência que ocorra.
Mas o que está aqui me intrigando, foi uma observação que V. Ex• fez
muito judiciosa,- aliás, sob como se faria a fixação exata da base tributária. E
eu tenho lembrança que li, e'u não redigi a matéria com este papel na mão, eu
li o papel, joguei para um lado .-edigi. Tenho a impressão que li aqui um preceita que admitia o reexame da base, ao final da operação para que Se conhecesse exatamente o valor da contribuição. E vou encontrá-lo aqui:
•• ... o valor da operação primeiro pelo responsável acrescido da
margem estimada de lucro do comerciante eleito. O. valor da operação promovida pelo responsável acrescido da margem estimada

O SR. HONORATO VIANNA- Nobre Deputado Herbert Levy, diria
a V. Ex• que pela sistemática do tributo, há uma transferência de crédito.
Quando eu faço deslocar a mercadoria que paga imposto, o recebedor dessa
mercadoria, num livrinho que é obrigado a ter na forma disso que aqui está,
isto é nacional, de todos os Estados, em razão do pagamento que ele fez para
mim, que me p1andou a mercadoria, determina que eu escriture a meu favor
- aquilo é crédito meu. Quando o atacadista manda o varejista, que paga o
imposto, na fatura ele especifica o que pagou - essa fatura vai discriminada
nesse livro: preço da mercadoria, crédito fiscal. Esse crédito fiscal é o único
imposto, no mundo, que dá dinheiro ao contribuinte por antecipação.

de lucro distribuída ao revendedor no caso de mercadoria com
Antes de ocorrer aquilo que seria o fato gerador, ele já recebe dinheiro
preço mínimo e máximo."
que a mercadoria levou. O imposto é real aditivo à mercadoria, a mercadoria
Este se o Governo fixa o preço, se o Governo deduz, primeiro, o opera- chegando lã com o din~eiro.
dor" J. mercadorir tiver fixado. Então as bases tributárias já estarão defini0 SR. HERBERT LEVY _A mercadoria vai acrescida da estimativa?
das não é problema.
O SR. HONO".A TO VIANNA - Claro. A mercadoria vai acrescida.
Caso a margem de lucro efetiva seja normalmente .superior à es- Para a mão ·dele vai acrescida.
timada na forma da letra ..a" do parágrafo anterior, o Percentual ali
estabelecido será substituído pelo que for determinado em convênio
O SR. HERBERT LEVY - Ele não recebe dinheiro.
celebrado na forma do disposto no parágrafo VI, do artigo 23 da
O SR. HONORATO VIANNA- Agora, quando ele pagou com excesConstitui~ão.
so, a ICi estadual autoriza. Ele faz o esterno do crédito. O crédito que é dele,
Eu diria até que quando examinei a matéria vi que estp. iávocação do pa- ele consigna, e que não é dele ele estorna. Quando ele transfere de um exercírágrafo 6''\ do artigo 23, da ConstituiçãO, nãO -tinha propriedade. Mas era um · cio para outro, 0 crédito que ele tinha ele leva para o ano subseqUente. De
defeito que não viria maCulai a lei, porque o Código Tributário Nacional, em modo, que é nessa contabilidade fiscal onde o contribuinte tem assegurada a
outras disposições, já estava autoriZando o cOnVênio. Essa faculdade que se sua g~rantia~--e joga com o dinheiro.
tem aqui de se fazer convênio é sobre matéria de isenção de tributos. ColocaO SR. ij:ERBERT LEVY - V. Ex• me permite? Só agora para tornar
ram aí e eu não teria então porque alterar.
mais claro, depois pedirei desculpas aos companheiros e não usarei mais da
De modo que a impressão que tive é que eu li na Lei, que ao final de tudo palavra.
se faria· a apuração do .. quantum" e quando este .. quantum" fosse conhecido
O SR. HONORATO VIANNA -Não faça isso, porque V. Ex• arguexatamente então diz, prezar-se-ia o valor estimado, porque para a fixação do menta muito bem e fico encantado com a sua manifestação.
o SR. HERBERT LEVY _Só peço a v. Ex' que considere 0 seguinte.
valor estimativo não entra a participação do interessado. É o fisco que estima.
O industrial, quando vai fazer a estimativa do lucro do outro, ele vai fazer
uma estimativa conservadora.
O SR. HERBERT LEVY- V. Ex• me permite nobre Relator?
O SR. RELATOR (Honorato Vianna)- Pois não.
O SR. HERBERT LEVY :..._Veja o item 2, primeira página do avulso.
.. Pretende-se", - diz o Governo, -una linha de orientação do artigo
128, do Código Tributãrio Nacional, conferir aos Estados e ao Distrito Federal instrumentos mais consentâneas e de maior custo para gerência do ICM,
permitindo que, conforme dispõe a Lei Ordinâria da Unidade Federativa, se
atribua ao industrial, comerciante, atacadista ou produtor, a condição de
.. responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo comerciante varejista. Em tais hipóteses, adotar-se-ã como base de câculo
o valor da operação de circulação das mercadorias praticadas pelo
estabelecimento responsável, acrescido da margem de lucro estimado do comerciante varejista, ou no caso de mercadoria com o preço

O SR. HONORATO VIANNA- Não é ele quem vai fazer, ê o industrial. E fixado na lei.
O SR. I:!ERBERT LEVY - Mas atribui:se a ele .
O SR. HONORATO VIANNA- Não.
O SR. HERBERT LEVY - Perdão. Quando há um preço prefixado,
um preço único é uma Questão.
() SR. HONORATO VIANNA - Independente disso, nobre Deputado. E a Lei que fixa o percentual do lucro estimado.
O SR. HERBERT LEVY- A lei estadual fixa a pauta. A pauta é o imposto mínimo. Então vamoS dizer: a estimativa do industrial torna-se desnecessária.
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O SR. HONORATO VIANNA- Não é ele quem faz.

tanto restringindo a fiscalização mais na origem do fato fiscal, de duas uma;
O SR. HERBERT LEVY - Ou melhor do atacadista ou industrial é se já está sendo aplicado? Está. E, segundo, muito naturalmente, eu acho
como V. Ex'- não há fisco algum que deixe de fazer as suas incursões. Mas, aí
desnecessáría. Aplica-se a pauta. Ou não se aplica?
o que estamos fazendo de novo?
O SR. HONORATO VIANNA- Os argumentos de V. Ex• estão meleO SR. HONORATO VIANNA- Permite-me um aparte Deputado?
vando aqui...
O SR. HERBERT LEVY - Por que atribuir ao industrial a responsabilidade de fazer a estimativa? Por quê?
O SR. HONORATO V!ANNA- Não é fazer a estimativa. Ele não faz
a estimativa.
O SR. HERBERT LEVY - Se hã uma pauta, eu compreendo muito
bem, a pauta sempre se fixa em valores mais baixos.
O SR. HONORATO VIANNA- E não é pauta. Difere muito da pauta
a alíquota tributária.
O SR. HERBERT LEVY -

Então, quando se paga a pauta ...

O SR. HERBERT LEVY- Com prazer.
O sr. HONORATO VIANNA - Ê o seguinte: os Estados já estão
cobrando, mas estão cobrando irregularmente. Começaram a cobrar irregularmente, porque haVia Uffia Ciue permitia. Essa lei que permitia fOi revogada. Então, passaram a cobrar irregularmente, indevidamente. Então, esta lei
aí, é repristinatória da outra.
O SR. HERBERT LEVY - Mas isto não está explicado aí.

rei

O SR. HONORATO VIANNA - Não precisava dizer que era isso.
Aliás no Parecer eu disse que não inovou nada; que era a repetição do que
existiã. Pode ler, V. Ex'

--A pauta é preço.
O SR. HERBERT LEVY - Quer dizer que o que está sendo feito não
O SR. HERBERT LEVY- ... sempre há um excesso a pagar. Então eu tem amparo legàl!
repito: se fosse a aplicação da pauta não haveria necessidade nenhuma de
O SR. HONORATO VIANNA-:-- Não. Tem amparo legal sim.
atribuir ao industrial, ao atacadista a responsabilidade dele estimar o lucro
O SR. HERBERT LEVY - Não tem?
do intermediário final. Não hã necessidade.
O SR. HONORATO VIANNA- O que eles estão cobrando agora. A
O SR. RICARDO FIÜZA - Nobre Deputado Herbert Levy, em mocobrança que está sendo feita não tem amparo legal. Eu cito as decisões do
mento algum se atribui a ele a responsabilidade de fixar. Diz o seguinte:
Tribunal, considerando ilegal as cobranças por transferência.
HO valor da operação, etc., acrescida de margens estimada de
O SR. HERBERT LEVY- Não. Se V. Ex•, que está dentro do assunto,
lucro do comerciante, do varejista, obtid3. mediante a aplicação de
nos dâ essa explicação, agora, então eu começo a entender, porque até ag-ora
percentual fixado em lei sobre aquele valor."
não dava para entender.
Não é o industrial nem o atacadista que prefixa essa margem. Ele apenas
O SR. HONORATO V!ANNA -O que aconteceu foi isto: havia uma
é o contribuinte substituto. Ele recebe o tributo para -recolher.
Quanto ao problema da economia, me permita, admitindo que a máqui- permissão para cobrar, no Código Tributário NacionaL O Decreto-lei n"'
na fiscal não seja- eficiente, e que para que ela se torne eficiente ela devesse ser 406 ..
O SR. HERBERT LEVY - Para cobrar a tal pauta, essa estimativa.
multiplicada por dez vezes, se pretende com esta medida que, pelo fato de ela
não ser eficiente, já se recolhendo o imposto na fonte, ou seja, através do conO SR. HONORATO VIANNA - Essa cobrança por estimativa e a
tribuinte substituto, uma grande parte deste tributo seja recolhido na fonte. O substituição: contribuinte substituto e o substituído.
Veio o Decreto-lei n9 406 e omitiu essa parte, disse apenas: ·~ficam revoque não impede a ação da fiscalização, digamos aos níveiS atuais, funcíOnando por amostragem, a fiscalização chega em uma cidade, fiscaliza duas ou três ve- gados os arts. tais e tais". E entre o.s artigos revogados estavam este. Então, o
zes por ano, e nos comerciantes fiscalizados se vier a se verificar que o im- Tribunal depois disse: "agora jâ não pode mais cobrar, o art. 128 permite
posto retido na fonte fOi mênOr do que o imposto devido pela venda efetiva, mas, é preciso _que a lei..."
ele serã instado a pagar a diferença. No caso dê fel- recolhido a maior, natuO SR. HERBERT LEVY- V. Ex• agora está me dando a explicação
ralmente ninguém vai precisar instar, pOrque ele irá fazer seus demonstrativos que eu não tinha. Agora, confesso que continuo não entendendo, então, para
e pedir a sua devolução. É esse o meu entendimento.
que tanta complexidade, bastava pura e simplesmente dizer ...
O SR. HONORATO VIANNA

O SR. HONORATO VIANNA- Nem pede a devolução, se me permiO SR. HONORATO VIANNA - Dizer: "fica restabelecido o artigo
te, ele se credita.
tal".
O SR. RICARDO FIÜZA- Se credita. Mas como? Mas se ele não tiver
O SR. HERBERT LEVY- Que matéria foi revogada por tal decreto.
imposto a pagar normalmente, se o recolhimento for sempre suficiente, ele Acabou.
não vai ter direito de se Crêdltar, vai pedir a restituição, porque ele vai comO SR. HONORATO VIANNA - Apenas eu gostei que viesse com a
provar historicamente.
Lei Complementar, porque o Decreto-lei, ao meu entendimento, não teria
Eu li aqui: "Restituição em dinheiro ou em créditO". Posso reler. No força de Lei Complementar. Ele não seguiu os trâmites que seriam próprios
período da complementação, a restituição é em móedã Ou sob a forma de uti- de uma Lei Complementar. Não foi votado com quorum qualificado, como
lização, ou seja, de crédito.
seria a Lei Complementar.
É exatamente o parágrafo 7'~ do artigo 29 Então, na realidade, a medida
O SR. HERBERT LEVY- Estou vendo que nós voltamos àquele gosto
traz uma eficiência muito grande à máquina arrecadadora, porque o pequeno
comerciante jâ está recolhendo, no mínimo, sobre o preço presumido da sua de dar uma volta enorme em vez de fazer uma linha reta. Era tão simples divenda, um tributo, através de um comerciante maior, de um atacadista ou do zer: "'é restabelecida a faculdade cancelada pelo decreto tal para que os Estaindustrial que se pressupõe seja mais capaz econ·omicamenfe atê de ser exigi- dos continuem fazendo o que estão fazendo agora. Acabou. Nem havia nedo pelo fisco do que ele, pequeno comerciante. Paralelamente, a fiscalização cessidade de tomar tanto tempo do nobre Relator e dos colegas presentes.
continua, como é sempre feito em todos os Estados, por amostragem.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Não havendo mais parlamenPressupõe-se que essa fiscalização atual por amostragem, com períodos de la- tares inscritos para discussão, dou a palavra ao Relator se quiser fazer algucuna, porque a fiscalização não pode viver permanentemente na casa do con- mas consideraÇões finais.
tribuinte, tenha falhas, o que enseja sonegação. Nesse caso, se diminui brutalO SR. RELATOR (Honorato Vianna) - Sr. Presidente, eu não teria
mente a sonegação.
mais nada a dizer, porque O nobre Senador Santillo e nobre Deputado HerO SR. HERBERT LEVY- Meu nobre Colega, apenas o que eu não en- bert Levy, os outros que falaram, inclusive o nosso amigo Deputado Belém,
tendo é que este mecanismo de ficar a cargo do industrial a cobrança de um provocaram esclarecimentos que poderiam ser dados agora.
imposto nominal, a estimativa ou a pauta fixada em lei, que é o que está dito
Eu diria à V. Ex'- que o que posso fazer em razão dessa matéria e trazer
aqui. .. 0 valor da operação promovida pelo responsável, industrial ou o ata- um depoimento. Não diria assim, como disse com muita modéstia o Deputacadista, acrescida da mais estimada de lucro do comerciante varejista, obtida do Herbert Levy, que é um leigo na história, não. Não diria, porque sou um
mediante aplicação de percentual fixado em lei sobre aquele valor". Ê a pau- velho cobrador de impostos; levei muitos anos cobrando imposto.
Mas, essa tarimba de cobrar imposto, não me deu os conhecimentos que
ta.
Isto, nobre Colega, jã se faz. Está-se regulamentando o quê? Veja· bem: ·eu teria necessidade para, por exemplo debater com o nobre Deputado Herisso já está funcionando nesses termos, o que se estâ inovando nesta matéria? bert Levy.
Então, se eu houvesse elaborado um Parecer conversando com o nobre
Porque se o Governo diz que quer simplíficar a ação fiscal, evidentemente
evitando que o leque se abra quando a fiscalização se torna impossível e, por- Deputado Herbert Levy, eu teria a certeza de que eu traria uma coisa muito
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melhor, muito mais clara, porque a maneira de argumentar de S. Ex•, é de tal
natureza que a gente aprende alguma c_oisa, bebe alguma coisa.
Eu diria que eu elaborei esse relatório no mato; eu li o avulso, esqueci o
avulso aqui e fui para caatinga, agora no recesso. E, lá, me sentei e escrevi em
razão do que eu tinha lido, só copiei Oespelho para dizer quantas discussões
eram alteradas. Não tive maiores pretensões, até porque, a matéria, para
mim, era uma matéria simples, eu jã conhecia, e depois. eu estava, apenas, repetindo uma lei que tinha sido revogada. De modo que era só isso, Sr. Presidente, e eu estaria à disposição dos nobres parlamentares para qualquer pergunta que queiram fazer logo depois da Sessão.

COMISSÃO MISTA
Incumbida, de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n~' 74~ de 1980-(CN), que "altera o artigo 102
d_a__ Constituição Federal".

2• REUNIAO, REALIZADA EM li DE SETEMBRO DE I980
Aos onze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiténta, às
dezesseis horas, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, João Lúcio, Jaison
Barreto, Evandro Carreira, Gastão MUller, Leite Chaves e Deputados OswalO SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Encerrada a discussão vamos do Melo, Augusto Lucena, Ossian Araripe, Wildy Vianna e Angelina Rosa,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
passar à votação do Parecer do Relator.
emitir parecer sobre a .. Proposta de Emenda à Constituição n~' 74, de 1980Em votaÇãõ"-0 Parecer.
Os Srs. Seri:iaci!es e Deputados que estejam de acordo, queiram perma- (CN), que "altera o artigo 102 da Constituição Federal".
necer como se encontram. (Pausa.)
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, eu gostaria de justifi- Almir Pinto, Lenoir Vargas, Mauro Benevides e Deputados Fernando
Gonçalves, Juarez Furtado, Carlos Santos, Octacílio Queiroz, Alcir Piffierita
car o meu voto.
Apesar de reconhecer o Parecer altamente judicioso do ilustre Relator, e Peixoto Filho.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senacom as devidas excusas e pelos motivos que já apontei, o -meu voto será condor Gastão MUller, Presidente eventual, que, solicita, nos termos regimentais,
trário ao parecer.
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com o parecer contrãrio do aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das
Senador Santi!lo e restrições dos Senadores Jaison Barreto e Pedro Simon, o
Lideranças do_ Governo e do Partido Popular, no Senado Federal, indicando
parecer é aprovado.
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Gastão MUller, para integrarem a CoO SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Solicitaria aos Srs. Parlamen- missão, em substituição aos Senhores Senadores Raimundo Parente e Hugo
tares para aporem as suas assinaturas no parecer. (Pausa.)
Ramos, respectivamente, anteriormente designados.
A reunião está encerrada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Augusto Lucena, que emite parecer favorável à Proposta de EmenCOMISSÃO MISTA
da à Constituição no 74, de 1980-(CN), na forma apresentada.
Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Constituição n<?s 70 e 71, de 1980 (CN), qu~ ~·tornam o número deveNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
readores proporcional à população dt. .unicípio ".
Helena Isnard Accauhy Sarres, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
2• REUNIÁO, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 1980
Ãs dezessete horas do dia dez de setembro do a.•o de mil novece:ttose oi-_
tenta, na Sala "Clóvis Bevilácqua'', reúne~se a Comis.são Mis 13., :·;.,:-1 .• :1bida de
estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição fi~':. 70 e 71, de
1980 (CN), que "tornam o número de vereadores proporcional à populaçã. ...•
do m~nicípio", presentes os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Moacyr
Dalla, Jorge Kalumc, João Lúcio, Aáerbal Jurema, Orestes Quércia, Adalberto Sena e Deputados Altair Chagas, Honorato Vianna, Djalrna Bessa,
Gerson Camatá e Pedro Sampaio.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Lázaro Barboza, Evelásio Vieira, Leite Chaves e Deputados
Josias Leite, Ademar de Barros Filho, Raimundo Diniz, Juarez Furtado,
Levy Dias e Márcio Macedo:
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Pedro Sampaio, Presidente, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada corno
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente, comunica haver recebido ofício da Liderança do Partido Democrático Social (PDS), da Câmara_ dos Deputados,
indicando os Senhores Deputados Josias Leite, Honorato-Vianna e Djalma
Bessa, para integrarem a Comissão Mista, em substitu!ção as Senhores Deputados Antônio Morimoto, José Mendonça Bezerra e lgo Lasso, respectivamente.
Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, Deputado Pedro Sampaio, esclarece que- i rã proceder a e!C-iÇfo do Vice-Presidente da Comissão, em
virtude -elo Senhor Deputado Antônio Morimoto, anteriormente eleito, ier
sido substituído conforme OfíCi()-aCima mencionado.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte rêsultado:
Para Vicc-Prcsidcnte:

Deputado Djalma Bessa ......... : ~·· . ........-. .-- .•....... 12 votos
Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da Matéria, Senador Jorge Kalume, que emite parecer aprovando a Proposta de
Emenda à Constituição n~' 70, de 1980 (CN), e dando por prejudicada a Proposta de Emenda n~' 71.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão. lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n'? 81, de 1980 (CN), que "considera o Vereador, ou o
D_eputado Estadual eleito para duas Casas Legislativas, quando assume, na qualidade de suplente, cargo na mais elevada 1 como em licença
no c-argo efeth·o, pelo tempo que durar o afastamento".

i' REUNIÁO (INSTALAÇÁO), REALIZADA EM 2 DE
SETEMBRO DE I98Q
Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala ..Clóvis Bevilácqua'\ presentes os
Senhores _Senadores Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, Lomanto Júnior, Bernardino Viana, Alberto Lavinas, Orestes Quêrcia, Cunha
Lima, Henrique Santillo e Deputados Gomes da Silva, Nilson Gibson, Nel~
son Morro e Sarnir Achôa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n<?81, de 1980 (CN), que "cons." Jera o Vereador, ou o Deputado Estadual eleito para duas Casas Legislativas, quando assume na qualidade de su~
plente cargo na mais elevada, como em licença no cargo efetivo, pelo tempo
que durar o afastamento".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Affonso Camargo, Leite Chaves e Deputados Antônio Morimoto, José Mendonça "3ezerra. Cardoso Alves, Natal Gale, Iram Saraiva, Péricles Gonçalves
e Airtt n Reis.
D: acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor DepUtado Gomes da Silva, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice~Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Gomes da Silva convida o Senhor Senador Cunha Lima para funcionar corno escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Péricles Gonçalves .... _...................... 11 votos
Senador Bernardino Viana .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos·
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Para Vice-Presidente:
Deputado Nelson Morro ...-~ ......... ,_,. ~--· ...... ~. ~ •.. 12 votos
Deputado Sarnir Achôa ................... _. . . . . . . . . . . . 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Péricles Gonçalves e Nelson Morro.
O Senhor Deputado Nelson Morro, Vice-Presidente no exercício da Presidência, agradece em nome do .q~putado Péricles Gonçalves e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Alberto Lavinas para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais -membros
da Comissão e irá à publicação.
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ANEXO ,ii ATA DA 6• REUN/ÀO DA COMISSÃO MISTA
DO CONGRESS,O NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•s59, 60, 61, 62,63 E66, DE /980-(CN), QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CAPITULO VI
DO TITULO I, E ACRESCENTA ITEM AO ARTIGO 81 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", REALiZADA EM /3 DE A(>OSTO'bE /980, ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS. INTEGRA DO
APANHAMENTO TAQUIGRÁF/CO COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO, DEPUTADO PIMENTA DA VEIGA.

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Declaro abertos os trabalhos da reunião. Convido o Professor Michel Temer para tomar assento à mesa. (Pausa.)
Está hoje presente à reunião o Professor Michel Temer. Ele é advogado
COMISSÃO MISTA
militante em São Paulo, Procurador do Governo do Estado, membro do InsIncumbida de e:uminar e emitir parecer sobre as Propostas de_ tituto Brasileiro de Direito Constitucional e Professor universitário.
Emenda à Constituição n's 59, 60, 61, 62, 63 e 66, de 1980 (CN), que
O Professor Michel Temer, figura das mais conceituadas no meio jurídi"alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acres- co nacional, farã uma palestra a respeito das prerrogativas do Legislativo. E
centa item ao artigo 81 da Constituição Federal".
tenho certeza que as suas palavras, os seus ensinamentos, serão basilares e me
reservaria para maiores comentários após o seu pronunciamento.
Com a palavra o Professor Michel Temer.
6• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 1980
Aos treze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às
O SR. MICHEL TEMER- Sr. Deputado Pimenta da Veiga, Srs. parladez horas e trinta minutos, na Sala .. Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senho- mentares, Sr"s, Srs. e presentes:
Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras carinhosas com que o
res Senadores Aloysio Chaves, Jorge Kalume, Almir Pinto, Itamar Franco,
Affonso Camargo e Deputados Castejon Branco, Pimenta da Veiga e José Deputado Pimenta da Veiga me recebe nesta Casa.
Costa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exaNa verdade, não se trata nem mesmo de uma conferência e diria nem
minar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 59, mesmo de uma palestra, mas de uma simples troca de idéias entre esse que
60, 61, 62, 63 e 66, de 1980 (CN), que "alteram a redação de dispositivos do lhes fala e os parlamentares aqui presentes. Pretendo, naturalmente, num breCapítulo VI do Título I, e acrescenta item ao artigo 81 da Constituição Fede- ve espaço de tempo, fazer algumas considerações referentemente às prerrogativas dos integrantes âo Poder Legislativo. E, afinal, fazer algumas propostas
ral".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores que me parecem viãveis para a solução desse tormentoso problema nacional,
José Lins, João Lúcio, Bernardino Viana, Marcos Freire, Pedro Simon, Hen- fruto da fermentação social que se opera ora no Brasil em torno da Assemblerique Santillo e Deputados Cantídio Sampaio, Claudino Sales, Célio Borja, . ia Nacional Constituinte.
Jairo Magalhães, Siqueira Campos, Roberto Freíre, Antônio Mariz e João
Em primeiro lugar, nessa Prosa informal que vamos ter, gostaria de saUnhares.
lientar a razão pela qual se triparte o poder público. Quer dizer, qual, na verHavendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ dade, o fundamento, qua,l o alicerc~, qual o suporte para a idéia da necessidasidente, Deputados Pimenta da Veiga, que solicita, nos termos regimentais, a de de uma repartição do Poder Público,jâ que o poder é uma unidade? Os podispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como deres do Estado nem sempre foram três. A época do estado absoluto, exataaprovada.
mente por esta dominação, ou seja, do absolutismo, o poder estava concenProsseguindo, o Senhor Presidente comunica que, a presente reunião trado ein únicas mãos, nu seja, em mãos do soberano. O soberano titularizadestina-se à realização de palestra a ser proferida pelo Professor Michel Te- va o poder estatal. O poder estatal era ~tributo da soberania.
mer, Procurador do Governo do Estado de São Paulo, Membro do Instituto
O-que era identificável sempre era o exercício de certas e determinadas
Brasileiro de Direito Constitucional e Professor Universitário, convidando-o, funções. O soberano, ao tempo do estado absoluto, nitidamente, para quem
em seguida, para tomar assento à Mesa.
observasSe a atividade do-titular do Estado, verificava que, em momentos disO Professor Michel Temer tece considerações referentes às prerrogativas tintos, ele exercitava três funções. Uma função editora de um a. to geral, isto~.
dos integrantes do Poder Legislativo, citando que, atualmente, o Congresso que se destinava indistintamente a todos os seus súditos, num segundo instanNacional não exerce as suas funções, na plenitude que seria desejável, haven- te uma função executora do ato geral, mas também por 'Cle exercitado, por
do a preponderância do Poder Executivo.
um auxíliar direto seu, e um terceiro momento, em que exercia uma função
Analisa, ainda, a inviolabilidade parlamentar, enfatizando que, o Con- judicante, em que dirimia controvérSias, em que solucionava litígios. E essas
gresso Nacional só poderâ legislar ativo se, efetivamente, os parlamentares ti- funções eram exercitadas, evidentemente, por uma única pessoa, e encontráveis, Srs. parlamentares, em toda e qualquer sociedade, seJa o níicleo familiar,
verem desembaraço para tanto, sem terem prazos estipulados.
Obsenra a necessidade de harmonia e equilíbrio entr:e os Poderes daRe- seja uma sociedade tribal, ou seja ao tempo do estado absoluto, jâ se verifi·
pública, acrescentando que, o fato de u,ma opiniã.O ffiã[iifestada por um parla- cavam essas funções. Uma função- volto a insistir- editora do ato geral,
mentar, num debate mais acalorado, deverã ser analisada pela própria Casa , corporificadora do chamrido estado de direito, daquilo que se convenCionou
chamar lei. Uma função de natureza administrativa, administrar no sentido
Legislativa à qual este pertença.
No tocante aos decretos-leis, o Professor Michel Temer julga que a de dar, de outorgar aquilo que a lei antes colocou. E final~ente, na evidência
emenda, ora em exame, deveria atingir, também, a supressão dos mesmos. de um lifígio, a solução desse litígio.
Propõe a concepção de uma Assembléia Constituinte, paralela ao ConSão funções ontologicamente distintas urnas das outras. E por isso, dife~
gresso Nacional, sendo que, esta se dissolveria, no instante em que_ fosse pro~ rentemente do que equivocadamente se pensa, o Barão de Montesquieu não
mulgada uma nova Constituição.
·
foi queri:i, na verdade, cerebrinamente criou a tripartição do poder. E que de
Na fase interpelatória, fazem uso da p...:iavra os Senhores Senadores Lei- resto -como disse é uma unidade. O mérito -da teoria de Montesquieu foi verite Chaves, Itamar Franco, Almir Pinto e Deputados Samir Achôa, José Cos- ficar, empiricamente, a existência deSsis três funções afinal sugerir que elas
ta, Castejon Branco e Israel Dias-Novaes.
fossem entregues a órgãos distintos e independentes uns dos outros. ApanheAntes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente agradece ao Profes- se a legislação, apanhe-se a administração e apanhe-se a jurisdição e entreguesor Michel Temer" pela brilhante palestra proferida, ce_rto de que, as teses tra- se a órgãos distintos e .indep-endentes uns dos outros. Porque as funções, em
zidas pelo conferencista, muito servirão para as conclusões finais desta Co- si, antes jâ existíarri. MonteisqUfeu
propor a entrega delas a órgãos distintos e independentes uns dos outros.
missão.
Ora bém, qual a idéia-força d3 teoria de Montesquieu, antes jâ exposta
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a por Locke, antes antevista até por Aristóteles; qual a idéia-força desta concepção,
segundo a qual cada função do Estado deve ser entregue a um órgão
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrâfico.
que independe do outro? A idéia-força é a da liberdade individual, é a da pre-
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servação dos direitos do indivíduo. É um anteparo, ê uma forma do indivíduo
opor-se à vontade do Estado. E o equilíbrio das funções estatais, que, na verdade, revela, conserva e preserva a liberdade dos integrantes do Estado. É
quase intuitivo que, na medida em que um soberano é capaz de editar a lei, é
capaz de executar e, na possibilidade de uma controvérsia entre ele e o súdito,
ele mesmo é quem soluciona, é evidente que o súdito fica à vontade, fica ao
desejo, ao capricho, ao desiderato daquilo que pretende o soberano. Por isso
que Montesquieu disse, não, para preservar a liberdade individual, vamos entregar essas funções a órgãos distintos uns dos outros e cuja atividade seja independente uma da outra, embora harmónica. Ora bem, para assegurar essa
independência, é preciso que haja Instrumentação constitucional. E preciso
que haja alguns aparelhos estruturais no Estado que assegurem efetivamente
essa independência. Não basta a simples afirmação teórica de que um órgão
do Poder é independente. Ê preciso ciiie esta independência resulte de instrumentos que a própria estrutura do Estado estabelece. E qual é essa instrumentação no texto constitucional vigente? Em outras palavras, o art. 6,., da ConstituiÇão Federal estabelece teórica, embora enfaticamente que são poderes da
União, independentes e harmônicos entre si o Legislativo,' o Executivo e o
Judiciário. Mas pergunta-se: a independência a que alude a Constituição é
aquela independência a que aludia Montesquieu?
Em outras palavras, qual é exatamente a intensidade da independência
entre os Poderes atualmente existentes, em face da Constituição vigente? Em
~ outras e mais precisas palavras, quiii é exatamente- o conteúdo jurídico da expressão independência, tal corno positivada pelo constituinte, por aqueles três
senhores de profissão castrense que, em 1969, outorgaraljl uma nova Constituição'!
Na verdade essa independência tem dimensões reduzidíssimas em relação a um dos Poderes do Estado, uma dimensão também reduzida em relação a um outro Poder do Estado e uma dimensão altamente _expressiva, altamente significativa, onde se revela uma independência hipertrofiante em relação a outro Poder do Estado. Refiro-me, como é intuitivo, ne~ta mesma ordem exp.ositíva, ao Legislativo, ao Judiciário e ao Excecutivo. Este último, indubitavelmente, mantém uma tal independência que, na verdade, acaba por
invalidar a afirmação teórica do a·rt. 69 da Constituição, ou seja, o art. 69 da
ConstituiÇãO; qi.la-ildo diz que são independentes os Poderes entre si, acaba
sendo desmentido no plano jurídico, jâ não cogito nem mesmo do plano político, mas ·do plano jurídico, do plano eminentemente justopositivista, pelos
demais ditames constitucionais, sem novidade nenhuma para os Srs. Parlamentares; o Legislativo hoje não exerce as suas funções, n~ plenitude que seria desejável, precisamente porque há alguns cerceias, alguns impedimentos
constitucionais, que fazem ressaltar a preponderância do Executivo e, ao contrário, a dhnensão da atividade do Legislativo. Também sem novidade para
os Srs. Parlamentares. I ndubi~~velmente, na medida erJ1 que o art. 32 da
Constituição estabelece a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, mas·
acrescenta: ~'ressalvadas as hipóteses de crimes contra a segurança nacionar'
e, quando no parágrafo 59 do art. 32, estabelece que: "'nos casos de crimes
contra a segurança nacional não há nem mesmo a necessidade da licença da
Câmara .a qual pertença o parlamentar, para que ele venha a ser processado",
isto reduz, indubitavelmente, a parte inicial do dispositivo, porque fica claro
que o parlamentar deixa de ser inviolável por suas opiniões, palavras e votos.
Boa razão para que as Constituições dos povos civilizados estabelecem que o
Legislativo, os parlamentares hão de ter essa independência não apenas, notem bem, é a Constituição e ela não tem palavras inóteis, a Constituição não
diz apenas por palavras. Quando fala em palavras, fala em palavras emitidas
durante os discursos dos parlamentares. Mas abrange mais, fala mais, fala em
opiniões, -opliiiôes expressadas no púlpito parlamentar ou em outro local e
também abrange a hipótese dos votos.
E exatamente para garantir a independência do Legislativo é que secostuma atribuir a inviolabilidade do parlamentar por suas opiniões, palavras e
votos. E a chamada imunidade material.
De outro lado, como o parlamentar ocupa, também, uma função de. rele·
vância no grupo dOs agentes políticos nacionais, também se lhe cOrlfere uma
imunidade de natureza processual, em um dos parágrafos do art. 32, que salienta não poder ser o parlamentar detido, a não ser el!l razão de crimes inafiançãveiiS eem flagrante delito. Por que o constituinte resolve privilegiar o
parlamentar? Por acaso o constituinte está preocupado em _conferir alguns
privilégios aos parlamentares? Absolutamente, J].ão. Não se trata de privilegiar o parlamentar, trata de con(erir ao parlamentar algumas prerrogativas
que lhe permitam exercitar, com independência, a sua função legislativa ordi·
nâria e especialmente a sua função fiscalizadora. A conferência pelo constituinte da imunidade parlamentar não se destina, na verdade, a preservar uma
dada função, mas tem uma grandiosidade muito além dessas idéias, que vai
muito além dessas idéias, destina-se_ a preservar, a dar operatividade, a opera-
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cionalizar a afirmação do art. 69, segundo a qual os poderes são independentes entre si. Ora, o Legislativo só pode legislar ativo se, efetivamente, os parlamentares tiverem desembaraço para legislar e para fiscalizar e não sejam, por
suas palavras, por suas opiniões, por seus votos, sujeitos a uma vontade de
um simples agente do Executivo, que é o seu Procurador Geral da República.
E aqui neste ponto, acabei de salientar aos Senhores que não é possível falarse em inviolabilidade parlamentar, no momento em que a Lei de Segurança
Nacional abrange as mais variadíssimas espécies, abrangen~o, em conseqüência, quase tudo aquilo que o parlamentar disser da sua tribuna ou no momento em que expresse as suas opiniões que sejam de natureza crítica ao Poder
Executivo, porque também é certo, Srs. parlamentares, que, no sistema atual,
o Executivo acumula rião só as funçÕes que, às claras, às abertas e publicadas,
o Texto Constitucional lhes confere, como exercita uma outra espécie de
função, que não está expressamente prevista no Texto Constitucional, é uma
função, que eu diria, de natureza moderadora, é uma função que está às ocultas. Ê aquilo que o sistema jornalístico chama de sistema e que, na verdade,
está por trás do Poder Executivo e sabe, na verdade, que não é o Executivo
que toma certas deliberações; senã~, o Executivo é o móvel, é o veículo pelo
qual se tornaram e alnda se tomam certas e determinadas decisões. Diríamos
mesmo que há um quarto poder, que não está expresso na Constituição, mas
que está oculto.
Pois bem, o Legislativo, diante dessas circunstâncias, fica amesquinhado
pelo próprio Texto Constitucional. Mas não é só, o Legislativo, para bem le-gislar, deve apreciar, com detença, com vagar, todas as matérias que lhe sejam oferecidas, até porque, sendo o Legislativo um órgão que mais de perto
representa o povo, seja até em razão da quantidade numérica existente no
Parlamento, é o órgão que, recebendo um decreto de lei, seja do Executivo ou
seja nascido no próprio Legislativo, vai consultar os vários setores da sociedade civil, eclesiástica e militar, para verificar se aquele projeto, desde que
seja constitucional, se tem relevância para o interesse público. Então ê precioso que o parlamentar tenha, efetivamente, um prazo mais alongado e, mais
do que isto, diria até~ no sistema em que o parlamentar se imbua~ efetívamente, da sua função legislativa, que não haja prazo de espécie alguma, porque o
parlamentar precisa de examinar com vagar. E essa situação não agrada nem
mesmo o Poder Executivo. No momento presente, no instante em que vivemos, esta situação de fixação de prazo não agrada nem ao Poder Executivo,
porque o Poder Executivo, ainda recentemente tivemos esse exemplo, mandou ao Congresso Nacional o chamado Estatuto dos Estrangeiros que, de logo, Sérgio Ferraz jâ disse, no Rio de Janeiro, não poderia r.;..m ser aprovado

por decurso de prazo, porque, na verdade, trata-se de um código. E uma lei
com cento e cinqüenta e tantos artigos; não se trata de uma lei comum, uma
lei ordinãria, mas de uma lei codificante, de uma lei que estatui preceitos
sobre um determinado setor da população brasileira. É evidente que essa matéria não é lei ordinária, mas código. E os projetes de codificação, segundo o
Texto Constitucional vigente, não podem submeter-se à apreciação de prazos. Se for assim, daqui a pouco o Executivo manda um novo código civil,
mas retira a expressão código e diz: Lei Ordinária Civil, com 1860 artigos.
Não é o rótulo, naturalmente, que identifica a natureza das coisas. E o Estatuto dos Estrangeiros nada mais é do que um código relativo aos estrangeiros
e, por isso mesmo, não poderia jamais ser aprovado por decurso de prazo.
Idéia como disse já expressada por Sérgio Ferraz, no Rio de Janeiro, e com a
qual inteiramente concordamos. Mas, não é só.
Para evidenciar a insatisfação do Executivo com este sistema de prazos,
basta salientar que, tão logo aprovado por decurso de prazo, a primeira notícia com a qual todos os Srs. depararam, Jogo no dia seguinte à aprovação, foi
o Executivo se movimentando para alterar o Estatuto do Estrangeiro, porque, tal corno veio à luz, ele era nitidamente insuficiente como nasceu no seio
do Poder Executivo. Mas, é que depois, várias camadas da sociedade civil começaram a se movimentar contra o projeto, então, enviado pelo Executivo.
Isto veio sensibilizar o próprio Executivo. Então, tem significado que, aprovado por decurso de prazo, para, logo em seguida, o próprio produtor deste
código, deste estatuto, vir novamente ao Legislativo para pleitear remendos a
este projeto?
Vejam os Srs. que o próprio Executivo não se satisfaz com esta hipótese
de fixação dos prazos para a apreciação de projetes de lei. Mas, não é só. O
art. 57 estabelece uma série de competências que ficam reservadas à iniciativa
do Presidente da República de assuntos da maior relevância popular. Isto
vem significar o seguinte: a inação do Executivo, ou seja, a não remessa de
projetes de lei atinentes àquelas matérias, representa a inação do Legislativo
que, como não tem a possibilidade de deflagrar o processo legislativo naquelas matérias, não tem a possibilidade de criar, de inovar a ordem jurídica nessas mesmas matérias, nesses mesmos assuntos.
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Portanto, o Executivo, por força da iniciativa que lhe e reservada, tem
uma força extraordinária c, em ~onseqüência, uma preponderânCia efetiva em
relação ao Poder Legislativo, com o que desarmoniza, com o que desequilibra
a ião ·almejada independência entre os poderes.
Volto a insistir, portanto, que as prerrogativas dos parlamentares, aquilo
que a confere aos parlamentares não é, não tem o constituinte o intuito de
privilegiar uma determinada camada de agentes políticos, senão que dar ope-racionalidade à idéia de que o poder deve ser independente, como estatui o
art. 113 da Constituição, ao dizer que os magistrados são vitalícios não po·
dendo perder o cargo senão por meio de sentença judiciária, ou seja, senão
em virtude de uma decisão do próprio poder ao qual pertence; quando diz
que os magistrados são inamovívcis quando diz que os magistrados têm irredutíveis os seus vencimentos, evidentemente, não estâ interessado cm prívilegiar algum cidadão que se submeteu a um concurso público e que se transformou em um magistrado. Não é um simples privilégio do ser ou da própria
função, é um privilégio da instituição, é um privilégio que se destina a manter
a independência do Judiciário. Tanto isto é verdade, que logo no art. 114, o
constituinte vai Vedar, vai proibir ao juiz o exerCício de uma série de ati vidades: não pode exercer ativídades político-partidârias, não pode exercer o magistério, a não ser um cargo no magistério público particular.
Ora, neste passo, neste momento, o constituinte, por acaso, quer des~
prestigiar o magisfrado? Não. Ele quer que o magistrado exerça serenamente
a sua função. O objetivo último desse querer inegavelmente é a independência
da instituição. De igual manefra, em relação aOs Deputados e Senadores, há
proibições no tocante a contratos com pessoas jurídicas de direito público, no
tocante a exercfcio de funções em autarquias, com que objetivo? Com o objetivo evidente de impedir que, com tal forma de proceder, o parlamentar acabe
por desmerecer o próprio Poder Legislativo. Eis por que estes instrumentos
todos se destinam a manter a independência da instituição. São prerrogativas,
não dos parlamentares, são prerrogativas riâ-0 Oos magistrados, mas são prerrogativas da própria instituição e se destinam, como disse, a manter o
equilíbrio dos poderes, cujo desiderato maior, cujo objetivo maior, é, evidentemente, a preservação das liberdades individuais.
Um Legislativo castrado, que tenha que se submeter à vontade do Executívo, ou um Judiciário peiado que igualmente tenha que se submeter à vontade do Executivo, faz com que- fique desmerecida, com que vá por terra a liberdade do indivíduo que vai postular ou uma modificação de ordem institucional ordinária, ou, então. vai fazer um pleito judicial em beneficio de um direito seu. E nós sabemos que os tribunais superiores, muitas vezes, ficamjungidos a esses aspectos políticos. E muito comunl mesmo C:ntre os advogados
dizer-se que a decisão do tribunal tal foi uma decisão polftica, o que é verdadeiramente uma afronta à consciência jurídica nacional, porque os tribunais
jamais podem proferir- decisão política, senã() que decisão jurídica.
Com esta indagação, gostaria de dizer aos Srs. que a emenda que ora se
apresenta, devolvendo as prerrogativas ao Poder Legislativo, tem o grande e
excepcional mérito de ser um primeiro passo no atingimento de um ideal,
diríamos que isto se situa no plano do possível e não no plano do ideal. Ainda
assim, tal como posta a emenda constitucionãl, que ora se questiona, poderia
ir ela um pouco além do que foi. Não cogita ela da supressão do parágrafo único do art. 154, artigo esse que se refere ao abuso do direito individual ou
político que importa na suspensão do dii"eito político ou mesmo do mandato
parlamentar, por prazo de dois a dez anos, sendo certo que o parágrafo único, mais uma vez, para apequenar o parlamentar, estatui que, nestes casos,
também, independe o processo de licença prévia da Câmara. E nós sabemos
-Geraldo Ataliba tem um belíssimo trabalho sobre isto, publicado na Revista de Informação Legislativa- nós sabemos que-o instituto da licença tem
exatamente o significado de permitir que a Própria Casa Legislativa, à qual
pertence o parlamentar, verifique se dada palavra, se uma dada opinião manifestada em dado instante não se deveu ao ardor dos debates parlamentares
daquele instante, se o animus não foi efetivamente um animus, e mesmo abuso
da segurança nacional e mesmo antes quando se impedia a manifestação injuriante, ou difamante ou caluniante. A licença tem este objetivo: fazer com que
a própria Casa, analisando o contexto em que âs palavras se deram, se elas foraro fruto de simples debate parlamentar mais caloroso, ou se o parlamentar
teve, sim, o ânimo de injuriar, o ânimo de caluniar, ou no presente instante, o
ânimo de ofender a segurança nacional. Evidentemente, Srs. que a segurança
nacional, casuisticarnente, posta numa lei ordinária, mas é segurança naciona!, segundo os parâmetros postos pelo constituinte que, em muitos momentos, não tem nada a ver com aquilo que a lei ordinária, atinente à segurança 1
nacional, estabeleceu. Ninguém pode dizer que uma palavra contra um setor
clerical seja um atentado à segurança nacional; não se pode dizer que o atentado, que uma palavra dirigida contra um setor da sociedade civil constituase num atentado à segurança nacional, como não se pode dizer,jâ que os cor-
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pos militares nada mais são do que corpos componentes da sociedade brasileira, não se pode dizer que a oPinião de um parlamentar, manifestada em celação a um determinado setor militar, se constitua em um atentado à segurança nacional. Esta é uma visão pedestre da segurança nacional. E uma visão pedestre exatamente no momento em que os gols são estratosrcrico.:;. O
conceito de segurança nacional é o conceito da segurança interna, é o conccito de preservação do regime a que aderiu o constituinte.
Mas 0 regime a que aderiu o constituinte, não foi um regime de privilégio de um setor clerical, de um setor civil ou de um setor militar. Evidente,
por mais dracaniana que seja a Constituição, 0 que se quer é 0 privilégio da
sociedade brasileira; 0 que não se quer é a conturbação da ordem nacional.
Isto sim, diz respeito à- Segurança nacional.
Mais ainda, em relação à emenda que ora se debate. A simples circunstância de manter e não suprimir o Decreto-lei, verdadeira excrescência num
sistema jurídico em que o Legislativo é que tem a função de inovar a ordem
jurídica, na medida em que mantém o Decreto-lei, confere-se ao Executivo
que, na verdade, legisla muito mais ativamente, a possibilidade de impedir a
manifestação do Executivo. E com critérios, com fórmulas muito sutis.
Realmente, quem trabalha nesse texto constitucional, percebe que as in·
traduções feitas pelos remendos constitucionais - porque eu não chamo a
isso de emenda à Constituição, têm o significado de uma coisa meditada, de
um coisa pensada, de uma coisa que deriva, efetivamente, de uma aspiração
popular, e não da subfunção da solução de casos, segundo determinados casuísmos: "Ah, é preciso extinguir o:S partfdOs?~Então- iiltroduzam o art. 152,
num paragrafozinho em que a criação e extinção dos partidos, dar-se-á por
lei". E está solucionado o problema. Não! A Constituição não se interpreta
em função de um artigo, senão que o artigo se interpreta em função do Texto
Constitucional.
Agora, no tocante a Decreto-lei, uma das emendas constitucionais, muito habilmente, quase não percebida pela maioria dos que tratam com a Constituição, passou a dizer que o Decreto-lei será examinado no prazo de 60 dias,
a contar do seu recebimento, pela Casa Legislativa, ou seja, se o Presidente da
República quiser, ele retém esse Decreto-lei, por 50, 60, 80, 100 dias, e só depois, ele remete ao Congresso Nacional.
Antes desta emenda, os 60 dias contavam-se da publicação do Decreto~
lei. Agora, conta-se a partir do recebimento. Uma coisa sutil muito bem colocada no art. 55, mas que revela, mais uma vez, que com isto, o Executivo passa a tornar inoperante a própria atividade legislativa.
Nestes termos, a emenda, penso eu, deveria atingir também a supressão
dos Decretos~leis. Não há dúvida- dirão os Srs.- a opinião expendida na
sua fala, é uma opinião de quem almeja o ideal e não de quem almeja o possível. Pois, se é assim, penso eu, Vimos exafamerite-ao que é possível, vamos
exatamente ao que não seja simplesmente ideal. Vamos a uma solução que
seja admitida, penso eu, pelos que governam - e Governo aí tem o sentido de
conjugação de Executivo, Legislativo e Judiciário, e pelos governados. Vamos a uma solução possível. Não vamos a uma solução ideal. A solução
ideal, no nosso modo de ver, indubitavelmente, seria a convocação de uma
assembléia nacional constituinte. Mas esta não se sabe, se é possível, tamanhas são as resístências opostas pelo Poder Executivo e opostãs por aquele
poder oculto a que me referi, e que se sedia também no Poder Executivo. Mas
isto ê num plano ideal. Volto a insistir, vamos ao plano do possível.
O que é possível fazer, neste momento de conturbação nacional, em que
as aspirações populares, indubitavelmente, estão fermentando no sentido de
pleitear uma nova ordem constitucional?
É ~vidente, Srs. Parlamentares- e os Srs. têm contato com todos os setores da sociedade civil, a um intelectual, a alguém da classe média - e eu
posso colocar a problemática referente ao poder constituinte - ao pobre
operário, ao pobre do salário mínimo, eu só posso colocar a problemática referente a como ele vai dar alimento aos seus filhos; essa problemática lhe interessa com constituinte ou sem constituinte, mas, indubitavelmente, a palavra
constitUinte, hoje, tem, para qualquer setor da sociedade civil, um significado
de oposição àquilo que está posto, isto ê, não se quer aquilo que hoje vigora,
aquilo que hoje existe. Uns porque entendem que é preciso mais liberdade aos
indivíduos, outros porque entendem que é preciso cercear a atividade do Executivo, e outros porque entendem que é preciso conter a inflação; outros simplesmente porque querem comer, porque já não conseguem tomar leite. Aioda, recentemente um Ministro dizia: ..0 povo brasileiro precisa acabar com
essa mania de comer carne, precisa substituir a carne por outras coisas". Daqui a pouco, ele vai dizer: .. É preciso- numa cidade como São Paulo- acabar com essa mania de respirar ar puro, deixe-se poluir".
Quer dizer, a idéia do poder, evidentemente, sobe à cabeça das pessoas.
Mas, então, volto a insistir: alguns pensam na idéia de constituinte, apenas
como fórmula de se opor ao que está aí, de buscar simplesmente alimento
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para si, para seus filhos, mas, indubitavelmente, a idéia de constituinte, seco- se não é titular de mandato eletivo. Se é titular de mandato eletivo continua a
loca como uma idéia renovadora, como uma idéia capaz de fazer com que as exercer as suas funções normais no Congresso Nacional.
coisas que estão aí se modifiquem. É isto que está plantado na consciência
Portanto, se me permitem dizer, também não se objete a isso, com a idéia de
nacional atualmente: constituinte é sinônimo de modificação.
que é uma coisa um pouco oni::rosa para o País. Nós sabemos, e não vaMas, dizia eu, é preciso operadonalizar, é preciso tornar operativa essa
mos colocar ·aqui essa problemática, que hã fatos muito mais onerosos para o
idéia de constituinte, para levar aquei~S que a ela aspiram, a vê-la corporificada. E neste passo, me parece que se, de um lado, nós temos a idéia de que al- País, que jamais -passaram pela cabeça dos governantes sediados no Executiguns setores governamentais - basicamente o Executivo - não desejam a vo, ou onde quer que seja, em não realizá-los e o que se gastar com a convoimplantação de uma constituinte, de outro lado, vemos setores da intelectua- cação dessa constituinte, o jeton que se pagasse a esseS participantes da constituinte não é nada diante daquilo que se conseguiria com a estatuição de uma
lidade brasileira, sustentando que este Congresso não poderia nem deveria
nOva ordem constitucional, porque com isso se harmonizariam todos os se-exercitar uma função constituinte, porque não teria recebido poderes popuguimentos da sociedade civil, isto geraria, efetivamente, um sentimento de
lares para tanto, sendo certo que esta manifestação é encontrável na quase totalidade, pelo menos, da maioria dos parlamentares que integram o Congres- participação popular nos negócios do Estado, e ao mesmo tempo, satisfaria,
creio eu, ao Executivo que continuaria a ter o Congresso Nacional funcionanso Nacional. De outro lado, ainda, encoritramos nos demais setores da sociedo, auxiliando-o neste mister governativo.
dade civil a idéia de que a passificação nacional Viria peia participação de todos na nova estrutura estatal.
Colocar-se problemas, como, por exemplo, qual o local físico em que se
Pois, muito bem, sendo assim, e formulando a idéia daquilo que é possí- reuniria essa constituinte, me parece também pedestre demais. Evidente que
vel, eu teria a propor a concepção de uma constitUinte paralela ao Congresso se arrume um local para a reunião do constituinte, pode ser até no Congresso
Nacional, ou seja, este Congi'esso_continuaria a exercitar a sua função legisla- Nacional, pode ser em momentos em que as sessões não estejâm se realizantiva ordinãriã e; igualmente, a sua função fiscalizadora, e igualmente, muitas do. Encontrar-se-hã uma forma material. Eu não saberia de pronto dizer qual
vezes, a sua função de respaldo do Poder Executivo. Não haveria, assim, um fosse, mas indubitavelmente a idéia de que não haveria um local físico para a
rompimento, um corte profundo, uma secção na atividade legislativa ordi- reunião da constituinte, jamais poderia ser levantada, em fase do pedestrianária, na atividade de suporte do Executivo e na atividade fiscalizadora do nismo desta mesma idéia.
Executivo. Mas, paralelamente, funcioOaría uma consfituinte integrada por
Ademais disso, chegaria a sustentar que a convocação de uma consti·
quem quisesse candidatar-se a tal posto - fosse parlamentar ou não - e, tuinte paralela ao Çongresso, e portanto é constituinte com o Congresso, não
sendo parlamentar, exercitaria, cumulativamente, a função constituinte na constituinte por meio do Congresso, mas constituinte com o Congresso, a
convocação dessa constituinte, que poderia ser imediata,já independe até de
Constituiilfe e a função ordinária, no Congresso Nacional.
Mas, como operacionalizar esta idéia? Haveria, por acaso, impedimen- uma estruturação partidária, porque os co.ristítUintes não precisam ser eleitos
por meio de um partido; os constituintes são, na verdade, representantes das
tos materiais, à viabilização desta idéia?
Em primefrO lugar, gostaria de sustentar que, o simples ato convocatório v-árias Correntes de opinião pública. As correntes de opinião pública, sim, ê
de urna constituinte já faz com que os vãrios setores da sociedade brasileira, que se corporificam mais tarde, em partidos, porque partido nada mais é do
mais objetiva e agudamente, passem a debater os temas institucionais. Evi- que parte, por isso que chama partido, ou seja parcela, parcela do quê? De
dente que a simples convocação, o simples momento da escolha daqueles que opinião pública, tanto que só é legítimo um partido, no plano sociológico
vão exercitar a atividade constituinte já é urna áfiVidade constituinte; já é uma político, um partido que efetivamente representa uma corrente de opinião
atividade em que todos ascultam a opinião popular, para, afinal, transformá- pública: Um partido, onde haja várias opiniões públicas não representa aquela em preceitos constitucionais.
les que quer representar. Portanto, a estruturação da constituinte índepende,
Quem poderia proceder à convocação dessa cOnstituinte? O ato consti- até ffiesmo, da estruturação partidãria.
O que é indispensável, e portanto alguns parâmetros devem ser coloca~
tuinte, sem nenhuma novidade para os Srs., não é um ato previsto na Ordem
jurídica positiva. Não há na Constituição um dispositivo constitucional que dos, é a idéia de que o ato covocatório deverá fixar o número de constituintes.
diga: o Presidente da República, ou o Congresso Nacional, ou o segmento do Agora, quem quiser habilitar-se à constituinte, se habilitará e num debate ampovo podem convocar uma constituinte para reconstrução do Estado. Não plo, nacional, no qual se utilizará a praça pública, no qual se utilizará o rádio
há dispositivo na Constituição qUe dTgi1sso. Portanto, o ato constituinte, o e a televisão, imprensa falada e escrita, os constituintes, os candidatos a consato de convocação da constituinte, como também a Assembléia Constituinte tituintes exporão as suas idéias, e aqueles que forem eleitos defenderão as
mesma, é sempre um ato revolucionário, revolucionário no sentido de que idéias, na constituinte. Com isso, penso eu, nós teríamos a pacificação naciorompe com a ordem jurídica então estabelecida, mas rompe com essa ordem nal.
jurídica pré~falecida, morta, sem significado.
Volto a insistir na desnecessidade da estruturação partidária. Se ela vier,
Este ato constituinte, portaritá,--j)Ode provir, penso eu, desde que haja muito bem; se ela não vier, ela ê inteiramente dispensável, porque o ato consconsenso nacional, tanto do Congresso Nacional, como do Presidente daRe- tituinte, vOlto a insistir com os Srs., é um ato que nio se calca, não se baseia
pública, ou até como uma formação espontânea do povo brasileiro, já que numa ordem jurídica anterior, tanto assim que a ordem jurídica anterior janão há previsão constitUciOnal para a convocação constituinte.
maiS p-revê a idéia de uma constituinte.
Entretanto, penso eu, o Chefe do Executivo Federal, que hoje exercita
Pensem os Srs. nas vãrias constituições que tivemos desde 1824. Em aluma parcela ponderável do Poder Nacional, poderia marcar a sua presença gum instante havia a previsão do rompimento da ordem constitucional para o
no cenário político nacional, e efetivamente dar força definitiva àquelas idéias, se- surgimento de outra ordem constitucional? Absolutamente, não. O Golpe de
.gundo as quais a democracia será implantada a qualquer custo, segun- Estado de 1889 somente se legitimou depois, quando impôs o Decreto n"'l da
do a qual a chamada abertura se processará de qualquer maneira, pois essa mesma data, de 15 de novembro de 1889; aí sim legitimou·se. Mas, o momenvontade sobranceira, soberana, tão ardentemente apregoada em quantos mo- to do ato.revolucionário é o_ momento usurpador, é o momento em que se
mentos o Senhor Presidente da República se manifeste, pOdeY.i3. ser, por meio rompe com a ordem jurídica.
dessa vontade sobranceira, que se verificasse o ã:to da convocação da- constiO Movimento de 37, quando se implantou uma nova constituição, estatuinte, que naturalmente demandaria, no primeiro instante, a própria eleição,
a própria escolha daqueles que comporão a constituinte, mas por uma eleição va previsto na Constituição de 34? Absolutamente, não. O Movimento de 64
estava previsto na Constituição de 46? Absolutamente, não, pelo contrário,
popular, por uma eleição direta.
Depois, instalada a constituinte, demandará o tempo que for necessário no primeiro momento o Movimento, dito revolucionário, foi um Movimento
para um debate amplo e livre de um novo texto constitucional. E essa consti- juridicamente usurpador, para, logo depois, legitimar-se pela implantação de
tuinte, por sua vez, se dissolveria no instante em que fosse promulgada a nova uma ordem jurldica por meio do Ato Institucional e depois sob n'i' l. Mas, o
ConstituiÇão-: Notem os Srs. as dimensões que se dariam a esse integrante de ato constituinte é sempre um ato inaugurador da ordem jurídica e por isso, ao
uma Assembléia constituinte. Não seria uma simples função ordinária, mas meu modo de ver, dispensa até mesmo a existência dos partidos ...
seria alguém que teria recebido do povo a função de reconstruir, de recriar, de
Nada impede que, depois de vir à luz a Constituição ou operando ordireestruturar o Estado brasileiro.
nariamente este Congresso Nacional, sejam os partidos estruturados. O que
E notem mais os Srs. que os desprendimentos dos integrantes desta Cons- se vai saber depois, em face da constituinte, em face da nova Constituição, é
t.ituinte seriã: muito grande, dando mesmo validade ao sentimento popular, se esta estrutura partidária, formada por um Congresso comum, por um Conque deve ser a base, o fundamento do exercício do poder constituinte. -Quem gresso ordinário, é recebida ou nàÓ pela ordem constitucional, em face de um
ali estivesse estaria desapegado naquele instante de um mandato popular, fenômeno conhecido no constitucionalismo, que é o fenômeno da recepção.
aliás da titularidade de um cargo eletivo. Ele seria eleito para a constituinte. Sabemos que, a cada momento em que surge uma nova Constituição, surge
Dissolvida a constituinte, ele volta ao meio do qual proveio, ao próprio povo, ·na verdade um novo Estado. Historicamente o Estado brasileiro é o mesmo
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mas, juridicamente, o Estado brasileiro de 1969 não é o de 1946, cÕmo o de
1946 não é o de 1937.
Tanto isso é verdade quC: as ordens constítucionais costumam preservar
o direito adquirido, o ato jurídico, perfeito e a coisa julgada. Por quê? Porque
não há nada que tenha sido produzido antes da Constituição que possa se
opor à Constituição. Daf a razão pela qual aponstituição costuma preservar
esses atos, esses direitos antes adquiridos, deOaixo de ordem jurídica anterior.
A idéia, portanto, é a idéia de que a ordem legislativa ordinâria será ou
não recebida pela nova Constituição. Se for recebida incorpora-se automaticamente à Constituição, se não for recebida ela perde a sua eficácia precis-amente porque vulnera o texto constitucional.
A minha proposta, pois, em torno das prerrogativas dos parlamentares
que se substanciam no fundo e na forma como prerrogativa do próprio poder, da própria iristituição, precisamente para garantir a independência do
Legislativo é, na medida do possível, aquilo que deve ser obtido; na medida
do ideal idealíssimo nós proporíamos uma Assemblêia Nacicinai COnstituinte, desde já; mas, na medida também do possível e mais do que possível, do
desejável, nós proporíamos a convocação de uma constituinte, já, que funcionaria paralelamente ao Congresso Nacional.
Eram estas, Senhores, as considerações que eu tinha a fazer inicialmente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Passando à segunda fase da
nossa reunião, e següindo a nossa praxe, essa fase é de debates, damos, portanto, a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES - Inicialmente, Professor Michel Temer, nas
quartas-feiras aqui no Senado e na Câmara temos reunião das comissões permanentes, e é por essa razão que não contamos aqui com um maior número
· de Senadores. A Comissão de Justiça -.como V. Ex• está vendo- está funcionando e eu dela saí para assistir a sua coitferência, porque sabia que ia me
deparar com ensinamentos de alto nível e pertinentes aos assuntos e aos anseios que estão se desenrolando aqui no Congresso. Mas, essa conferência' serã distribuída, será examinada e analisada e eu não tenho dó vida nenhuma de
que ela será objeto de debates e considerações. E não se surpreenda V. Ex•
mesmo, se daqui a algum tempo, V. Ex• passar a ser consultado e a vir percutir novamente o tema ministrado na conferência de hoje.
.
Aqui, vivemos - e eu digo em particular porque sou da Comissão de
Justiça - e vivemos assim hã muito tempo um clima de frustração. Esta
Constftuição é iriteii-a:ffiente imPrestâVi:l qualquer criatividade maior de um
Congresso Nacional. Não hâ projeto por mais impOrtante, por mais aiual que
não venha esbarrar nessa Constitufção. O C0Ii8resso atuai; na realidade, não
tem poder algum e se alguém quiser aprofundar uma exegese, verá que qualquer projeto aqui implicará em despesa, e in1plicando em despesa, ele é inconstitucional, quer dizer, existe para frear o Congresso. E asseguro- e os
Srs. Senadores têm conhecimento disso - que o trabalho, os esforços de Senadores, de parlamentares de ambos os partidos terminam no arquivo. Quer
dizer, muitas vezes homens que exerceram por muito tempo o mandato legislativo, o mandato executivo, tiveram ampla e profunda experiência não podem trazer essa experiência para a lei porque é inviável effi face desta Constituição. E freqUentemente assistimos a casos como esses, quer dizer, casos re-petidamente de projetas aqui arquivados e depois o Executivo os retoma sob
a forma até de Decreto-lei, como foi inclusive o caso desse recente projeto
nosso que estabelecia - isso há cinco anos - que ninguém podia perceber
vencimentos superiores ao do Presidente da República. E aqui foi arquivado
por inconstitucional e, agora, o Presidente, sob a forma de decreto, vem e reproduz ipsis litteris aquilo, mas já sob uma forma de lei inferior mas que tem
uma finalidade política determinada a de adquirir uma simpatia transitória
mas com vícios e com limitações que uma lei efetivamente retiraria.
Então, Professor, esse seu rema aqui, no Congresso, já discutimos entfe
Senadores, esta possibilidade constitucional de uma constituinte paralela que
pode ser realmente uma grande alternativa para esse imPasse. Pode ser uma
grande alternativa, porque, na realidade, essa Constituição não serve nem
mesmo ao Executivo.
O próprio Ministro da Justiça vem usando da argumentação de que não
cabe a constituinte- e de resto é o argumento, hoje, do Partido oficial porque não houve a ruptura da ordem, mas houve uma desatualização das
definiçõeS jurídicas na Constituição, quer dizer, ela não define satisfatoriamente os direitos. Que"r dizCr, o que se quer, hoje, em nível jurídico, em altura
jurídica, essa Constituição não dá.
Então há necessidade de uma redefinição de todo esse direto. Por outro·
lado, o País está num determinado impasse ou o desgaste do próprio Governo pelo alongado do tempo em que está no seu exercício. Então, digamos, um
debate desta natureza é, também, uma fonte de criatividade, porque o povo é
uma fonte admirável de criatividade e uma constituinte que vier com esses po-
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deres terá uma grande série de alternativas para que viabilizemos o País e a
própria administração.
De maneira que me congratulo com V. Ex• e só faço uma modesta pergunta. Digamos, a convocação, pelo Congresso, essa possibilidade seria sob a
forma de uma emenda constitucional? Corno seria esse ato convocatório do
Congresso? Porque se fo.rmos olhar a Constituição diz que qualquer ato aqui,
do Congresso, qualqucir 'lei que implique em despesa, ela ê inconstitucional.
verdade que a emenda constitucional não teria essa implicação, mas eu quero
saber qual seria a natureza, um ato convocatório próprio, existe isso em Direito ConstituciOnal? Um ato convocatório do Congresso do Poder Constituinte ou uma emenda à Constituição que admitisse a constituinte?
Gostaria que V. Sa. explanasse a esse respeito; e minhas congratulações,
meus parabéns, pela brilhante, pela segura, pela desinibida palestra que
V. Ex' proferiu ria manhã de hoje.

e.

O SR. MICHEL TEMER -,- Agradeço, naturalmente as palavras do
eminente Senador Leite Chaves mas quero voltar à seguinte idéia: o ato convocatório de urna constituinte ê um ato politicamente tido por revolucionário
no sentido de transformação. Vou até começar por urna idéia que, talvez, esclarecerá melhor o que quero dizer. Suponha V. Ex• a existência de um núcleo
de pessoas não organizadas, inorganizadas, porq~e, na verdade, o que dá organização a um grupo de pessoas é o direito, é a norma jurídica que liga um
ao outro. Suponha a existência de um grupo inorganizado que, num dado
momento, resolva estruturar um determinado estado. Esta convocação seria
fruto da emanação da vontade dos próprios integrantes desse grupo social.
De modo que encontrar na Constituição uma figura jurídica que desse respaldo a esse ato constitucional seria conValidar -o que já está na Constituição.
Se nós cogitarmos de uma emenda à Constituição, a emenda à Constituição também há de ser constitucional, sob pena de não ingressar no sistema
normativo. Ora, bem, uma emenda constitucional que convocasse urna constituinte, não seria constitucional porque não há- corno disse- essa previsão.
Simplesmente isto. Se isto derivar, veja V. Ex' de um simples consenso nacional, o que é preciSo é apenas instrumentalizar a maneira pela qual
se processará a constituinte e nisto, indubitavelmente, terá relevo a atividade
dos parlamentares e também do Executivo. Agora, quem, ao meu modo de
ver, está mai~ aparelhado, tecnicamente, para convocar esta constituinte?
Penso eu que o Chefe do Executivo Federal que, após urna consulta ao Legislativo, editaria este ato constituinte ou atê poderia remeter à consulta. Este é
um momento político, é um momento constituinte. Veja V. Ex' que o simples
ato de convocação de urna constituinte é o primeiro momento da constituinte, a Assembléia Constituinte não é o primeiro momento da constituínte, senão que o ato de convocação da constituinte é o primeiro momento da constituinte. Diria eu, quem deu o primeiro passo para a constituinte? Foi quem a
convocou. No nosso sistema, também não vamos sonhar com hipóteses em
que o povo, como na Suíça, se reúne em praça pública para deliberar, mas vamos objetivar a situação política brasileira.
O SR. LEITE CHAVES-:_ E se o Executivo não faz, o Legislativo faria,
é um ato de soberania.
O SR. MICHEL TEMER -Pode, evidentemente, é um ato de soberania, pode fazer. Mas, evidentemente, havendo a necessidade de um consenso
entre Executivo e Legislativo, caso contrário, penso que seria difícil viabilizar
a idéia, partindo para um plano, Senador, eminentemente fático, para um
plano eminentemente prático. Para mim, eu acho, no sistema atual, veja bem,
as instituições nacionais, foram tão deterioradas, de 64 a esta parte que, na
verdade, a idéia de que o Executivo poderia deflagrar este processo me é muito simpática. O Executivo deflagraria com o apoio do Legislativo, o Executivo já estabeleceria a fórmula dessa constitUinte com a aprovação do Legislativo, porque isso me parece muito importante, porque, de resto, Senador, aqui
estão os representantes do povo, como também não podemos ignorar que no
Executivo, ainda que por uma via indiretíssima, esteja o representante do povo, eleito por um colégio eleitoral, ainda que por uma via indiretíssima. Então, a idéia-força é esta, é preciso um ato convocaió-i-io. Para que é preciso um
ato convocatório? Para a mobilização nacional de um lado, e, de outro lado,
para dar a forma procedimental desta constituinte. Não estabelecer normas
de como a constituinte vai estatuir a constituição, não. Isto será observado
pelos constituintes. Mas, quantos constituintes serão eleitos? Quando será
realizada a eleição? Quais os canais que os candidados à constituinte poderão
utilizar? Quem poderá ser candidato à constituinte? Estes atos todos estarão
contidos no ato convocatório da constituinte que, como disse, ê o primeiro
momento da constituinte.
Penso haver respondido à sua indagação.
O SR. lEITE CHAVES -

Satisfatoriamente.
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O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Sarnir Achôa.
O SR. SAMIR ACHOA - Quando a Oposição levantou novamente a
tese da constituinte no País, ouvimos_ alguns líderes do Governo, procurando
diminuir a-idéia perante a opinião pública e a população. Nós ouvimos esses
líderes dizerem, por exemplo, que a constituinte não seria panacéia para os
males do País, que a constituinte não estancaria a iDflação. Muito mais grave
do que isto, procurando confundir a opinião pública, esses mesmos líderes
vêm dizendo, reiteradamente, que o Congresso pode modificar a Constituição, sendo desnecessária, portanto, a constituinte.
Claro, o objetivo do Governo, por intermédio de suas lideranças, é diminuir, repito, a idéia da constituinte que toma volume a cada dia mais em nosso País.
Queria perguntar a V. S• qual a interpretação que o ilustre conferencista
dá àquilo que, na minha opinião, representa o maior entrave ao funcionamento moral do Congresso, em termos democráticos, que é o art. 48, que decorre da alteração feita pela Emenda n9 li da Constituição Federal.
Colocando assim, uma posição, que nós tentamos durante a discussão
das prerrogativas do Congresso, da devolução de algumas prerrogativas,
tínhamos colocado, como preliminar, a modificação do art. 48, porque entendemos que este artigo, na nossa opinião, exterrriinóU o Congresso Nacional.
Na minha opinião não existe um Congresso Nacional, principalmente para o
efeitO que querem dar esses líderes do Governo para a modificação da Constituição, pOrque tenho a _idéia de Congresso como a suma de uma mesma situação em igualdade de condições e, matematicamente, teríamos no Brasil,
um fato que talvez não tenha chamado a atenção da opinião pública e de alguns jornalis;ta.$_até. Temos hoje, um Congresso Nacional que inexisie, porque se admitíssemos a idéia de que um determinado texto constitucional que
devesse ser modificado, fosse submetido a esse dito Congresso Nacional,
teríamos, por exemplo 420 Deputados votando favoravelmente a esta modificação; teríamos 33- Senadores votando favoravelmente a esta modificação;
teríamos portanto 34 que derrubariam toda a vontade de uma maioria em decorrência do art. 48 que, eu repito, durante a discussão da devolução das
prerrogativas, tínhamos colocado como questão preliminar para que o Congresso pudesse realmente legislar a matéria.
Então hoje, a opinião pública tem que saber que inexiste nesse País um
Congress-o Nacional, não existe, por exemplo, aquilo que podemos dar, claro
na existência do Congresso, uma decisão democrãtica. Como pode existir um
Congresso Nacional que modifique alguma coisa, principalmente o texto
constituciOiiãl, como querem alguns líderes do Governo, repito, procurando
confundir a opinião pública, quando 34 ditos Congressistas, que eu não aceito como Congressistas, porque n·ãcq.Yertencem a um Congresso, porque aquela reunião feita no plenãrio da Câmara Federal não representa absolutamente
um Congresso e o texto constitucional diz- Congresso Nacional, coisa que
nós não acCitainos corno Congresso- coino é que poderia ser democrática
uma decisão toniada por 34 contra, em tese, 453 Congressistas?
Pergunto: não entende o ilustre conferencista que, preliminarmente, deveria, para que ocorresse algumas alterações que servem, por exemplo, à
maioria da opinião pública, para que ocorressem essas alterações, fosse imediatamente modificado o art. 48, devolvendo o texto anterior que era, pelo
menos, que transformava a reunião em Câmara e Senado em Congresso Nacional? Essa modificação não-seria pi-eliminar para que pudéssemos falar em
prerrogativa do Congresso?
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Pois bem, os Estados, numa Federação, isto ê, são Estados porque têm
poderes próprios, têm Poder Executivo, Legislativo e Judiciário próprios.
O art. 47 estabelece no seu parágrafo }9 que não serâ objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação e a República.
Talvez. Quem elaborou esta Constituição nem atentou para isto porque senão retiraria a expressão, tendente. Quando a Constituição diz .. tendente a
abolir" signifiCa o seguinte: no que diz respeito à Federação, não faça nada de
que de alguma maneira macule a Federação, porque senão teríamos hipóteses
seguintes: no art. 13 diz que: os Estados organizar-se-ão pelas Constituições e
Leis que adotarem c têm competências residuais. Pois bem, a emenda constitucional iria, pin:çando as competências residuais do Estado, e entregando à
União. Então, a letra da Constituição não se modificaria, mas, num dado
momento, o que nós iríamos verificar ê que o Estado não tem competência alguma, porque as competências residuais teriam sido entregues à União. Então, teríamos, nominalmente, uma Federação, mas realmente não teríamos
uma Federação. Por isso _que a Constituição diz: não delibere sobre emenda
tendente a abolir a Federação. Mas eu dizia: nem o Executivo obedece a isso.
Com a centralização da atividade jurídica cm torno de um órgão federal, o
que aconteceu foi a violação do art. 47 § 19 Porque esta centralização tende a
abolir a Federação, já que a Federação se assenta na idéia de descentralização
da atividade política.
Não fosse apenas isso, agora, indo ao núcleo da sua indagação, diria
que, se nós ficássemos com a emenda referente às prerrogativas dos parlamentares, inequivocamente, a sua- contribuição é de um significado extraordinário. Estou de pleno acordo com as suas colocações. Uma minoria consegue
derrubar aquilo que, na verdade, é a vontade da maioria. Penso que V. Ex• se
referiu àqueles que foram eleitos de uma maneira indireta. Então, não hã dúvida de que se não viabilizar essa idéia que viemos debater e discutir, é evidente cj_ue, no plano do possível, essa emenda restabelecedora das prerrogativas
deveria estabelecer e acolher também a idéia que_ V. Ex• tão bem expressou,
ou seja, se é para s·er decidido pela Maioria, ela que decida. Que não haja um
mecanismo - agora aqui é mais uma das sutilezas postas pelo constituinte
exatamente para que o Poder Executivo mantenha a sua preponderância; até
é uma achega que V. Ex• presta a minha fala, porque a esse ponto não me referi. Mas, aqui não há dúvida. ~ um meio sutH pelo qual o Poder Executivo
acaba detendo a preponderância, e preservando a preponderância que ele deM
seja para si. Indubitavelmente estou de pleno acordo com suas considerações.
O SR. SAM IR ACHOA - Agradeço imensamente e me permita, Sr.
Presidente, mais uma indagação.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) nobre Deputado Samir Achôa.

Concedo a palavra ao

O SR. SAM IR ACHO A -Tem sido explorado recentemente, face à
tentativa do Governo de adiar as eleições municipais, por intermédio do Governo
um dos aspectos que tem sido mais acentuado pela imprensa e pelas falas
parlamentares principalmente no sentido de que a correria no caso da extinção dos mandatos pelo decurso de prazo do seu cumprimento do mandato
de Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil, ocorreria uma vacância nO cargo
que, fatalmente, determinaria intervenção nos Municípios. Isso tem sido noticiado diariamente nos jornais. Hoje, nos jornais, consta matéria sobre esse
aspecto, dizendo que alguns parlamentares do partido situacionista iriãm
querer a intervenção porque ela satisfaria os seus interesses eleitoreiros. Pergunto: a Constituição Federal, no seu art. 15 ou em qualquer outro artigo,
prevê intervenção nos munidpios; no caSo- de eXtinção de mandato dos PreO SR. M!CHEL TEMER- Entendi muito bem a colocação do nobre feitos e Vereadores, ou ela é omissa completamente a respeito disso?
Deputado Sarnir Achôa e quero dizer o seguinte: o que o GovernO tem susM
tentado, num plano jurídico formal, e nisto de fato, ele não estaria errado, se
O SR. MICHEL TEMER -Intervenção no município é possível e feita
eu estivesse aqui examinando o texto constitucional e buscando sua interpre- pelo Estado. Há uma previsão constitucional no§ 39, art. 15, segundo o qual a
tação, diria, quando um Ministro do Executivo diz que esta Constituição é re- intervenção dos municípios será regulada na Constituição do Estado, somenformável em todos os seus aspectos, à exceção daquilo que pertine à Fede- te podendo verificar quando - e vem aqui arroladas algumas hipóteses em
ração e à República, em razão do art. 47, parágrafo I 9, sobre este plano jurí- que pode ocorrer a intervenção do Estado no Município. A intervenção é um
dico, nós estaríamos de pleno acordo. Mas, entretanto- e esta é uma primei- fenômeno eXcepcional, tanto o é que o constituinte teve que estabelecer uma
ra consideração que quero fazer, para chegar ao núcleo da sua indagação- o previsão na própria Constituição. A Constituição não prevê que o Estado
que verificamos é o próprio Governo, o·próprio Executivo, o Governo enten- posSa intervir numa autarquia estadual. Por quê? Porque são seres desqualifidido como Executivo, desobedecendo aos ditames constitucionais.
cados, também porque a pessoa política está acima da pessoa administrativa.
Vou dar um exemplo: a chamada Emenda Constitucional n9 7, que intro- Mas, aqui, como se trata de pessoas iguais, Estado e Município, União e MuM
duziu a reforma do Judiciário, da qual derivou a Lei Orgânica da Magistratu- nicípio, é preciso que haja uma expressa previsão constitucional. Se V. Ex• vera Nacional, centralizou em torno do Judiciário Nacional, especialmente, no rificar as hipóteses do § 39, do art. 15 da Constituição, em nenhuma delas está
Supremo Tribunal Federal, uma parte da atividade judicante, permitindo a prevista essa hipótese em que, havendo vacância, o Estado ou a União- não
chamada avocatória de processos, permitindo que processos disciplinares sei quem vai nomear esses interventores- ao rileu modo de ver, seja a infer.:.
contra Juizes Estaduais pudessem ser julgados pelo Supremo Tribunal Fede- venção - a minha tese nesse ponto já ex pendida a um jornal de São Paulo vai
ral, por meio do Chamado Conselho Nac_i_o_n_al da Magistratura, portanto, um pouco mais além. A meu modo de ver, tanto a intervenção quanto a prorhouve uma profunda centralização da atividade judicante e atê administrati- rogação de mandatos são inconstitucionais. Digo por que: há um preceito
va quando se trata de punições em tOrno de um órgão federal.
·0nstitucional a que todos costumam prestar pouquíssima atenção, mas que,
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na verdade, ê um preceito substancialmente constitucional. A essência mesma
da Constituição, ou seja, existe na Constituição uma matéria materialmente
constitucional como existe no Direito Civil uma matéria essencialmente Civil,
urna matéria essencialmente tributária, uma matéria essencialmente traba·
Ihista. Se eu disser: casamento, penso em Direito Civii; se eu disser: ICM,
penso em Direito Tributário; se eu disser: relação de trabalho, penso em Direito do Trabalho. Nesse sentido existe uma matéria tipicamente constitucional? Exjste uma matéria que eu possa dizer c enunciar uma frase e V. Ex•s dizerem isto é constitucional. O núcleo substancialmente constitucional, a _matéria efetivamente constituCional está est3.tufda no§ lq do art. 19 da Constituição: 4 'Todo poder emana do povo". O que significa isso: emana, de que
maneira? Quais os desdobramentos desse dispositivo constitucional que sustenta o emanar o poder do povo'? Que povo?~ o _povo municipal no plano do
Município, é o povo estaduãl no plano do Estado, é o povo nãcional, no plano da Nação. Pois bem, no momento em que o povo municipal foi às urnas
há quatro anos atrás e disse: eu confiro o mandato popular, isso estâ assenta-

do na segunda parte do§ I• do art. I• da Constituição: "Todo poder emana
do povo e em seu nome é exercido''. Essa expressão .. em seu nome é exercido" significa que o constituínte fez uma opção pdo sistema representativo.
Por isso que o povo, titular do poder, em razão d~ § 19, art. }9, foi __~s urnas e
disse: eu quero que A,B,C,D, exerçam, em meu nciriiC, o poder. Pois bem, este
mandato, essa outorga de poderes foi feita no prazo certo.
Ninguém pode, ao meu modo de ver, nem o Congresso Nacional, por
meio de uma emenda constitucional, sob pena de afrontar o§ 19, do art. 19,
prorrogar mandatos, porque a vontade do Congresso Nacional não ê a vontade, data venia, do povo municipal. Então, o Congresso Nacional prorrogando o mandato estaria fazendo uma coisa que o povo municipal não quis, porque o povo municipal foi às urnas c o elegeu por quatro anos. Se qui.ser essa seria uma solução - . faça-se um plebiscito no município. Se o plt~biscito
no município entender que deve haver prorrogação, o que está havendo, por
vias indiretas, é uina conferência de um novo mandato popular por prazo de
dois anos.
Intervenção é mais íriCOnstitucional se pudéssemos utilizar essa graduação de inconstitucionalidade. Primeiro, porque não hã previsão constitucional. Segundo- V. Ex•s poderiam me objetar da seguinte maneira: bom,
mas uma emenda à Constituição poderia introduzir a possibilidade da intervenção nessa hipótese. Num primeiro instante eu estaria de acordo, mas num
segundo instante, portanto melhor meditando, estaria em desacordo, porque
a emenda à ConstitUição hão pode submeter a casuísmo. Não é a vontade do
soberano que vai remendando a constituição à sua vontade. Tanto que essa
não é uma constitUição emendada, ela é remendada. Remendar não significa
emendar. O que o brasileiro não tem efetivã.mente -ê a idéia da força das insti~
tuições_. Se nós fizéssemos um estâgio nos Estados Unidos e víssemos várias
emendas à Constituição de 1787, nós veríamos que cada emenda era fruto de
uma convulsão social de toda a nação; não é fruto da vontade de a, b, c ou d.
Ah, precisamos resolver esse casinho aqui, então vamos introduzir um aditivo
à Constituição e estâ resolvido o nosso caso, pelo menos por 3 ou 4 anos. A
Constituição não- ê isto. A Constituição, veja bem, tem uma idéia-força por
trãs de tudo isso: a estabilidade das relações sociais deriva da estabilidade da
ordem jurídica. A ordem jurídica não se presta mais do que a estabilizar as relações jurídicas.
Veja V. Ex• no seu escritório: se V. Ex•, aos seus subordinados, dá um
comando agora, à tarde dâ outro comando, amanhã dá outro comando, desarmoniza a atividade do seu escritório. No país ocorre o mesmo, se um comando constitucional é dado agora de uma forma, amanhã de outra forma,
depois de amanhã, de outra forma, desarmoniza a vida social, por isso que o
sentido político de emenda à Constituição tem o sentido de uma peça elaborada depois de uma grande meditação. Aliãs, isto não ê desmentido nem mesmo pela ordem constitucional; é que quem elabora a ConstituiçãO no nosso
país não sabe o que é Constituição, como muitos não sabem nem mesmo o
que é con-stituinte. Isto qUe estõu dizendo-é convalidado pela própria Constituição: vou invocar o art. 47, § 29, que diz o seguinte:
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se resolvem casos de interesses pessoais da Presidência da República, do Ministro, do Parlamentar ou de quem quer que seja, mediante introdução de
aditivos constitucionais. A ConstituiÇão não se destina a isto. Emenda à
Constituição não se submete a casuísmos, o que se submete a casuismos vem
por intermédio de remendos constitucionais, c esta Constituição tem vários
remendos constitucionais.

O SR. ITAMAR FRANCO- Dentro da própria pergunta do Deputado Sarnir Achôa, poderia solicitar uma informaÇão'?

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Pois não.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente sobre esse aspe<to que se
discute hoje no Congresso Nacional, o Senador Mendes Canale c: cu, vamos
inclusive, na próxima semana, recOrrei-aO- S-upremo Triburial Federal, para
que não se permita a tramitação da emenda prorrogacionista no Congresso
Nacional. V. Ex• lembrou o aspecto constitucional, claro, evidente, que todo
poder emana do povo e em seu nome serâ exercido. Perguntaria, eu também,
a V. S•: não fere também ao art. 47, Parágrafo 19, o princípio republicano da
temporariedade dos mandatos?

O SR. MICHEL TEMER - Sem dúvida alguma.
. -- --O SR. ITAMAR FRANCO ~ Essa idéia foi esposada, na época, pelo
jurista, Deputado e ex~ Ministro Milton Campos, quando a Câmara Federal
tentou, em 1957, prorrogar mandatos de Deputados, Senadores e Prefeitos,
com a mesma técnica que se tenta empregar agora, da coincidência de mandatos. O Deputado Milton Campos fulminou com parecer, exatarnente dentro
dos princípios que hoje V. S• defende aqui perante a nossa Comissão. A minha pergunta seria: se não fere o art. 47, § 19, que é o princípio republicano
que defende a temporariedade dos mandatos, porque senão, é o caso, faríamos uma emenda à Constituição prorrogando nossos mandatos que vão terminar em 1982 e os mandatos de Deputados que também terminam.

O SR. ALMIR PINTO - O Senador tocou num ponto que fiquei em
dúvida. Sou médico e, às vezes, contribuo com a minha jurisprudência médica, quando se trata de assunto desse, mas V. S• disse que a emenda constitu~
cional, com relação ao pleito municipal, não deve ser feita porque atropela a
vontade municipal. Também seria o mesmo caso para a prorrogação dos
mandatos dos Deputados estaduais, porque atropela· a vontade estadual. Em
relação a nós, atropelaria a vontade nacional, ·se nós somos representantes
nacionais? Fiquei em d_úvida, porque se atropela a vontade municipal e a estadual, a nossa situação de representantes federais, como poderia ser? Atropelaria?

O SR. MICHEL TEMER- Vou tentar responder a ambas indagações.
Na verdadC: acho que também atropela a vontade nacional, a circunstância de
prorrogar o mandato de parlamentares federais, exatamente baseado no mesmo princípio de que o "poder emana do povo" e quando V. Ex•s receberam o
mandato, receberam por tempo certo, e aqui insiro as ponderações feitas pelo
ilustre Senador Itamar Franco, segundo a qual está ferindo o§ lq, do art. 47,
porque a idéia ...

O SR. ALMIR PINTO -

De maneira geral, agora dentro da determi-

nação que foi feita inicialmente fiquei ein: dúvida, porque o Congresso NacioM
nal não pode prorrogar o mandato municipal, porque atropela a vontade municipal, não pode prorrogar o mandato estadual, porque atropela a vontade
estadual, mas se o povo votou nos Deputados federais e nos Senadores, atropelaria também? Nós não estaríamos dentro da vontade desse povo?

O SR. MICHEL TEMER- A imagem que tenho, Senador, é que votou

conferindo um prazo certo. A temporariedade dos mandatos deriva do
princípio da res publica, nós adotamos o princípio da res publica, da coisa
pública, e a repúbliCã está calcada" exatamente na temporariedade de mandatos. A república se opõe à monarquia; na monarquia o que há é a irrevogabilidade do mandato de quem a exerce; na república, ao contrário, o traço característico é a revogabilidade a cada certo lapso temporal. Não há dúvida,
concordando com o Senador, que esta idéia de que mal fere o§ }9, do art. 47,
"A Constituição não será eniendada na vigência de estado de é uma idéia adequadíssima, mas-que vai encontrar o seu suporte no§ 19 do
sítio ou de estado de emergência."
art. I, que é o instituidor, 6 fund-amento meSmo da república: o poder emana
Pois bem, por que ê que a Constituição não pode ser emendada nesses es- do povo,
tados emergenciais? Justamente porque o constituinte supõe que nesses insO SR. ITAMAR FRANCO- Na oportunidade- V. S• conheçe metantes da vida nacional, ou seja, no estado de sítio ou no estado de emergên~ lhor do que eu- o Supremo Tribunal Federal chamado a julgar o problema
cia, não hâ uma serenidade, os ânimos políticos estão exaltados, não há uma de prorrogação de mandatos no caso de Minas Gerais, e da então Guanabara
harmonia social que leve a uma adequada reforma constitucional. E o que o e Goiás, por unanimidade, reconheceu que não se poderia prorrogar mandaconstituinte quer, é-exatamente que a emenda à Constituição seja feita quan- tos ferindo o princípi"o constitucional. Veja V. S• a importância do problema
do os ânimos nacionais estiverem serenados, pacificados. Por quê? Porque que se discute boje, que é semelhante àquele em que o então Procuradorentende que é uma coisa fundamental, importante. O próprio constituinte nos Geral, Dr. Carlos Medeiros, em nome do Executivo, propôs que se permitisse
fornece suporte e dâ sucedâneo para essas afirmações, segundo as quais não a prorrogação dos mandatos da Assembléia- de Goiãs.
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O SR. MICHEL TEMER - É vulnerar, de vez, a vontade popular.
O SR.ALMIR PINTO- Se V. s.-me permite, o caso de Goiãs, a prorrogação dos mandatos seria em causa própria, o de Deputados estaduais, não
teria o direito de fazer isso em causa própria, dependeria de uma votação do
CortgieSso Nacional que teria poder constitucional para poder prorrogar o
mandato do Deputado estaduaL Na época surgiu este problema, a Assembléia estava julgando em causa própria, a Constituição não permitiria que as
assembléiaS-piorrogasSem os seus próprios mandatos; somente quem teria
autoridade para isso seria o Congresso Nacional. Não sei se V. S" se recorda
disso.
O SR.. MICHEL TEMER -A idéia central. ..
O SR. ITAMAR FRANCO- A argumentação do Procurador não foi
nesse aspecto, foi rio sentido que V. 8" acaba de explanar com muita inteligência e clareza à COinissão: feria o princípio republicano e feria o princípio de
que o poder emana do povo.

rnático, não está na /ittera, não está na letra da Constituição. Mas é extraível
do sistema. Se isto ocorrer, se chegarmos à vacâncía dos cargos, é preciso darmos uma solução paliativa, muitas vezes, sem respaldo constitucional. O que
me parece altamente vulnerridor da ConstituiÇão é uma intervenção por um
período enorme, até chegar à consciência dos mandatos. Isto me parece absolutamente inconstitucional. Agora, uma solução casuística, com a eleição em
andamento, essa não me parece que seja vulneradora do texto constitucional.

O SR. MICHEL TEMER- Esta regra de que o poder emana do povo a
ela deve prestar-se muita atenção porque é o suporte do princípio republicano, evidentemente o que os ilustres Senadores irão fazer perante o Supremo é
levar um fundamento _di reta e objetivamente constitucional, jâ_ que a Constituição diz expressamente: .. Não serâ objito de deliberação a proposta com
tendência a abolir a Federação ou a República". Assim estão se alterando os
parâmetros da República.
O SR. ALMIR PINTO --Professor, ainda uma argumentação com relação à questão da prorrogação e da intervenção.
Digamos que não se· Chegue a uma solução do prOblema da prorrogação
e cheguemos a 31 de janeiro com a Vacância nas prefeituras. V. S" disse que o
Congresso, diante do fato, teria que fazer uma emenda permitindo a intervenção'?
O SR. MICHEL TEMER - Não, não foi isso que eu disse.

O SR. ALMIR PINTO- Por analogia, acho que a resposta casuística e
paliativa, como V. Ex• disse, será mesmo o Juiz de Direito, no caso de vacância, pOrque quando vaga o governo de Estado, quem assume.é o tribunal.

O SR. ALMIR PINTO - Porque, dando-se a vacâucia, não acredito
que o Governo faça a intervençãO pOrque a Constituição, não prevê a intervenção. No meu entender, numa reunião 'cla Comissão da qual eu pertencia
- Comissão Mista da Prorrogação.- entendi que, havendo a vacância,
quem assumiria as prefeituras seriam os ju]zes das comarcas. Então, quem assumiria, para não ficar a municipalidade acéfala? Quem caberia assumir? Então, me recordei que, em 1945, eu era prefeito, quando da campanha da
eleição do Brigadeiro Eduardo Gomes e o General Outra, o Superior Tibunal
Eleitoral mandou que os prefeitos se afastassem e passassem as prefeituras
aos Juízes de Direito das comarcas~ Então, pergunto: se houver a vacância,
não haverá prefeito, vice-prefeito ou vereador, quem assumiria, pelo espaço
"X", para que as prefeituras não ficassem acéfalas?
O SR. MICHEL TEMER- Acho que V. Ex• mesmo deu a resposta. O
Judiciário também é governo. Quando falamos aqui em tripartição do Poder,
o Judiciário também é governo e jâ hã precedentes, portanto, até analogicamente.
O SR. ALMIR PINTO- Dei a resposta porque jã tinha esse caso passado. Agora, pergunto: neste caso de vacância o Juiz de Direito assumir a
municiPalidade, o Congresso Nacional tem autoridade para votar a intervenção?
O SR. MICHEL TEMER- Não, creio que não. O que é preciso- aqui
nós vamos entrar um pouco no campo--dás fatoS, no campo da polítíca- o
que é preciso é -uma boa vontade nacional, digamos assim, tanto do Parlamento como do Executivo no sentido de estruturar esse partidos.
O SR. ALMIR PINTO.....:..- Mas nós vamos colocar no pior: há a vacância, temos que admitir todos os fatos. Não se chegou a uma decisão. No dia
31 de janeiro, os prefeitos deixúão a prefeitura, os Juízes de Direito assumirão e ficarão até quando? Então, dá-se uma resposta constitucional a esse
caso que não estava constando na nossa Constituição?
O SR. MICHEL TEMER -Acho que há de alcançar o Executivo um
agente público que titularize um dos poderes. No caso, penso eu, a solução, e
aqui a solução também é casuística, eu não saberia dar a V. Ex•- não saberia porque a Constituição não me permite uma solução constitucional. Não
há esta previsão constitucional, mas é evidente, que analogicamente é possível
imaginar.:.se- que Um agente de um dos poderes do Estado há de assumir a direção dos negócios do Executivo:- A Solução seria, as- Prefeituras serem entregues aos magistrados._

O SR. LEITE CHAVES (Fora do rnicwfone) - Se a convocação de
uma constituinte é um ato, e se numa convocação de constituinte em que, digamos, já se dispusesse sobre essa questão do preenchimento ... Se o ato jâ dis-

sesse: os prefeitos serão ...
O SR. MICHEL TEMER- Se o ato constituinte estabelecer isso, acho
que é possíVel, porque; no momento de reconstrução nacional, o ato constiR
tuinte ...

O SR.-MICHEL TEMER- Ppr analogia, como assumiu, ao tempo em
que V. Ex• era Prefeito, o Ministro José Unhares, do Supremo Tribunal Federal; não havia Congresso funcionando, V. Ex• era Prefeito, e assumiu o Mi R
nistro José Unhares.
O SR. ALMIR PINTO- Desculpe-me V. Ex• mas eram as dúvidas que
eu tinha.
O SR. MICHEL TEMER - 1:. uma grande honra para mim.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Passamos a palavra ao Deputado José Costa, próximo orador inscrito.
O SR. JOSt COSTA - No que diz respeito à questão que há pouco estava sendo debatida, no caso da intervenção, as Constituições Estaduais e as
Leis Orgânicas dos Municípios prevêem a solução, que é exatamente esta: assumiria o Juiz de Direito e as eleições seriam convocadas 60 dias depois. A
Lei Orgânica dos Municípios do meu Estado prevê exatamente essa hipótese,
com convocação de eleições 60 dias depois.
O SR. MICI-{EL TEMER- Não creio que haja essa previsão. mas, em
todo o caso, analogicamente, é possível.

Ó SR. JOSl: COSTA- Há corno que Uma uniformidade entre as várias
leis orgânicas dos Estados. Em Alagoas, tenho absoluta segurança que houve
um caso recente no Município de Rio Largo, onde nós chegamos a debater
esse assunto em profundidade e a matéria foi levada à consideração do tribunal Regional Eleitoral, que marcou as eleições para 60 dias subseqUentes à vacância.
Mas, Professor Michel Temer, como V. S•. verifica, ê realmente um tema
apaixonante o debate em torno das prerrogativas do poder Legislativo, como
me apaixona, sobremaneira, o debate em torno da Assembléia Nacional
Constituinte. Acho que quando a Oposição, por exemplo, defende a tese da
Assembléia Nacional Constituinte, em verdade, ela faz uma constatação da
realidade: que há uma necessidade imperiosa da elaboração de um novo pacto social, em função de um divórcio, do distanciamento que se verifica entre o
Estado e a Nação. Mas a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte é um ato de potestade, é um poder de fato. Acho que, em duas hipóteses, isso seria possível. Primeiro, na hipótese de uma tomada de poder. O poder é devolvido à sua fonte originária, ao povo, e o povo reunido em Assembléia Nacional Constituinte elabora uma nova Constituição, um noVo
pacto social. Não é esse o caso._ Nós propomos a convocaçã_o de uma Assembléia Nacional Constituinte e me parece que a nossa ação é mais pedagógica. Acho que hoje os vários segmentos da sociedade brasileira estão convencidos de que há uma rutura, um divórcio entre a Nação e o Estado e que há
necessidade de se elaborar um novo pacto social. Mas não acredito, por
exemplo, que tivesse sucesso, se fosse convocado, a partir do Congresso, uma
Assembléia Nacional Conslftuinte, porque o poder, de fato, que hoje nega a
ordem jurídica~ viola essa ordem, viola reiteradamente a Constituição, seria o
mesmo que negaria a existência de- uma constituinte soberana, a existência de
uma constituinte com poderes ilimitados para a elaboração desse pacto social.
De modo que me parece que a outra hipótese, a outra alternativa envolve
uma reriúncia, um despojamento de poder. E, aí, só dentro de uma proposta
O SR. ALMIR PINTO - Quem autorizaria, o Governo Federal?
de conciliação. Seria o poder dominante, verificando que tem o poder de fato,
O SR. MlCHEL TEMER- Derivaria da interpretação do art. 6• da mas que está divorciado do_ povo, estâ desligado dos reais anseios do povo, no
ConstituiçãO que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos desprendimento, que me parece não tem precedente na História, ele próprio
entre si o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. É uma interpretação siste- convocasse a Assembléia Nacional Constituinte.
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Acho que a Assembléia Nacional Constituinte virâ mas, lastimavelmente, verifico que a oportunidade para a solução, para o equacionamento pacífico desse problema angustiante, do problema de maior releVâncijl, que é o divórcio entre a Nação e o Estado, a oportunidade estã se esvazi'ando, desaparecendo, exatamente porque o poder dominante não se quer despojar do poder de fato, do poder que detém. Não renuncia e devolve o poder a quem legitimamente o detém, ou seja, o povo.
De modo que eu não acredito numa constituinte, nessas hipóteses de
constituinte, com João ou numa Constituinte qú.ehãCi"Seja de fato, que não
tenha a garantia de ter sido convocada através de eleições limpas, pelo voto
secreto e universal, e, sobretudo, que seja soberana e que tenha poderes ilimitados. Acho que, inevitavelmente, nós estamos marchando para um confronto que, num primeiro mOrrientO, suponho, a correlação de força não nos favorece e. eu, quando digo não nos favorece me situo como oposicionista, mas sUponho que ou os detentores do poder terão a compreensão, o desprendimento
e o patriotismo de entenderem que a solução será esta e se autodespojariam
do poder e partiriam para a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, dentro de uma proposta de conciliação ou, então, a solução será, lastimavelmente, pelo confronto. Esta, ê uma opinião. Gostaria de ouvi-lo, evidentemente, a respeito desta colocação.

O SR. MICHEL TEMER ~Nobre Deputado, a nossa proposta, exalamente, visa a esta conciliação. Parece-me que o grande argumento tem sido o
de sustentar o que seria impossível a transformação deste Congresso em
Constituinte ou. mesmo a convocação, desde logo, de Uma Constituinte, porque, afinal, o Executivo ficaria sem um Legislativo ordinário- como ficaria
esta situação? Acho que esta nossa proposta obvia esta dificuldade- ela contorna esta dificuldade. Quer dizer: diante de uma afirmação desta, não Senhor. O Congresso Nacional continua a operar ordinariamente, a exercitar as
suas funções. Agora, esta Assembléia Nacional Constituinte,-de outro lado,
parece-me que será muito simpática a esses detentores do poder que, na verdade, sucediam ao Executivo, não é verdade? Porque esta movimentação
constituinte, naturalmente, demandará quase dois anos. Uma Assembléia em
que se debate, efetivamente, o novo texto constituciOnal, OOrriputado neste
período o período da convocação, o período da eleição e o período do debate
constitucional, isto levará, no mínimo, dois anos. Então, por uma forma lenta, mas, desde já, movimentante das aspirações populares, começa a se viabilizar a constituinte. O que não me parece possível é ficar nesse impasse - de
um lado? uns querem, desde jâ, a Assembléia Nacional Constituinte com a
dissolução do Congresso e, de outro lado, aqueles que não querem, de forma
alguma a constituinte ou, quarido muito; admitem a constituinte _com este
Congresso. Então, parece-me que a nossa propoSta tem -este efeito· Conciliatório-e, realmente, estou de acordo com V. Ex• Quem tem este poder de fato,
não tem sede, aqui, no Legislativo e, por isto, propus até no plano ideal, dizendo que o ideal era que o Presidente da Rep6blica marcasse a sua passagem
pela vida política nacional, sendo o primeiro a manifestar-se pela constituinte, dando o primeiro passo com a edição do ato convocatório. Este é o primeiro momento da constituinte, no que estou de pleno acordo com as afirmações de V. Ex• Mas, acredito que elas não venham a invalidar a proposta,
tal como foi formulada.
O SR. JOSÉ COSTA- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Com a palavra o nobre Deputado Flávio Chaves.
O SR. FLÃ VIO CHAVES (PMDB - SP)- Sr. Presidente, eu desisto
da palavra porque a pergunta já foi feita pelo ilustre colega.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Com a palavra o Sr. Castejon Brancn.
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O SR. MICHEL TEMER - Nobre Deputado, não tenho nenhuma objeção à formação. partidária antes da convocação da constituinte ou até que
essa formação partidária se verificàsse./ concomitantemente, com os ates preparatórios da instalação desta constituinte. Não tenho objeção a isto, desde
que, efetivamente, os partidos venham a representar as vârias tendências populares, daí, porque, não seria' ideologia de espécie alguma que pudesse obstar, a talhar, impedir a formação de um determinado partido. Agora, quando
disse que não me parece que seja indispensável a criação de partidos, eu disse
sob o aspecto procedimental, quer dizer, a idéia de que se não houver partidos não pode haver constituinte é uma idéia equivocada, porque a idéia de
constituinte está ligada não à idéia de aspiração partidãria ou de aspiração
popular veiculada por partido, mas, a idéia de constituinte estâ ligada à idéia
de aspiração popular, simplesmente. O partido é apenas um veículo da aspiração popular, mas, se V. Ex• for à imprensa, se V. Ex• se manifestar como
candidato à constituinte e expuser as suas idéias, serão essas as suas idéias que
seriam agasalhadas, abriiadas por aqueles que sufragassem o seu nome. Então, veja bem - não tem oposição, não faço oposição a que se formem os
partidos e, em seguida, se realize ã constituinte. Até acho que seria mais praticável, porque, cada qual teria um programa pré-definido pelo próprio partido, mas, ao meu modo de ver isto não impede que cada qual exponha as suas
idéias e tenha as suas idéias apadrinhadas pelo voto que receber, isto é, efetivamente, uma constituinte. De modo que estou de acordo com V. Ex• Seria
melhor a formação de partidos efetivamente representantes de todas as camadas populares; porque, veja V. Ex•, se a constituinte gerar uma Constituição,
digamos, cuja ordem econômica seja marxista foi porque o povo assim o quis.
Se a constituinte gerar uma Constituição cuja ordem ecoriômica seja capitalista ou humanista-cristã, foi porque o povo assim o quis. O que deve prevalecer, num determinado sistema, é a vontade popular que, até hoje, tem sido
desprezada, tem sido relegada a um terceiro _ou quarto plano.
O SR. CASTEJON BRANCO - Mas pergunto a V. Sa. a elaboração
desta Constituição, formados os partidos, conhecidas as tendências, porque,
na verdade, ainda é Uma incógnita no Brasil - ninguém pode dizer, definir,
com precisão, quais são as diferentes tendências, a força dessas tendências, o
constituinte não elaboraria uma Constituição com mais lucidez, com mais
precisão, atendendo mais à vontade popular?
O SR. MlCHEL TEMER- Estou de acordo com V. Ex• Apenas volto
a insistir neste ponto: se a estruturação partidária é um entrave à Constituinte, formem-se os partidos e formem-se já. Se não se quer formar os partidos,
volto a insistir, isso "não é um _entrave à constituinte, ela ciue represente as
vãrias aspirações populares. Sabe V. Ex• que quando recebe o voto do seu
eleitor, ele vota nas suas idéias, ele não está muito Preocupado com uma visão
partidária. É verdade que até um certo período, no Brasil, formaram-se nitidamente duas correntes de opinião: uma a favor do Governo, outra desfavorável...
O SR. CASTEJON BRANCO - O que ê muito pouco para se fazer
uma constituição?
O SR. MICHEL TEMER- O que é pouco para uma constituinte, porque não revela as opiniões, ainda agora com esta forma multifacetâria da organização partidária é que se começa a esboçar, mesmo naqueles que se
opõem ao Governo, várias tendências, e essas tendências é que devem ser levadas a uma constituinte.
Naturalmente o que me preocupa, Deputado, é que a constituinte não
pode tardar demais. Acho que o descrédito- o Brasil passa por uma fase de
falta de credibilidade nas instituições, ninguém acredita em nada, posso até
afirmar, não se acredita muito no Legislativo, não por culpa do Legislativo,
mas pela falta de prerrogativas que se conferem ao Legislativo; muitas vezes
não se acredita no JudiCiário porque os Tribunais Superiores sofrem in~
junções, sustenta-se, de alguns setores do Executivo, e, evidentemente, não se
acredita no Executivo pela simples razão da inflação ser de 110% ao ano, etc.
Então há uma falta de credibilidade. E preciso restaurar esta credibilidade no
Brasil. Como restaurar a credibilidade no Brasil? Por uma movimentação nacional que só pode se verificar pela convocação da constituinte, que é o primeiro ato constituinte e com a própria discussão da constituinte, e assim se
restabelece. E uma tentativa de restabelecimento da credibilidade nas instituições, a credibilidade no sistema.

O SR. CASTEJON BRANCO -Professor Micbel Temer, em meio à
brilhante exposição que V. Sa. acaba de realizar perante esta Comissão, declarou, se bem entendi, que a elaboração da nova Constituição, independe da
formação dos partidos. Esses poderiam vir depois. Eu pergunto a V. Sa. que,
se for elaborada uma Constituição para, O~pois, foimarem-se os partidos, se
não correria o ris-cõ- dela não obedecer às tendências definidas dentro desses
partidos? E, não correria -o risco dela não representar o consenso, a soma da
vontade popular definida nesses partidos? Porque, todos nós sabemos, vivemos, aqui, um regime de exceção de 16 anos, é reconhecido por todos, dentro
desta Casa ou das duas Casas do Congresso, a inadequação, leis, um volume
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Encerrando os debates,
imenso de leis de exceção, a própria Constituição é impratícãvel para um regime democrãtico, mas, eu pergunto a V. Sa. se riãO seria melhor obedecer a passo a palavra ao último orador inscrito, o Líder Israel Dias-Novaes.
uma seqUência: à formação primeira dos partidos, onde seriam definidas as
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Professor Michel Temer, V. S• sabe
tendências, todas as tendências, para, depois, então, elaborar uma Consti- que experimentamOs Uin duplo j6bilo pela sua presença aqui: o júbilo de sertuição que esperamos seja duradoura e respeitada. Não seria melhor isto do mos parlamentares na ocasião de sua visita e o júbilo de sermos seu coestaduano. Nós o conhecemos largamente de nome e de reputação, portanto, só
que, primeiro, a Constituição para, depois, a formação dos partidos?
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temos motivos de aplauso para com a Presidência desta Comissão ao lembrar
do seu nome para convocá-lo, pois, em São Paulo, é conhecida a sua proficiência e objetividade.
V. 5' naturalmente conhece pouco a engrenagem da Casa por não compartilhar dela. mas esta Casa obriga as pessoas a se multiplicarem, pois temos
cinco ou seis reuniões ao mesmo tempo, algumas obrigatórias pois integramos a sua Comissão. Isso explica a tardança com que cheguei à sua conferência com prejuízo - creio que não irreparável- porque o Presidente jâ se incumbiu da impressão do apanhado taquigráfico, mas, de todo modo, eu perdi
o sabor do debate em que V. S• é mestre._ Ficaram algumas questões que gostaria que V. S' esmiuçasse melhor.
Em prhneifo lugar esta reformulação partidária, não sei se foi abordada
essa questão durante sua palestra, mas esta reformulação ficou inteiramente
frustrada e desfigurada nos seus objetivos por um fenômeno natural e infeliz,
que foi o·passamento do Sr. Ministro da Justiça. O Sr. Petrônio Portella, com
aquela morte súbita e até agora não suficientemente explicada, tinha um esquema de trabalho, mas não deixou disposições testamentárias; então o Governo herdou algo que não conhecia e não sabia como movimentar. Mas, eu
que tinha uma certa amizade com S. Ex', mas não intimidade, por motivos de
divergênciá POlítica, mas oríundos ambos da UNE, tive um dia uma conversa
mais acertada com ele e ouvi dele o seguinte: a reformulação partidária- visaVa
estabelecer um partido que fosse governista, um segundo que fosse confiável
- a expressão ê dele, não minha - e a terceira força que se debulhasse. En·
tão a segunda força, a alternativa confiável, seria o PP. Este era o propósito
do Ministro da Justiça quando ao elaborara lei de reformulação partidária.
Com a sua morte e a substituição por alguém que não lhe conhecia o pensamento e não lhe recebera orientação, pot falta de tempo, inclusive, tivemos
uma deformação de ~udo. Agora ficou um partido do Governe, porque o objetivo do Governo era - cotlío ele dizia, empregando esta expressão - era
debulhar a Oposição, mas conserVãrido um partido intermediário que, suponho, seja o atual PP. Mas o atual PP. por falta de carinho, acabou formando
também uma oposição à outrance. Então temos hoje toda a Oposição debulhada e um partido mexicano, no Governo.
Isto significou uma confusão que agora produz os seus frutos, porque todos nós pensamos da mesma maneira mas estamos divididos, temos vários
denominadores. De sorte que é muito difícil hoje, à luz desta confusão, deliberadamente, oferecida à Nação, é muito difícil traçarmos_ rumos, porque o
propósito atual do Governo é manter-se coeso e uno e forçar a divisão dos
seus opositores. Esta é a situação atual e não há dúvida de que ela ameaça
permanecer, porque o Governo só tem um"Pfopósíto, o de se sustentar como
poder. Então a tese da constituinte, por exemplo, tem sido tratada, por nós,
com afinco, porque sabemos que o GoVernoTevou o País a uma situação sem
saída, a um beco sem saída, e o probleiTla seria dele, mas ele quer que seja
nosso, e o pior é que investimos esta ca-tegoria e passamos a responder pelo
problema e o Governo continua com seus casuísmos cotidianos.
Inicialmente eu lhe pergunto: em 1967 tiVerrios um poder constituinte
dado ao Congresso de que resultou numa constituição raz-oável, numa Carta
Constitucional razoável, e que acabou sendo inteiramente contaminada pelo
AI-5 e pelos atos que se sucederam que, se não me engano, chegaram a 27. O
Ato Institucional n<? 18 bastou para que se praticassem, em São Paulo, inúmeros a tos de violência no meio do funcionalismo e ninguém tem sequer presente o sentido de determinados atos que eram publicados na medida das necessidades, da[ o casuísmo, como definição filosófica deste Govenio. Se em 1967
tivemos esta transformação, esta concessão da condição de constitucionalista
ao Congresso, esta situação poderia repetir-se agora, com esta diferença histórica que se apresenta?
O SR. MICHEL TEMER- Nobre Deputado, em primeiro lugar, quero dizer que V. Ex' nunca chega tarde, tanto que não chega tarde que foi com
brilho que me fez uma indagação pertinente a tudo aquilo que falei na parte
iníCial de minha exposição. Mas respondo a V. Ex• dizendo que se o povo se
reunir para, sob uma forma plebiscitária, conferir poderes constituintes a este
Congresso, acho que efetiVemente ele gáiüiã. tais poderes.
A idéia de constituinte é ligada a uma emanação da vontade popular; se
o povo reunir-se plebiscitariamente e deliberar que este Congresso deve exercitar um mister constituinte, acho que ele está legitimado, como legitimado
não estava o Congresso de 1967: o COngreSso de 1967 não recebera procuração popular para examinar e, afinal, promulgar uma Carta Constitucional.
Sabe V. Ex• muito melhor do que eu, que o Executivo mandou um projeto, e
o Congresso o que fez?-Foi examinar aqUilo sem ter recebido um mandato
popular para tanto; seria como- e aqui, muito assemelhadamente- eu advogado receber uma procuração para funcionar no fórum judicial e com esta
procuração vender a sua fazenda. Foi mais ou merios o que fez o Congresso.
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Em 67, o Congresso recebeu poderes para exercitar uma função legislativa ordinária debaixo da ordem estatuída pela Constituição de 46, com as subseqUentes transformações implementadas pelos atos institucionais que se seguiram. Mas, apenas isso, não receberam uma função constituinte.
Outra fórmula e eu não quis aqui propô-Ia, e acabei propondo, apenas
para esclarecimento de V. Ex' uma constituinte paralela a este Congresso.
Este Congresso exercitaria urna função ordinária e a constituinte, da qual, inclusive poderiam participar os parlamentares deste Congresso, acumulando,
portanto, as funções; exercitariam uma função constituinte e uma função legislativa ordinária, mas esta eleita diretamente pelo povo. Eu não quis, e me
ocorreu esta hipótese, uma consulta peblicitária para saber se este Congresso
estaria legitimado ou não. Mas em face de tanta discussão que se coloca, mesmo no seio parlamentar, sobre aqueles que eleitos indiretamente, alguns que
foram eleitos diretamente mas, que talvez não representasse as aspirações populares, parece-me que, tendo em vista efetivamente a harmonia social, a pa~
cificação nacional, o ideal e tambêm possível, seria a atividade do Congresso,
num plano_ ordinário, e atividade de uma assembléia constituinte, num plait6
meramente constituinte. Veja V. Ex' como disse aqui o grande significado dos
participantes dessa Assembléia Constituinte, que não estariam presos à titularidade de um mandato eletivo, senão a que estariam presos à titularidade de
um mandato constituinte; esgotada a coilstituinte, ela se dissolveria e o Congresso continuaria a operar regUlarmente jã, agora, segundo os cânones constitucionais postos por esta constitUinte.
Agora, volto a insistir: se este Congresso recebesse plebiscitariamente,
não pela vontade do Presidente da República ou de quem fosse, e nem o Congresso, pessoa, estava autorizado a, por si mesmo, conferir estes direitos constituintes; se, entretanto for levado ao povo, sob uma forma pebliscitária uma
consulta, se este Congresso pode ou não exercitar um mister constituinte e o
sim prevalecer, eu acho que o Congresso, desta feita, estará legitimadO, rio
plano sociológico e no plano político, a transformar~se efetivamente numa
constituinte,
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Agora, quem convocará o plebiscito
será o Executivo. Então, nós estaremos, de novo, na mão do Executivo e na
dependência da sua vontade arbitrária e soberana.
O SR. MICHEL TEMER- Vejam bem: aí eu já colocaria em dúvida:
este ato convocatório de um plebiscito não é um ato previsto no sistema normativo. Este ato não está previsto na Constituição. Ele seria, por si só, um ato
também constituinte~ Evidentemente para que tanto ocorresse, jã que se buscaria, com isso, a harmonização social- e aqui estou indo para o plano dos
fatos- haveria necessidade de uma consulta, em primeiro lugar, ao Congresso Nacional. E preciso s'aber se os parlamentares que aqui estão desejam exercer a função constituinte ou acham que não se pode exercer a função constituinte.
O SR. ISRAEL DIAS-NO VAES- O Congresso apreciaria uma mensagem, nesse sentido, do Executivo. Então, fica na dependência do Executivo
mandar ou não.
O SR. MICHEL TEMER- Acabaria ficando na dependência do Executivo, porque veja bem: ·se o Congresso deliberar ...
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES -

Pode ter iniciativa?

O SR. MICHEL TEMER- Veja bem: iniciativa, segundo o texto constitucional, não tem. Mas, uma iniciativa Constituinte, eu respondo à V. Ex': o
próprio povo tem. Se do consenso nacional resultar a convocação de um plebiscito para saber se este Congresso pode ou não exercitar uma função constituinte e ninguém se opuser à esta idéia e esta idéia operacionalizar~se, jã seganhou a legitimidade. Porque não há fundamento constitucional, nem para o
Congresso promover esse plebiscito, nem para o Executivo promover esse
plebiscito. Esta fórmula que V. Ex' está sugerindo é uma fórmula também colocada no plano revolucionário, ou seja, no plano de um ato constituinte e o
ato constituinte nunca encontra respaldo na Constituição vigente, é sempre
um ato que, num primeiro momento, rompe com a ordem jurídica estatuída,
com a ordem jurídica ínstituída. Enfim. isso surge do Congresso, se surge do
Executivo ou se surge do consenso popular, não importa. Importa que ganhe
eficácia social, ou seja, que seja obedecida.
Agora, indubitavelmente, e pOr isso, Deputado, eu propunha que isso
partisse do Executivo, com a apreciação a tal assembléia constituinte parale~
la, partisse de um ato do Executivo, examfnado pelo Congresso Nacional,
sendo certo que este ato é um ato constituinte. Para quê? Para estabelecer a
forma, um mínimo formal" possível, um mínimo procedimental possível. Por
exemplo: saber quantos constituintes seriam eleitos, quando se realizarão as
eleições, o que é permitido aos candidatos, é permitido acesso à televisão, rá-
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dio, etc? I! permitido ir às praças públicas, qual é o prazo para essa campanha, quando se encerra esta campanha? Este procedimento ê necessário.
Então, é preciso que alguém tome esta iniciativa. De que maneira? Acho
que pela conjugação dos poderes então existentes. Perguntará V. Ex•: mas
isso tem respaldo constitucional? Respondo, não. Mas, isto é um ato constituinte, e os atos constituintes, necessariamente, não têm respaldo constitucional. Como não teve re5paldo constitucional o Golpe de Estado de 64, como
não teve respaldo constitucional o Golpe de Estado de 1889, o ImperadN era
constitucionalmente Imperador do Brasil. E, entretanto uma ordem constitucional foi rompida.
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES - Nunca eSquecer que o Ministro
Gama e Silva declarou, naquela êpoca, que a revolução legitima-se por si própria, e faz o seu próprio direito.
O SR. MICHEL TEMER- No preâmbulo do Ato Institucional n• I.
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comarca, naturalmente. Esta tese me parece uma extensão do processo sucessório no Executivo Nacional e nos executiVos estaduais. Mas aí nos esbarramos em dificuldades várias. Por exemplo, uma Comarca se compõe de numerosos municípios, e o juiz vai ter que se multiplicar. Em São Paulo ou no Rio
de Janeiro a Comarca geralmente é sede de municípios vizinhos. Mas, nos Estados do Norte, principalmente, os municípios distam centenas de quilômetros da sede da Comarca. Então, o Município que não for sede de Comarca
terá difiCuldade em ter alguém à sua testa, no caso da escolha recair no juiz.
E, ao mesmo tempo, me parece desaconselhável a acumulação de dois
poderes num só, que seria o Judiciário e o Executivo, à testa de uma mesma
possibilidade administrativa. E também hã a diversidade da organização judiciária nacional em que é mestre, por exemplo, o Deputado José Costa. Nós
sabemos que cada Estado tem, praticamente, a sua organização judicial, o seu
sistema de esColha dos juízes. Nem sei se todos fazem concurso para preenchimento dos cargos, eu sei que para Delegado de Polícia, por exemplo, nem to~
dos os Estados fazem. Em poucos existem. Então são dificuldades que se antepõem a este remêdio. O que V. Ext~ acha disso?

O SR. ISRAEL DIAS-NOV AES - Exalo, esta é a linguagem do Ato
lnstitucional n~? 1. Agora eu quero saber também, permita S. S• que eu esmiúO SR. MICHEL TEMER- Digo a V. Ex" toda a discussão aqui surgiu,
ce um pouquinho ainda. Estruturar o consenso e depois lhe dar legitimidade,
talvez em razão de uma afirmação que fiz, segundo a qual, tanto a prorroparece mexer em campo inêdito?
gação de mandatos, quanto a intervenção do município seriam inconstitucioO SR. MICHEL TEMER- Não entendi bem a sua colocação, Deputanais, ambas as hipóteses seriam inconstitucionais, à vista mesmo do Texto
do.
Constitucional vigente. Então; ciual a solução? A solução jurídica derivaria de
O SR. ISRAEL DIAS.-NOVAES- Digamos assim: haverá uma terceira critérios analógiCos, e por critérios anãlógicos, chegar-se-ia à conclusão que
hipótese para a legitimação dos poderes constituintes do Congresso atual quem pode exercitar o poder ê um dos integrantes de um dos poderes do Estaatravés de um plebiscito. Agora, o plebiscito pode emergir dO povo, mas do. E um dos integrantes do poder do Estado que ê o que remanesceria, já
quem lhe dará estrutura e quem lhe dará sentido de aceitação?_
que não haveria mais presidência da Cânlara, já não haveria mais chefia do
O SR. MICHEL TEMER - Bom, acho que o procedimento formal Executivo, seria a figura do juiz.
Agora, se nós passarmos, eu diria a V. Ex~, para o plano factual, isto separa este plebiscito poderá partir tanto do Congresso Nacional como do Exeria uma catástrofe. Catástrofe pelos próprios exemplos que V. Ex• está forcutivo.
mulando, isto é uma coisa catastrófica. Agora, evidentemente, o que é preciO SR. ISRAEL DIAS~NOVAES - Mas, e fora das duas hipóteses?
so, no consenso do Legislativo e no do ~.xecutivo, e no consenso nacional, é,
O SR. MICHEL TEMER - V. Ex• parte para um ângulo revolucio- desde logo, promoverem~se essas eleiÇões, se se chegar à conclusão que tem
nário concreto. O povo toma o poder.
que fazer essa eleição.
Mas alguém aqui levantou muito sabiamente a tese de que, em havendo
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Eu entendi mal então. Quem sabe
haveria possibilidade do própi{O povo estrutUrar o ~lebiscito através_ do qual a convocação de uma constituinte paralela ao Congresso, este próprio ato
constituinte poderia estabelecer momentaneamente a designação de gestores
manifestaria a sua legitimação no Congresso como constituinte.
nos negócios municipais. Isto é possível, porque isto só revela uma circunsO SR. MICHEL TEMER -Aí há um mínimo tambêm, é preciso um tância de todos conhecida. Nós estamos chegando ao impasse institucional, e
mínimo de organização._ Porque, se por exemplo, a Ordem dos Advogados do para momentos de impasse institucional ê preciso remédios que, transitoriaBrasil, a Igreja brasileira, setores representativos de forças militares, os sindi- mente, curem estes males, Então, não é impasse institucional nomear-se gescatos, as categorias profissionaiS, a FIESP, CIESP etc, se todos_ se reunirem e tores dos negócios municipais, mas concomitantemente está em curso a disdisserem: vamos organizar um plebiscito e conseguir viabilizar iss-o, até tem cussão uma Assembléia Constituinte. NãO há d"t1vida, a solução que nós teríaum custo econômico, se conseguirem viabilizar esta hipótese, o que acontece mos dado aqui, à qual nós teríamos chegado, seria uma solução no plano jurí~
é que este Congresso acaba recebendo poderes constituintes.
dico, em face da analogia. Agora, factual mente isto realmente é uma catástoAgora, estaríamos - aí o Deputado, penso eu - num plano muito ro- fe.
mântico. Então, se não cogitarmos disso uma manifestação do Executivo,
O SR. CASTEJON BRANCO- Eu perguntaria a V. Ex• o seguinte: se
com apoio do Legislativo que tem todo o instrumental, tem todo aparelhamento capaz de estabelecer esse plebiscito, nós jamais teríamos esse plebisci- se admite a hipótese de um juiz ou de um gestor para a vida municipal, porto. Dizer que o plebiscito nasce no seio popular, não é verdade, seria impossí- que não admitir também o prefeito, que, de qualquer maneira, teve uma mavel. A idéia do plebiscito pode surgir, como a idéia da constituinte pode sur- nifestação popular favorável à sua ida para o Executivo, para a chefia do Exe~
gir, como já surgiu. Mas, a viabilização há de ser feita por quem tem apare- cutivo. De qualquer maneira, embora, por um tempo determinado, ele teve
lhagem capaz de levar a esta operacionalidade. Caso contrário nós estaríamos aceitação popular. Então, porque teríamos que fazer um plebiscito para saber
se esse povo municipal aceitaria o juiz, ou este, ou aquele para ocupar esse
no plano do romant1 ,o
cargo? Ou não seria melhor qUe ficasse o própriO Prefeito, porque este, de
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- O segundo tema- prometo ser bre- qualquer maneira,já recebeu o apoio popular que o levou lá, à chefia do Exeve, V. S' já estâ aqui hã muito tempo- ê sobre esta sucessão municipal. É cutivo Municipal? Não seria menos violento?
claro que houve uma deliberada sabotagem do pleito de maneira a torná-lo
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Pediria que fosse conciso
inexequível. Há uma indagação sobre por que o Governo se empenha tanto
em que não haja eleições. Sobre isto há as mais diferentes correntes filosófi- na sua indagação, porque já ultrapassamos de muito o nosso horário, e jã
cas. Interpretar o sentimento profundo da engrenagem governamental, de tínhamos inclusive encerrado a fase de debate.
maneira, por que se mostra ela tão alérgica a esses comícios, a essas concenO SR. CASTEJON BRANCO- Sr. Presidente, sou muito conciso, eu
trações populares ... Eu tenho uma tese de que não abro mão: o que o Gover- terminei a minha pergunta.
no não deseja, neste momento, ê ser julgado, através das manifestações popuO SR. MICHEL TEMER- Apenas diria a V. Ex• que V. Ex• colocou
lares, dos comícios; Cn1:â6 seria uma oportunidade para se julgar o Governo. um problema, digamos assim, ligado à uma aspiração política. V. Ex• fez um
E o Governo não se sente em condições de julgamento. Ele ainda não está juízo valorativo, ou seja, o que é melhor? O prefeito que já conhece- todos os
preparado para ser julgado, e se nós formos esperar que ele se prepare, nós fi- negócios municipais ou o juiz que teria que se aclimatar aos negócios municicaremos mais uns trinta anos nos preparativos. Mas, em todo caso, digamos pais?
que haja - foi o que hoje advertiu o Deputado Camata, que é um excelente
O SR. CASTEJON~BRANCÓ- E péla vontade popular que ele está lá.
Deputado da Casa - que haja um sínistro e um obscuro pi-opósÍto de que
não haja mesmo eleição, de maneira a propiciar a nomeação dos interventoO SR. MICHEL TEMER - Exato. Mas, eu fiz uma análise sobre o
res.
prisma jurídico. Qpando fiz a análise sObre o prisma jurídico eu disse; o manAgora, eu ou':'i aqui ~ Deputado Sarnir Achôa, que é um Deputado ca~ dato popular outorgado fOi por um prazo certo. Então, a vontade do Executipaz, eficiente, que levantou a tese de o poder recair na mão da terceira auto ri~ vo, mesmo do Legislativo agora, não pode vulnerar aquela vontade expressadade, do terceiro poder, que seria o juiz, o chefe dO Poder Judiciário em cada da nas urnas, conferindo a temporariedade do mandato.
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ANEXO À ATA DA 13• REUNIÀO, DA COMISSÃO PAR·
LAMENTAR DE INQUÉRITO. CRIADA PELA RESOLUÇÃO
NP 1. DE 1980. QUE "CI:;A CÜMII>Mu rru?LAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA", DESTINADA A EXAMINAR A VIOLÉNCIA URBANA. SUAS CAUSAS E
CONSEQVÉNCIAS, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. SENADOR ORESTES QUERCIA.

O SR. CASTEJON BRANCO- Mas é dentro exatamente da teoria que
V. Ex• expôs aqui, é que nós eStamOs trabalhando num plano, não é ideal, na
parte do possível, é diante do quadro que se apresenta.
O SR. MICHEL TEMER- Mas no plano do possível, eu diria a V. Ex•
que a idéia central que acabei aqui expondo foi esta. A idéia de uma Assembléia Constituinte, na forma que propus. Então, diante do impasse institucional em que nós vivemos é preCíSó algumas soluções casualísticas. Estaria
de acordo com V. Ex• Se há esta convocação da Assembléia constituinte, que
se mantenha o prefeito, até que se operem as eleições municípais.·Não tenho
dúvida, que num plano factual, isto é pOSSível, agora, se fosse ao meu gabinete para pedir um parecer sobre a constitucionalidade, eu diria: é inconstitucional, no plano frio do direito.

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Antes de encerrar a sessão,
gostaria de me congratular com essa Comissão pelo acerto do convite formulado ao eminente professor Micher-Temer, e também pelo fato de que aos
seus membros foi dado apreender os conhecimentos e os conceitos lúcidos,
objetivos, fundamentais, que o professor Michel Temer expôs nesta tarde a
esta Comissão.
Certamente que as teseS ilov-a:S, -sobretudo as teses novas, trazidas ao debate pelo nosso conferencista, muito servfrão para as conclUSões finais desta
ComisSãO. Agradeço ao professor Michel Temer a aceitação ao convite formulado por esta Comissão e o parabenizo pela brilhante palestra e as oportunas respostas dadas às indagações dos parlamentares. Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU€RITO
(Resolução

n~'

I. de 1980)

!3• REUNIÁO, REALIZADA EM 2! DE AGOSTO DE !980
As nove horas e cinqUenta e cinco minutos,- do dia vinte e um de agosto
de mil novec_entos e oitenta, na Sala "'Rui Barbosa", presentes os Senhores
Senadores Orestes Quércia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Aderbal
Jurema, Bernardino Viana e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n'i' l, de 1980, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências.
Deixam de comparecer, por motivo }ü.SiiiTcado, os Senhores Senadores
Eunice Michiles, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro e Evelásio Vieira.
É dispensada a leitura da A-ta:-da reun-ião anterior que, leigo após, é dada
como aprovada.
Dando iníciO aós trabalhos, o Senhor Presidente comunica que os objetívos da presente reunião são o de elaborar um roteiro dos trabalhos da Comissão para o período após os depoimentos dos Senhores Professor Dalmo
Dallari e Doutor Octávio Gonzaga Júnior;Secretádo de SegUrança Púbilca
de São Paulo e analisar o requerimento do Senhor Senador Henrique San-

ti !lo.
Como ninguém Se manifestou-a reSpeito do primeiro item apresentado, o
Senhor Presidente passa à leitura do requerimento.
Com a palavra, o Senhor Senador -Hei1rique Santillo tece considerações
justificando a apresentação do requerimento.
O Senhor Presidente, após responder ao Senhor Senador Henrique Santillo, sugere ao mesmo que o seu requerimento seja convertido em contribuição pafri a COmíssào, não sendo necessário, portanto, colocá-lo em votação.
A seguir, faz usO da palavra o Senhor Relator, achando que o requerimento foge ao roteiro e às aspirações da Comissão e que muitos casOs se inserem mais na área poficlal.

Ponderando, o Senhor Senador Henrique Santíllo diz que, pelo que entendeu das palavras do Senhor Relator, a Comissão não teria coiilpetência
para averiguar e investigar o terror e a viOlência política e lamenta, pois, assim, o Senado estaria desempenhando um papel de alta relevânCia. Diz, ainda, que pelas palavras do Senhor Relator, o Professor Dalmo Dallari não viria depor perante a Comissão, especificamente, como vitima de atentado terrorista.
Respondendo, o Senhor Presidente esclarece que o convite fe.ito ao Professor foi para vir perante a Comissão esclarecer, exatamente, a respeito dos
atentados políticos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa V1anna, AssiSfCrife da. Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e trá à publicação,
juntamente com o ap;.mhamento taquigráfico da presente reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) -

Srs. Senadores, membros

da ComíS:Sào Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a violência ur~
bana, estamos realizando hoje uma reunião de trabalho com duplo objetivo,
o de elaborar um roteiro dos trabalhos da Comissão para um período após os
depoimentos do Dr. Dalmo Dallari, Dr. Otávio Gonlaga Júnior, SecretArio
de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, em segundo lugar, examinar
-o requerimento do Senador Henrique Santillo, enviado à Presidência da Comissão.
Temos, inclusive, além dos qepoimentos do Dr. Dalmo Dallari e do Dr.
Otávio OOniaga Júnior, já aprovado desde o primeiro Sem-estre,- algumas
convocações como a do Juiz de Menores de São Paulo Nilton Silveira, do
Jornalista Amado Ribeiro e do Ministro Mário Andreazza. Depois a Presidência vai se socorrer da Secretaria para verificar os outros nomes cuja convocação já está aprovada. Posteriormente daremos ao conhecimento dos
membros da Comissão.
Portanto, no que tange ao primeiro item desta Ordem do Dia, estâ aberta a discussão. (Pausa.)
Esta Presidência recebeu um requerimento do nobre Senador Henrique
Santillo, vazado nos seguintes termos:
Sr. Presidente,
Nos termos dos artigos 173 e 176 do Regimento Interno e
Considerando o recrudescimento da violência política, expressa em
ações terroristas contra a propriedade particular, as atividades económicas, o
património público e a segurança individual de diversos cidadãos, com seqüestros, ameaças, prisões ilegais e atentados à bomba;
Considerando que por imposição constituCíonal (art. 86), "toda pessoa,
natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional" e que tal imposição, por analogia ''"a fortiori", se aplica aos membros do Congresso Nacional, que constituem um dos Poderes da República;
Considerarido, ainda, que a existência de uma CPI para apurar a violência, por analogia "a pari", deve apurar as causas e conseqUências de suas formas políticas, que são as mais agudas, por envolventes da paixão individual e
coletiva;
Considerando, mais, que o conflito de competência entre as diversas autoridades responsáveis pela manutenção da ordem pública se perde na discussão sobre os princípios jurídicos dessa mesma competência, procrastinando
as soluções urgentemente necessárias;
Considerando, finalmente, que diversas correntes da opinião pública,
através dos jornais, expressam a suspeita de que tais conflitos de competência
se radicam em conivência de algumas instituições judiciárias com tais ações,--e
que o Senado Federal deve pairar acima de tais suspeitas;
Requeiro a Vossa ExcelênCia a coilvOcação de reunião extraordinária urgente, para submeter ao Plenário a necessidade da CPI da Violência Urbana
decidir sobre a convocação igualmente urgente dos seguintes depoentes, sem
prejuízos de quaisquer outros que venham a ser citados:
I - Dalmo de Abreu Dallari, Ex-Presidente da Comissão de Justiça e
Paz e Dr. José Carlos Dias, Presidente da Comissão de Justiça e paz, vítimas
de prisão ilegal durante o movimento do ABC e posteriormente vítimas de seqüestro e maus tratos;
2 - O. Adriano Hipólito, Bispo de Nova lguaçu, vítima de seqUestro e
maus tratos;
3 - Desembargador Otávio Gonzaga Júnior, Coronel Amando Amarai,
Coronel Paulo Azanbuja e General Edmundo Adolpho Murgel, respectivamente Secretários de Segurança dos Estados de São Paulo, Minas Gerais,
Distrito Federal e Rio de Janeiro, locais em que se dá o recrudescimento da
violência política;

4 -

Delegado Romeu Tuma, Diretor-Geral do DEOPS do Estado de

São Paulo e Delegado Edsel Magnotti, Delegado-Chefe do Inquérito no
ABC, que receberam presos clandestinos;
5 - Deputado Coronel Erasmo Gieseler Dias, ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, citado pelo jornalista Carlos Chagas,
em sua coluna do dia 13-8-80, do Jornal de Brasllia, como conhecedor dos
responsáveis pela explosão de uma bomba na sede do CEBRAP~
6 - Jurista Hélio Bicudo, advogado de Dalmo Dallari;
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7- General Coelho NetO, Comandante da IV DiviSão do Exército, com
sede cm Belo Horizonte, acusado pelo Deputado Genival Tourinho, do PDT
de Minas, como um dos responsáveis pela chamada "Operação Cristal";
H - General Léo Etchgoyen, Chefe do Estado-Maior do II Exército e
Coronel Cyro Etchgoyen, integrante da 2• Seção do II Exército, para eSClarecerem a participação do DOI-CODI_ nas prisões ilegais durante a greve do
ABC, conforme notícias publicadas por Gazeta Mercantil e Folha de S. Paulo
no dia 25 de abril do corrente ano.
9 - Coronel José Ribamar Zamith, indicado pelo jornal "Movimento"
como o principal suspeito pelo seqüestro de D. Adriano Híp61ito;
lO- Dr. lbrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça.
Brasília, 15 de agosto de 1980._- Senador Henr:ique Santillo, PMDBGO.
A SUa Excelência o Senhor
Senador Orestes Quércia
MD Presidente da CPI da Violência Urbana
Nesta
Esta Presidência antes de abrir a discussão deste item, gostaria apenas de
fazer um esclarecimento no sentido de que já havia, por entendimento feito
com o Relator, decisão nó sentido de se analisar essas ocorrências violentas,
aparentemente de ordem política, que estão acontecendo no País. Em razão
disto, a Comissão já havia decidido p-da convocação do Professor Dalmo
Dallari, que aliás já se efetivou em conseqüência de um contato que esta Presidéncia manteve com aquele professor,jâ há uns 15 dias, por ocasião da reunião em São Paulo. Quando foi feito o protesto contra esses atentados, houve
uma t.:oncentração muito grande no TUC, em São Paulo. Naquela noite, esta
Presidência manteve conta to com o Professor Dallari e ele se dispôs a comparecer à esta CPI. E na última segunda-feira, eu marquei com o Professor
Da!lari a data do dia 26, terça-feira próxima, para seu depoimento.
Também, nesses mesmos termos, estamos entrarido em contato com o
Secretário de Segurança Pública de São Paulo, cuja co_nvocação jâ havia sido
decidida no primeiro semestre, para que ele também compareça a esta CPI.
Portanto, após esses esclarecimentos, abrimos a discussão em torno do
segundo item, isto é, requerimento do Senador Henrique Santillo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Gostaria de deixar bem claro que
todo o _Congresso Nacional reconhece os relevantes serviços que esta CPI do
Senado está prestando quanto ao esclarecimento da violência urbana no País,
quanto as suas causas, suas conseqüências, e até mesmo suas implicações de
ordem social e política. Também me conforto saber, através de V. Ex•, neste
momento, que esta CPJ, através da Presidência e do seu Relator, jâ tem mostrado sua preocupação_com as ocorrências em torno da violência política, em
escalada no País.
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via de conseqüência o Congresso Nacional que pretende representar a sociedade como um todo.
Quanto à gravidade do problema eu pessoalmente discordo de algumas
manifestações feitas através de alguns Ministros 1 por alguns representantes
da ârea governamental, de que isto não tem a h:nportância que está se querendo dar__ _Eu pessoalmente acho que é extretÍlamente importante a investigação
desses fatos. Acho até mesmo que, na medida em que declarações públicas
são feitas por representantes do Governo, por pessoas ligadas ao Governo e
até por Ministros de Estado, minimizando a importância disto, passa a ser
também estímulo à escalada do terrorísmo político. Tem havido também, por
parte de autoridades governamentais, declarações contraditórias. Enquanto o
Ministro da Justiça, Dr. Ibrahim Abi-Ackel, afirma à Nação que se tratam de
atitudes de alguns grupos reduzidos que contestam ou que tentam contestar a
política de abertura patrocinada pelo Governo, tentendo atropelá-la através
de grupos direitistas, S. Ex•, o Líder do PDS no Senado Federal, Senador Jarbas Passarinho, vem a público dizer que esses atentados seriam de grupos esquerdistas. Há uma discussão também quanto à competência da investigação,
na medida em que o Ministro da Justiça declara à Nação que não cabe à Polícia Federal investigar ou apurar essas ocorrências, enquanto outras autoridades se manifestam de modo contrário.
Tenho impressão, inclusive dê que a própria Constituição Federal estabelece, no caso a competência da União e portanto da Polícia Federal, para
apurar imediatamente esses fatos, através da alínea ~·c" do art. 81' que declara
textualmente: ..compete à União apurar infrações penais contra a segurança
nacional, à ordem pública, ordem política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses-da União, assim como outras infrações, cuja prãtica tenha repercussão interestadual e exija repressão uniforme segundo se dispuser
em leis."
O patrimônio público tem sido aviltado, Violado por explosões de bombas,
como aqui no próprio Distrito Federal, nas bancas de jornais, que são de propriedade do Estado. Eu pessoalmente testemunhei, logo uma dessas ocorrências
no Distrito Federal, na Avenida W-3, que uma dessas bancas foi semidestruida por uma borriba de alta potência, colocada na madiugada, dias passados.
Diante disto, Sr. Presidente, e diante de uma série de publicações de editoriais que não são apenas da imprensa alternativa, porque se o fossem poderiam ser considerados parciais, mas também encampados pela grande imprensa, pelos editoriais dos grandes jornais do País, em que se estranha permanentemente uma certa omissão por parte do Governo, por parte das autoridades encarregadas de manter a ordem e a segurança.

Em virtude de tudo isso, achei por bem requerer a esta CP I, o que V, Ex•
disse já haver decidido em plenário, sem que se soubesse. Tenho a impressão
de que isso não foi realmente publicado, não se deu publicidade dessa decisão, e ela realmente nos deixa confortados. Nós parlamentares, só poderíamos esperar isso·de nossos colegas, membros desta CPI. Ao mesmo tempo toTomei a liberdade de ter essa iniciativa, na medida em que- tenho a impres- mando a liberdade de arrolar aqui uma série de nomes, de pessoas que são ou
são de que não há de pairar dúvidas quaõto a isto - o Congresso Nacio- foram vítimas dessas violências, ou são responsáveis nos seus Estados e no
nal, quer através da Câmara dos Deputados, quer ri.través do Senado Federal, Pais pela ordem, ou mesmo são pessoas que, através da imprensa, sejam sustem o dever de se preocupar em investigar as possíveis causas, suas possíveis peitas de participar de ates violentos como Os que estamos presenciando nos
implicações, os possíVeis gruPos implicados nessa escalada de violência de ca- últimos dias. Os nomes jâ foram--fidos por V. Ex•
Inicialmente o que tinha a dizer era isto. Primeiro quanto à competência
rátcr político, que intranqüiliza toda a sociedade brasileira.
Eu diria que este foi o principal fundamento, através do qual eu tomei da CPI da violência em tratar deste assunto, que, repito, é de magna imporesta iniciativa. Houve sugestões, através de outros colegas pariamentares, no tância; segundo, quanto aos nomes que foram aqui arrolados como sugestão
sentido de que o Senado Federal constituísse uma outra Comissão Parlamen- à deliberação soberana do Plenário desta CPI.
lar de Inquérito, pr6pfia, para aCompanhar e investigar esses acontecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia)- Esta Presidência, com a perSabemos. em primeiro lugar, que hã um assoberbamento de funções do missão dos nobres colegas, tendo em vista as ponderações do O.obre Senador
Senador, com cinco CPis já praticamente em funciOnamento, além das Co- Henrique Santillo, gostaria de fazer algumas colocações.
missões Permanentes, Comissões Mistas e atividades de Plenário. Por outro
Com relação ao direito de V. Ex• de requerer à CPI, evidentemente enlado, há também o fato de considerarmos que esta CPI, com muita proprie- tendemos que é um direito legítimo. Em razão, até, desse entendimento é que
dade, poderia e deveria investigar as- ocorrênciaS de violências políticas no colocamos o requerimento de V. Ex• na primeira reünião desta C PI. AcrediPaís. Estaria perfeitamente enquadrada na justificativa que levou V. Ex•, Sr. tamos que é uma colaboração do nobre Senador" aos trabalhos de5t3.- ComisPresidente, a propô-la e hoje exercer a sua presidência.
são, porque realmente, como tinha dito antes, já havíamos tido o entendiDe modo que foi isto principalmente que me levou a propor a esta CPI, mento de tratar deste assunto solicitado por V. Ext- a esta CP I. Tanto que,
presidida por V. Ex•, -nobre Senador Orestes Quér-cia, a examinar e discutir is~ como disse e repito, quando houve em São Paulo aquela reunião no Tuca
to.
para protestar contra a violência, naquela mesma noite conversei com o ProTentei verificar reg"imentalmente em que se poderia amparar o requeri- fessor Dalmo Dallari, quando então o convidamos para comparecer a esta
mento feito atraVés de um parlamentar que não é membro desta CPI e encon- Comissão Parlamentar de Inquérito. Não houve publicidade do fato porque
trei, no que diz respeito ao funcionamento das Comissões Permanentes, a esta Presidência entendeu que o assunto ia Ser debatido aqui mesmo, porque
permissão para participação de qualquer parlamentar. E tenho a impressão uma eventual CPI para investigar especificamente esse aspecto de atentado
de que, corno no caso das CPis o Regimento ser omisso, aplicar-se-ia o dispo~ político - como havíamos anunciado, embora até eu pessoalmente pudesse
sitivo regimental existente para as Comissões Permanentes da Casa.
ser favorável- muito dificilmente conseguiríamos essa comissão específica,
Tomei, portanto, esta iniciativa, segundo o meu entendimento, ampara~ porque há um entendimento da Mesa do Congresso Nacional no sentido de
da no Regimento e sobretudo amparada também na Constituição, que esta~ que, cobertas as cinco vagas do Senado Federal e as cinco vagas da Câmara
bclece, como responsável pela segurança nacional, todos os cidadãos e por dos Deputados, não existe mais cinco vagas para o Congresso Nacional.
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V. Ex'- recorda que quando pretendemos uma comissão de inquérito para investigar os casos de tortura ocorridos no País, há alguns anos, tentamos também uma CPI específica, e a infOrmação foi -de que a Mesa não aceitaria além
das cinco CPis do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) recebido o requerimento de V. Ex• ...

Setembro de 1980

Tenho a impressão de que

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Eu pediria vêniaa V. Ex•, Sr.
Presidente, para manifestar o meu ponto de vista. Não obstante a alta consideração e o grande respeito que nos merece o Senador Henrique Santillo, o
Após esta explicação, gostaria de perguntar ao eminente Senador, tam- requerimento de S. Ex• foge ao roteiro e às aspirações da Comissão, até porbém ao nobre Relator e membros desta Comissão, se iiernos ouvir, na próxi- que muitos dos casos de emergência citados por S. Ex• se inserem muito mais
ma terça-feira, o Prof. Dalmo Dallari; e talvez, na outra semana, o Secretário na área policial, objetos de inquérito, tratado especificamente sobre esse tipo
de Segurança Pública de São Paulo. Existem algumas pessoas cujos convites de ação. A convocação do Professor Dalmo Dallari se deve muito mais a uma
já foranl-fdtos nO primerro semeStre.-va-rrios programar os tfabalhos da CPI idéia antiga da Comissão, para ouvi-lo aqui como jurista eminente que é, honeste semestre. Portanto, se V. Ex• estiver de acordo, poderíamos receber seu mem de grande sensibilidade. Não tem nada a ver com o atentado de _que foi
requerimento como uma contribuiÇão a c!ste trabalho da CPI e que analisare- vítima. Houve uma circunstância posterior que, de certa forma, torna mais
mos posteriormente, tendo em vista a programação que iremos fazer da CPJ, evidente, talvez mais interessante, o seu depoimento. Mas na verdade o granno segundo semestre. Se V. Ex' entender assim, eu nem colocaria em votação de objetivo qüe a COmissão tem, ao convocar o Professor Dalmo Dallari,
o requerimento, deixaria ele como contribuição de V. Ex•, no sentido de que como de resto já havia pensado em convocar o Secretário de Segurança de
analisaríamos as contribuições daqui para a frente ...
São Paulo, como aqUi já veiO o· Seáetário de Brasília, é obter desse jurista
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Em primeiro lugar, é claro, a deci- emérito e erriinente uma contribuição, digamos, no campo da Sociologia Crisão será sobretudo do Plenário e sobretudo de V. Ex' e do Sr. Relator. Como minal, da Sociologia Geral, do Direito Público em que ele é versado para
bem diz V. Ex'- e os ilustres membros da Comissão, a preocupação de todos etiologia da violência no Brasil. Houve uma circunstância de natureza causal
nós é de tal monta que o que se solicita aqui seria uma atuação de emergência que tOrnou o seu depoimento, de certa forma, mais visível aoS olhos da opida CPI da Violência Urbana para, nos próximos dias ou semanas, ...
nião pública. Quanto aos demais não concordo com V. Ex'-, porque senão
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia)- Veja V. Ex• que o primeiro transformaríamos esta Comissão numa Comissão de Inquérito Policial, sem
nenhuma importânCiá, razão pela qual opino contrariamente ao requerimennome da lista já está convOcado.
to, se ele for colocado. E como sugestão, é claro que tudo que parte do SenaO SR. HENRIQUE SANTILLO -Sim, eu ia chegar aí. Eu concordo dor Henrique Santillo, corri a seriedade com éJ.ue ele coloca as questões, nos
plenamente com o que V. Ex• disse agora mas o que se pede, o que se solicita, merece o maior respeito, e na programação da ComisSão que vamos orgànié que dada a importânCia do problerita- este é o entendimento que tenho zar, é um assunto quase que administrativo, vamos considerar todas essas sucomo Parlamentar, pode ser que não seja o mesmo entendimento da Maioria gestões.
da CPI - dada a importância do problema, seria exigido a constituição de
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, pela ordem.
uma CPI própria. Como muitO bem diz V. Ex', já foi até decididO pela Mesa
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra a V. Ex•
do Congresso quanto à CPI do Congresso Nacional, se bem que, pela aproO SR. HENRIQUE SANTILLO- Pelo que entendi das palavras lúcivação da Maioría do Senado Federal, poder-se-iam constituir tantas CPis
quantas o Plenário assim achasse conveniente, acima de cinco ou a consti- das do Senador Murilo Badaró, Relator desta Comissão, é que não seria da
ltuíção de uma CPI pr6pria,- que eu acho, dado o assoberbamento das ativida- competência desta Comissão averiguar e investigar o terror e a violência polí,des em comissão do Senado, talvez não funcionasse tão a contento como se tica. Na verdade o que se propõe não é um inquérito policial, é analisar e inessa CPI pudesse funcionar, desde que- entendesse o problema corno um vestigar as implicações-PolíticaS e os aténtados políticos ocorridos no Brasil,
problema muito importante e que necessitaria de um tratamento de emergên- em escalada e organizados. Isto está bem claro no requerimento. Levando-se
cia. Neste caso eu também concordo que esta CPI terá condições de funciona- em conta também toda aquela discussão na área jurídica do País, quanto à
lidade melhor do que uma outra CPI própria para averiguar o caso. TantO competência dos órgãos encarregados da manutenção da ordem e de apurar
que essa CPJ já teve essa preocupação, que o primeiro depoente desse segun- essas ocorrências. Acho que isto é público e notório, no País, as discussões esdo semestre é o Jurista Dalmo Dallari, que está arrolado como uma das víti- tão se fazendo publicamente. Eu apenas lamentaria, na medida em que consimas desses atentados políticos que têm havido no País. Assim, a minha solici- dero que o Senado estaria perdendo uma oportunidade de desempenhar o patação. e eu gostaria de discuti-la, Sr. Presidente, é de que esta CPI entenda pel de alta relevância, averiguando com urgência todos esses fatos que estão
que o problema é da magna importância, e sendo da magna importância, ela intranqüilizando a sociedade brasileira.
poderia dar a ele um tratamento especial, de emergência, convocando dois ou
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Senador Henrique Santillo,
três depoentes por semana, nas próximas semanas, tratando de fazer reuniões
bastante freqUentes para tratar do assunto, discutir e investigá-lo, tentar ir às evidentemente V. Ex• sabe e todos sabemos as implicações que envolvem esta
suas causas como contribuição necessária do Congresso Nacional, através do questão de natureza política em termos de Partido da Situação e Partido da
Senado e chegar à elucidação desse problema que é seriíssimo para o País, se- Oposição. V. Ex'- sabe perfeitamente que eu pessoalmente e como Presidente
gundo o meu entendimento. Esta é a colocação que eu faria, concordando desta Comissão entendo que a CPI deve analisar essa questão. E claro que é
com V. Ex' em que a CPI já teve essa preocupação, como afirmou V. Ex• uma questão de colocação, e V. Ex• vai poder, como Senador, encaminhar inComo prova disso, se fosse necessário, é que na pr6Xima terça-feira já estará dagações ao Professor Dallari quando ele aqui vier, sem nenhuma limitação.
aqui no Plenário o Jurista Dalmo Dallari para fazer seu depoimento. Tam- Isto equivale dizer que naquela oportunidade estaremos analisando esses asbém já está decidida a convocação do Secretário de Segurança Pública doEs- suntos que V. Ex' deseja sejain analisados pela CP I. De fato existem implicações de natureza política que V. Ex• conhece muito bem. Eu entendo a cotado_ de São Paulo, o Dr. Otávio Gonzaga Júnior.
locação do Senador Murilo Badaró, que fala em nome do seu Partido e é
Ainda insistiria no caso de se poder discutir fundamentalmente essa soli- maioria nesta Comissão. Sei que V. Ex• entende perfeitamente o que quero
citação. Segundo o meu entendimento o problema é importante. Não é justo dizer.
nem é correto minimizá-lo, porque esses atentados continua.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu não concordo.
QueYi-a dizer a V. Ex• que, ainda Oõte·m, a gráfica do Sindicato dos JorO SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Eu também não concordo.
nalistas de Brasília sofreu uma ame3Ça &rave, e deverá surgir essa noüda
amanhã, na imprensa. Alguns bri:tsíJe!ros estão sofrendo ameaças aqui em Estou apenas fazendo a colocação clara das coisas. Quando ouvirmos o ProBrasília. Em outros pontos do País também continuam as ameaças, segundo fessor Dalmo Dallari e o Secretário de Segurança de São Paulo, trataremos
a imprensa. Agora, principalmente por telefOnemas anónimos, de recados, de desse assunto colocado por V. Ex•
O SR. HENRIQUESANTILLO- Mas o professor Dalmo Dallari não
bilhetes apócritos. De modo que o problema é sério, é grave. E, segundo meu
entendimento, nào é justo que o CõilS;ressO Naciorial fique omísso. NingUém virá aêj_ui, Segundo as palavras do Relator, para especifican1eiúe dar sc!u dequer aqui promover a confrontação com ningUém. O que não é justo é qúe- o pciiine-nto corilO-VítiiTt.a de atentados terroristas no Brasil. S. S' virã como juCongresso; podendo, tendo esse direito assegurado na Constituição, fique rista,--para-âeixar- registrado aqui- o que é importante também, não vou miomisso. Partindo destes princípios, o problema necessitaria de um tratamento nimizar a importância do depoimento do Jurista Dalmo Dallari - análise
de urgência, cómo ·se fosse uma emergência fl)édica, e esse tratamento de das etiologias possíveis da· violência urbana no País. Ele não virá para tratilr,
emergência se faria pela CPl já constítuTda, Já ·em luncionamento, que nos aqui nesta CP(, de Um depoimento como vítima, r"eileradas vezes,- da violêÕtermos regimentais tem cioOâições para examinar o problema através de reu- cia política que grassa no País. Isto ficou bem claro. Não sei nem mesmo se,
niões tão freqüentes quanto possível, par-a investigar urgentemente o proble- no decorrer dos debates, esse assunto especifico poderia ser tratado com o Juma. Esta é a colocação que faço.
rístã- Dalmo Dallari, como depoente juramentado nesta CPI.

e
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O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAI. (Scçào 11)
:...:~()convite

foi feito pessoal-

O SR. l>RESIDENTÉ (Orestes Quércia) :_ Quero que V. Ex• saiba dis-

mente por este Senador, com o objetivo de o Prof. Dalmo Dallari vir a esta to. O ofício foi feiio neste sentido e a convite pessoal do Presidente desta CP I,
CPl esclarecer exatamente a respeito dos atentados políticos.
para que S. s~ deponha sobre as violências políticas das quais ele foi vitima
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Acho que ai, neste caso, é menos pessoalmente.
pior, Sr. Presidente.
Está encerrada a reunião.
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3. Jutahy Magalhães
4. Aloysio Choves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

I.
2.
3.
4.

I. Adalberto Seno
2. Eve!osio Vieira
3. Franco Montara

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

José lins
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedro11ian

(CEC)

Setembro de 1980
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3.492
Reuniões: QUintas-feiras, às 10:00 hc.ras.
Local: Solo "Clóvis Bevilócquo" - Ah,XO 11
COMISSÃO DE FINANÇAS -

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros}

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Cunho Lima
Vice-Presidento: Tancrltdo Neves

Presidente: Lomonto Júnior
Vica-Presidonte: Orestes Qu6rcia

Titulares

1. Raimundo Parente
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3496
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala do Anexo "B"

JoàoWdo
Lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Alberto lavinas
~Jorge Kalumo
Jutahy Magalh6es
Mendes Canelo

1. Cunha limo
2. Tancredo Neves
3. Roberto Sotumino
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mouro Benevides
7. Teotónio Vilela

COMISSAO DE SAODE

Titulares

Suplentes

1. Saldanha Derzi
2. Luiz Freire
3. Jessé Freire
4. José Sorney
5. Milton Cabral
6. José Guiomard

1.
2.
3.
4.

1. Tono Outra
2. João lúcio
3. Aderhal Juremo
4. Jose Samey
5. Murllo Badoró

1O.

lamanto Júnior
Almir Pinto
Amoral Furlan
Amarai Peixoto
~nedito Canelas
Jutahy Magalhães
lenoir Vargas
/ln.oacyr Dalla
Raimundo Parente
Saldanha Den:i

1.
2.
3.
4.
5.

Jose Richo
Orestes Quérda
Itamar Franco
Evandro Carreira
Lcizoro Barboz:a

1. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

S.

9.

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lózoro Barboz:a
4. Jos6 Richa

(1-)

1. Affonso Camorgo
2. Voldon Vorjão

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3.4.93
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAl -

1. Marcos F,.i,.
2. Mouro o.n.v;des
3. t.it.Chaws

Assistente: Cândido Hippertt- 2113490 • 211-3.4.91
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 tOO horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anuo 11

Suplentes

6.
7.
8.

1. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richa
S. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

COMI'OSIÇÀO

-GiwmRocha
Vtee-Presidenftl: HenriqtM Santillo

TitularM

Suplontos

1.
2.
3.
4.

1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Lomanto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jos6 Guiomard

1. Gilvan Racho
2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto

1. JoM Richa
2. Adalberto Sono

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Lqcol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

1. Evelcisio Vieira

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-:3-'96
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros)

(CLS)

(9 membros)

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Titulares.

Suplentes

1. Lenoir Vorgas
2. Helvídio Nunes
3. Jessé Freire
4. Moor::yr Oollo
S. Luiz: Freire
6. Aloysio Chaves

1.
2.
3.
4,

1. Franco Montoro

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

Presidente: Jorge Kalumo
Vice-Presidente: Mauro Benevides

COMPOSIÇÃO

Presidente: Holvidio Nunes
Vice-Presidente: Lonoir Vargas

Jutahy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11100 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1. Tarso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canole

1. João Calmon
2. Murilo Bodaró
3. José Sarni!Y

1. Dirceu Cardoso
2. Adalbert? Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Maria Therez:a Magalhães Motta Reuniões: Quintos-feiras, às 1~M)0 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomard

Jorge Kalume
Luiz: Cavalcante
Mutilo Badaró
Benedito Ferreira

1. Mouro Benevides
2. Agenor Mario
3. Orestes Qu6rcia

211-3501

1 Cunha üma
2. Jai~an Barreto

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

(15 membros)
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Tarso Outra
1"·Vice-Presidente: Saldanha Derzi
:29-Vice-Presidente: lomonto Júnior

Presidente: Arnon de Mollo
Vice-Presidente: Alberto Silva
Titulares

1.
2.
3.
4.

luiz: Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Amon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. ltamar Franco
3. Henrique Santillo

COMPOSIÇÃO

(CME)

[l membros)

Titulares

Suplentes

1. Tarso Outro
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derz:i
4. lomanto Jl.inior
S. Mendes Conote
6. Aderbal Juremo
7. At"':,. Pinto
8. lem•.• Vargas
9. luiz Freire

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

Suplentes

1. Affonso Camargo
2. Jo6o Calmon
3. Jutohy Magalhães

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

Aloysio Chaves
Padro Pedrouian
Henrique de La Rocquo
Jos6 Guiomard
Luiz: Cavalcante

Presidente: Evondro Carreira
Vice-Presidenfe: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1. Affonso Camargo
2. P&dro Pedrossian
3. Aderbol Juremo

Raimundo Parente
luiz Freire
~rnardino Viana
Alberto Silva
Evandro Carreira
Humberto Lucena
lciz:aro Barboza

1. Orestes Qu6rcia
2. Evelósio Vieira

Assistente: Leila leivos Ferro Costa - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11
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COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

1. Evandro Carreiro
2. Lázaro Borboza
3. Or&Stes Qu&rcio
Assistente: leila

Suplentes

1. Benedito Ferreira
2. Vlcente Vuolo
3. Pedro Pedrossian

1. Passos Parto

211·3497

Costa -

Reuniões: Tert;as·h!oiros, às 10:00 horas

Presidente: Benedito Ferreira
Vi~Presidente~ Vicente Vuolo
Titulares

L~ivas Ferro

1. leite Choves

2. Agenor Maria

t.ocol:

Sala "Ruy Barbosa" -

Anexo

C) SERVIÇO DE COMISSCES ESPECIAIS E DE INQU!:RJTO

11
Chefe: Cleide Mario 8. F. Cruz
Local: Anexo lf - Térreo - 211·3511
Assistentes:
Elizobeth Gil B. Vianno- 211·3510
Nadir da Rocha Gomes - 211·3508
Horoldo P. Fernandes- 211·3512

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS

2. Lomanto JUnior

3. Alberto Silva

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: AMxo U- Tórreo- 211·3507

4. AHonso ÇafnargO

Assistentes:
Helena lsnord Ac:cauhy- 211·3510
Mouro Lopes de Sá - 211-3509
Cloyton Zonlorenc:i - 211-3508

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA

c. r.

SALAS

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEI LA

10,00

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA

GUILHERME

Ramal-3880

SALAS

C.S.P.C.

ASSISTENTE

RUY BARBOSA

CARLOS

C.E.C.

Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA

DA."IEL

Ramal-3880

10,00
C. A.

10,30

C. E.

C. R. E.

ANEXO"B"

'

C.S:

11,00

C.l.S.

S!:RGIO

FRANCISCO
12,00

C.R.

11,00

C.M.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

CÂNDIDO

11,00
C.M.E.

10,30

ANEX0\ 1 8"
Ramal-3888

ANEXO"B"

CARLOS

ANEXO"B"

LEDA

S!:RGIO

10,00
C.D.F.

C.C.J.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

RUY BARBOSA
Ramal-3882
RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 3880
ANEXO "B"

LEDA

LEDA

LEI LA
MARIA
THEREZA
CARLOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXV- N• 110

QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 19NII
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(*) EMENDA CONSTITUCIONAL N• 14

Altera o Título das Disposições Gerais e Transitórias, estendendo os mandatos dos atuais Prefeitos, VicePrefeítos, Vereadores e Suplentes até 1983, imprimindo nova redaçào ao artigo 209.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único.

O artigo 209 passa a viger reescrito nos termos infra:

"Art. 209. Os mandatos dos atuais Prefeitos, \'ice-Prefeitos, Vereadores e seus Suplentes, estender-se-ão até
31 de janeiro de 1983, com exceção dos Prefeitos nomeados.
Parágrafo único. As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas simultaneamente
em todo o País, na mesma data das eleições gerais para Deputados."
Brasília, 9 de setembro de 1980.

(*)

A Mesa da Câmara dos Deputados

A Mesa do Senado Federal

Flávio Marcí/io, Presidente
Homero Santos, 19-Vice-PreSidente
Renato Azeredo, 2"?-Vice-Presidente
Wilson Braga, !•-Secretário
Epitácio Cafeteira, 2•-Secretário
Ari Kffuri, 3•-Secretário
Nosser Almeida, 4~?-Secretáffó, em Exercício

Luiz Viana, Presidente

Alexandre Costa, !•-Secretário
Gabriel Hermes, 2•-Secretário
Louriva/ Baptista, 3•-Secretário
Gastão Mül/er, 4•-Secretário

Republicada por haver saído com incorreção no DCN (Seçào II), de 10-9-

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 139• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1980

1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

l\Iensagens do Senhor Presidente da República

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
-No 206(80 (no 373/80, na origem), referente ao Projeto de Lei no
15/80-CN, que dispõe sobre a cobrança executiva dos débitos fixados em
acórdãos do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.822, de 22-9-80.)
- N• 207(80 (n• 374(80, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
16/80-CN, que altera o valor do vencimento mensal dos cargos que especifica, previstos no artigo 59 da Lei n9 5.921, de 1973, e dá outras providências. (Projeto que se. transformou na Lei n' 6.823, de 22-9-80.)

- No 208(80 (n• 375/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
18/80-CN, que cria a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei no 6.824, de 22-9-80.)
-No 209(80 (n' 376(80, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
17/80-CN, que estabelece normas para maior celeridade dos feitos no Tribunal Federal de Recursos e na Justiça Federal de Primeira Instância, e dá
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.825, de
22-9-80.)
- N• 218(80 (no 382(80, na -origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n~' 32/80 (n'? 1.525/79, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis da União, situados no Município de Tucuruí, Estado do
Parú. (Projeto que se transformou na Lei n"' 6.826, de 22-9-80.)
- No 219/80 (n' 383(80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Cãmara__n'? 35/80 (n9 2.384/79, na Casa de orígem), que autoriza a permu-
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ta dos terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de Íaneiro

1.2.7 -

e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. (Projeto que se transformou

-

na Lei n• 6.827, de 22-9-80.)
- N• 220/80 (n• 384(80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n9 36/80 (n9 2.383/79, na Casa de origem), que autoríza a: reversão, a Bento Luiz de Almeida Prado, do terreno que menciona. (Projeto
que se transformou na Lei n<) 6.828, de 22-9-80.)
-NO 221/80 (n• 385/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n' 26/80 (n• 1.888(79, na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar a área de terreno que menciona, situada no Município de Orós, iio Estado do Ceará. (Projeto que transformou na Lei n• 6.829, de 22-9-80.)
De agradecimento de comunicação:
- n• 222/80 (n• 386/80, na órigein), relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'>~s. 94, 95 e
112, de 1980.
1.2.2 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento das Mensagens n•s. 210 a 217 (80 (n•s 378 a 381(80 e
387 a 390(80, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República
submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para
que as prefeituras municipaís e os Governos dos Estados que menciona sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo
artigo 29 da Resolução n9 62(75, desta Casa, e possam realizar operações
de crédito, pára os fins que especificam.
1.2.3 - Comunicações
-Do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, referente ao seu nome parlamentar.
- Do Sr. Senador Saldanha Derzi, referente à designação do Senador Lázaro Barboza, para integrar a Delegação do Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo ao 50'>~ Congresso Mundial da
AST A, a realizar-se em Manila, Filipinas.
- Do St. Senador Murilo Badaró, que se ausentarã do País.
1.2.4 -

Leitura de pareceres

Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Resolução n• 73/80, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00, o montante de
sua divida consolidada. (Redação final.)
-Projeto de Resolução _n9 74/80, que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS
50,000,000:ou, destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo.
(Redação Final.)
- Projeto de Resolução nll 81/80, que autoriza a Prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo de US$ 20,000,000.00,
destinado a aperte de capital do Município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - RJ. (Redação final.)
1.2.5 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n' 249/80, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dã nova redação a dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho.
-Projeto de Lei do Senado n9 250/80, de autoria do Sr. Senador Roberto Satu_rnino, que disciplina a incidêncla de penalidades por atraso no
pagamento de contas de luz, gás, telefones, aluguel, etc.
-Projeto de Lei do Senado n• 251/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro que assegura às telefonistas aposentadoria especial, com
proventos integrais, ao completar 25 anos de trabalho, alterando o art.
227 da CLT e o art. 1• da Lei n• 5.527, de 8 de novembro de 1968
1.2.6 -

Discursos do Expediente

SENADOR LUJZ CA VANCANTE- Considerações sobre o discurso proferido em recente sessão pelo Senador Henrique Santillo, a respeito
da conjuntura energética nacional.
SENADOR ALBERTO SILVA- Arbitrariedades que estariam sendo praticadas contra a Associação dos Professores do Piauí-APEP.
SENADOR LUJZ FERNANDO FREIRE- Conferência proferida
na Escola Superior de Guerra pelo Ministro Saraiva Guerreiro.

Requerimento

N.., 397/80, de dispensa de publicação, para imediata discussão e

votação, da redação final do Projeto de Resolução n.., 73/80. Declarado
prejudicado em virtude da falta de quorum para sua votação.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n' 42/80 (n• 1.948(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, darido nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que
institui o Código Brasileiro do Ar. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n• 44/80 (n• 2.887 (80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, revogando o artigo
4• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978, que declarou em extinção o
quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de oficiais da ativa da Aeronáutica, e dando outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 75/80, que autoriza o Hospital Municipal
Henrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros). Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n.., 76/80, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vota~;;.'J adiada por
falta de quorum.
·
- Projeto de Resolução n9 77/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em CrS 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 78/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevarem CrS 161.827.772,73 (cento e sessenta e
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Vo~
tação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'i' 79/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em CrS 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'i' 80/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum
- Projeto de Resolução n9 82/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões
e setecentos mil cruzeitos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 83/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões
de cruzeiros) ó montante de sua dívidã. consolidada. Votação adiada por
falta de quorum.
- Requerimerito n'i' 389/80, de autoria dos Srs. Senadores Nelson
Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371,
alínea "'c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9
18/79, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus oCupantes, e dã outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'i' 391/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha,
solicitando tenham tramitação conjúrita o Projeto de Lei da Câmara n9
49/80, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas e
determina outras provídêncías e os Projetas de Lei do Senado n9s. 57, 59 e
78, de 1971, 24/75 e 4/76, que tratam de matéria correlata. Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 12/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera redação e revoga dispositivoS da Consolidação
das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o
período de férias. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 44(80, de autoria do Sr. Senador Lâzaro Barboza, dando nova redação aos artigos 5'>~ e 69 da Lei n9 6.385, de 7
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliârios e
cria a comissão de valores mobiliãrios. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei d9 Senado n• 339/80, de autoria do Sr. Senador
Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
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SENADOR FRANCO MONTO RO- Sentença judicial condenando
o Estado de São Paulo a indenizar vítimas da invasão policial da PUC, em
1977.

SENADOR PEDRO SIMON- Adoção do voto distrital.
- Projeto de Leí.do Senado n' 20/80, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércii,- revogando a legislação que declarou municípios brasileiSENADOR NELSON CARNEIRO- Trabalho aprovado pela Orros como áreas de interesse da segurança nacional (Apreciação preliminar dem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, aresda constitucionalidade.) Apreciação sobrestada por falta de quorum para peito da imunidade parlamentar.
votação do Requerimento nv 385/80, de adiamento da discussão para ree1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
xame da Comissão de Constituição e JUstiça.
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
1.4 -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
2 - SECRETARIA-GERAL DA MESA
SENADOR GABRIEL HERMES- Reclamos das classes empresaResenha das matérias apreciadas de 1' a 31 de agosto de 1980 (Retifiriais paraenses quanto ao abastecimento de eilerg}:i eiétríCa da i-egião que cação.)
menciona.
3 - ATAS DE COMISSOES

SENADOR ALMIR PINTO- Realização do I Seminário Brasileiro
do Estudo de Alternativas e de Desenvolvimento dos Municípios.

4 -

MESA DIRETORA

5 -

LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Projeto de avaliação dos re- RES
sultados alcançados pela Zona Franca de Manaus
6 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 139~ SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIOf:NCIA DO SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GASTAO 1\liii.LER.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
- luiz Freire- Helvídio Nunes- Almir Pínto- José Lins- Nilo
Coelho -luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Luiz Viana- João CalmonAlberto Lavinas - Hugo Ramos - Itamar Franco - Tancredo Neves Franco Montoro- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Vicente VuoloPedro Pedrossian- Affonso Carriargo- José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira - Jaison Barreto - LencikVargas- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendci número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inlciã.hiciS nossos trabalhos.
O Sr. l9~Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGI::NS DO PRESIDENTE DA REPÜBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:

N~> 219/80 (n"' 383/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n~> 35, de 1980 (n<:> 2.384/79, na Casa de origem), que autoriza a permuta dos terrenos que menciona, situados nos Municípios do Rio de
Janeiro e de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.827, de 22 de setembro de 1980.)

N' 220/80 (n• 384/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n9 36, de 1980 (n9 2.383/79, na Casa de origem), que autoriza a reversão, a Bento Luiz de Almeida Prado, do terreno que menciona.
(Projeto que se transformou na Lei o~' 6.828, de 22 de setembro de 1980.)
N• 221/80 (n' 385(80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 26, de 1980 (n' 1.888/79, na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia
vinculada ao Ministério do Interior, a doar a área de terreno que menciona,
situada no Município de Orós, no Estado do Cearã. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.829, de 22 de setembro de 1980.)

De agradecimento de comunicação:
N9 222/80 (n9 386(80. na origem), de 22 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
n•s 94, 95 e 112, de 1980.

N9 206/80 (no 373/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publide Lei n~' 15, de 1980-CN, que dispõe sobi-C a Cobrança executiva dos débítos
fixados em acórdãos do Tribunal de Contas da União, e dá outras providên- cação.
A Presidência recebeu as Mensagens n"'s 210 a 217, de 1980 (n"'s 378 a
cias. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.822, de 22 de setembro de 1980.)
N• 207 j80 (n' 374/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto 381j80 e 387 a 390/80, na origem), de 22 do corrente, pelas quais o Senhor
de Lei n9 16, de 1980~CN, que altera o valor do vencimento mensal dos cargos Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42, itein VI, da Consque especifica, previstos no art. 5~' da Lei n9 5.921, de 1973, e dá outras provi- tituição, submete ao Senado propostas do Senhor Ministro de Estado da Fadências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.-823, de 22 de seteinbro de zenda para que as Prefeituras Municipais de Salvador (BA), Fortaleza (CE),
Mauá (SP), Rondonópolis (MT) e os Governos dos Estados do Rio de Janei1980.)
N• 208/80 (n' 375/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto ro, de São Pauto e do Rio Grande do Sul, sejam autorizados a elevar, tempode Lei n"' 18, de 1980-CN, que cria a Seção Judiciária da Justiça Federal no rariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, desta
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. (Projeto que se Casa. e possam realizar opera~ões de crédito, para os fms que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constitransformou na Lei n' 6.824, de 22 de setembro de 1980.)
N• 209/80 (n' 376/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto tuição e Justiça e de Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicações que
de Lei n9 17, de 1980-CN, que estabelece normas para maior celeridade dos
feitos no Tribunal federal de Recursos e na Justiça Federal de Primeira Ins- serão tidas pelo Sr. }9~Secretãrio.
tância e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.825,
São lidas as seguintes
de 22 de setembro de 1980.)
Brasília, 17 de setembro de 1980.
N• 218/80 (n' 382/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto
Senhor Presidente
de Lei da Cãmara n' 32, de 1980 (n' 1.525/79, na Casa de origem), que autoriVenho solicitar de Vossa EXceléncia, o especi3.t obséquio de mandar
za a alienação de imóveis da _União, situados no Município de Tucuruí, Estado do Pará. (Projeto que se transformou na Lei nv 6.826, de 22 de setembro de constar dos meus assentamentos como meu nome Parlamentar,Luiz Fernando
Freire,
uma vez que, em se tratando de nome composto, Luiz Fernando, a
1980.)
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não inclusão dos dois nomes acarretará problema de identificação do signatário desta, que é conhecido no seu Estado. como Luiz Fernando Freire.
Aproveito a oportunidade para ffianifestar a Vossa Excelência a expressão do meu alto apreço. - Luiz Fernando Freire.
ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO
Grupo Brasileiro
Ofício n• 54/80
Brasflia, 16 de setembro de 1980.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Senhor Senador
Lázaro Barboza integrará a Delegação do Grupo Brasileiro da Associação
Interpar1amentar de Turismo ao 509 Congresso Mundial da ASTA, a
realizar-se em Manila, Filipinas, entre os dias 19 e 25 de outubro próximo.
.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Saldanha Derzi, Presidente.

Em 23 de setembro de 1980
Senhor Presidente
Tenho a honra de Comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 2 de outubro, para, devidamente autorizado pelo Senado, na
forma do art. 36, § 29, da Constituição e- art. 44 do Regimento Interno, participar, na qualidade de Observador Parlamentar, da XXXV Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas- J9 Período.
,
Atenciosas saudações. - Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As ~·rhunicações lidas vão à
publicação.
..
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.
São lidos os seguintes
PARECER N• 722, DE 198U
(Da Comissão de Redação)
Redação final do Projeto de Resolução n.0 73, de 1980.
ReiD:tor: Senador José Sarney
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n.0 73, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1980. - Adalberto Sena,
Presidente - José ·Sarney, Relator - Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER. N. 0 722, DE 1980

Redação tina! do Projeto de Resolução n.0 73, de 1980.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
1Pre.sidente, promulgo
v.r, da Constituição, e eu,
a seguinte
RElSOLUÇAO N.0
DE 1980

42, inciso

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É o Governo do Estado ao Rio Grande do Norte, nos
termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de
Igual valor, juhto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na
qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano
do Nordeste (FUNDURBANO), destinado à contmtação da 2.3 etapa do Centro Administrativo do Estado, em Implantação na cidade de Natal, Ests.do do Rio Grande do Norte, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-
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a realizar operação de empréstimo externG, no valor. de ....... .
US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares americanos) destinado à Cmnpanhia do Metropolitano de São Paulo.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1980. Adalberto
Sena, Presidente - Murilo Badaró, Relator - J'osé Sarney.
ANEXO AO PARECER. N.O 723, DE 1980
Reda.ção tina! do Projeto de Resolução n. 0 74, de 1980.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.o
, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de .. ,,,, ..... .
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta. milhões de dólares americanos) destinado à Companhia do Metropolitano de São
Pa.uló.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimO
externo no valor de USO 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal,
junto a grupo financeiro a ser indicado sob a orientação do MinistériO da: FaZenda e do Banco Central do Brasil, destinado ao
aporte de capital do Estado de São Paulo à Companhia do Metropolitano de São Paulo - :MEI'RO - SP, objetlvando víab!llzar
o Programa de InVestimentos da Companhia para o .presente exerc!clo.
~
~
Art. 2.0 A operação reallzar-se-á. nos termos aprovados pelo
Poder Executivo ;Federal, inclu.sive o exame das condições crediticias da operação a· ser efetuado pelo :Ministério da Fazenda, em
articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. to,
item II, do Decreto n. 0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas
as demais exigências dos ór~os encarregados da execução da política econômico-financelra do Governo Federal e, ainda, -a disposto na Lei Estadual n.O 2 .373, de 27 de junho de 1980.
Art. 3.o Esta Resolução entra em vigor na: data de sua publicação.
PARECER No 724, DE 1980
(Da Comissão de Redaçào)
Redação final do Projeto de cResoluçã.o n. 0 81, de 1980.
Relator: Senador Adalberto Sena
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n.o 81, de 1980, que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rlo de
Janeiro a realizar empl1éstimo externo de US$ 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares ~americanos) destinado a a~porte de capital do
Município à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - RJ.
S:ala das COmissões, 22 de setembro de 1980. - Dirceu Cardoso,
Presidente - Adalberto Sena, Relato~ - Mendes Canale.
~ AINEXD AO PMliEOER N. 0 724, DE 1980
Redação final 'olo Projeto de Resolução n.0 Sl, de 1980.
Faço satber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso rv; da OOnstitul~ão, e eu, .......... , ... , ... , Presidente,
promulgo a seguinte

RlElSOLUÇAORO
DE 1980
Autoriza. a Prefeitura Municipal da. !Cidade do Rio de
.Janeiro a. realizar empréstimo externo no valor de !US$
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinado a. aporte de capital do Município à Oompa,nhia d'o
MetropoHtano fdlo Rio ·de Janeiro, Estado do Rio- de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
.1\.rt. 1.0 É a Prefeitura Munlelpal da Cldade do Rio de Janeiro autorizada a realizar uma operação de empvéstimo externo
oo.sso.
com a •garant:a da União, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi~
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi- lhões .de dólares americanos) ou o equl valente. e·m ou tra.S moedas,
de principal, junto .a grupo financiador a ser indicado soib a oriencação.
tação do Ministério da Fazenda e do :Sanco Central do Brasil,
cujo produto, dentro do Programa de Investimentos da COm.pan·hia
PARECER N• 723, DE 1980
do Metropolitano do 'Rio de Janeiro - METRO - RJ, destina-se à
part:cipação acíonária do Município no capital social da referida
(Da Comissão de Redação)
empresa.
Redação final do Projeto de Resolução n.o 74, de 1980.
:Art. 2.0 A operação a que se ref.ere o artigo anterior a-ealizarRelator: Senador Murilo Badaró
se-á nos termos aprov.ooos pelo Poder ~ecutivo F-ederal ino:usive
A !Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolu- quanto ao exame das condições creditícias a ser efetiva~ peJo Mição n. 0 74, de 1980, que autoriza o Go_verno do Estado de São Paulo.. ..,.tstério da Fazenda, em ~r:tl:cula.:ção com o Banco Gentral do Brasil,
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nos termos do art. 1. 0 , inciso II do nec_reto n.o 74.,l57, de 6 de danos aos usuários, locatários ou condôminos, serri prejuízO de outras comijunho c>e 1974, obedecidas as demals eX:gênc!as dos órgãos ell'CaJ:- nações legais.
<la execução da política econôlllioo~t!nanceira do Governo
Art. 79 Esta lei entrará erri viSor na data de sua publicação.
Federal e, alnda, o disposto na Lei Mun!cipal n.0 159 de 25 de
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
OJbr!l de 1980, publicada no órgão oficial do dia 14 d·e màlo de 1980.
Justific~ção
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O abuso do poder ~onôrnico impondo juros e multas extorsivos para

~egad.os

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres lidos vão à publicação. Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 249, DE 1980

Dá nova redaçào a dispositho da Consolidação das leis do Tranalho.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O§ 2' do art. 535 da Consolidação das Leis do Trabalho pas>a a
vigora.r com a seguinte redação.
·~§ 29 As confederações, formadas por federações de sindicatos de empregados, terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no ComérCíO; Cóitfederaçào -Nacional dos Trabalhadores em Transportes MarítímoS, Fluviais e Aéreos, Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confede~
ração Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade,
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Educação c Cultura, Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.''
Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará ein vigOr na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições eril contrário.

querri atrasa u.m_ou mais dias, no pagamen~o de conta~ de luz, água, telefone,
altiiuel, etc., não pode mais ser tolerado. Necessário se torna, por isto, adotar legislação que expressamente discipline a matéria, impedindO, ao mesmo tempo, que cada credor ou cada entidade cobradora (bancos, geralmente) fixe ao seu alvitre as Penalidades, tirando_ enormes benefícios dos atrasos de pagamentos ocorridos.
E o nosso projeto busca não se perder na exigência formal sem exeqUibilidade, por isto que cuida de estabelecer (no art. 59) cominação específica aos
infratores de suas disposições.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1980, - Roberto Satumino.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiç-a, de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 251, DE 1980
Assegura às telefonistas aposentadoria especial, com proventos
integrais, ao completar 25 anos de trabalho. alterando o art. 227 da
CLT e o art. 19 da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1%8.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9, O caput do art. 227, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto~ lei n9 5.452, de I 9 de maio de 1943, passa a viger reescrito nos termos infra:
"Art. 227. Fica estabelecido para ás operadores dos serviços
de telefonia, telegrafia submarina ou fluvial, radiotelegrafia e radiotelefonia a duração máxirria de seis horas contínuas de trabalho por
dia ou trinta e seis horas semanais."

Justificação
Art. 29 O caput do art. I~> da Lei n9 5.527, de 8 de novembro, passa a vi~
O presente projeto de lei apenas acrescenta ao texto do vigorante§ 29, do gorar nos termos abaixo:
art. 535, CLT, as expressões: Confederação Nacional dos Trabalhadores na
•• Art. l 9 As categorias profissionais que até 22 de maio de
Agricultura e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hos1968 faziam jus à aposentadoria de que trata o art. 31 da Lei n9
pitalidade.
3.807, de 26 de agosto de 1960, em sua redação primitiva e na forma
Quanto à primeira Confederação (Trabaihadores na Agricultura), o que
do Decreto n9 53.831, de 24 de março de 1964, mas que foram exse tem a dizer é que tal entidade já existe, de fato e de direito, em pleno funcluíd~s do beneficio por força da nova regulamentação aprovada
cionamento, apenas nãci fígurando formalmente na" lei. Aliás, o anteprojeto
pelo Decreto n9 63.230, de lO de setembro de 1968, conservarão dido Governo para a adoção de uma nova Consolidação, publicado para estureito a esse benefício nas condições de tempo de serviço vigentes nados, já cuidou de contemplar referida entidade.
quela data."
Já quanto à Confederação Nacional dos Trabalhado-res em Turismo e
Art. )9. A presente lei entrará em vigor à data de sua publicação.
Hospitalidade, trata-se de uma reivindicação da Federação dos TrabalhadoArt. 49. Revogam-se as disposições em contrário.
res em Turismo e Hospitalidade do Rio de Janeiro, informando-se, outrossim, que o processo respectivo encontra-se, tramitando há anos, morosamenJ ustificaçào
te no Ministério do Trabalho.
O objetivo do projeto é assegurar a todas as telefonistas aposentadoria
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1980. - Nelson Carneiro.especial. com proventos integrais, ao completar 25 anos de trabalho. Com
Ãs Cofnissões de Constituição e Justiça e de Legislação SociaL) essa proposição, atendemos a fundamentada representação que nos foi dirigida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e
PROJETO DE LEI DO SENADO No 250, DE 1980
Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo, através de seu PreDisciplina a incidência de penalidades por atraso no pagamento sidente, Rubens de Bíasi.
ConSoante estabelece o art. 227 da Consolidação das Leis do Trabalho,
de contas de luz, gás, telefones, aluguel, etc.
às telefonistas das empresas que exploram o serviço de telefonia estã asseguO Congresso Nacional decreta:
rado
o direito à jornada de seis horas contínuas de trabalho por dia, ou trinta
Art. I 9 As penalidades por atraso no pagamento de contas de luz, água,
esgoto, gás, telefone, aluguel, condomínio e similares não poderão ultrapas- e seis horas semanais.
As telefonistas das empresas que não exploram serviços de telefonia, desar os limites estabelecidos nesta lei.
Art. 29 As multas somente poderão" ser cobradas a partir de um atraso vido a similitude dos serviçoS qtie executam, foram beneficiadas, também,
superior a trinta dias e não excederão a cinco por cento (5%) do valor devido com a mesma jornada de trabalho, por força da Portaria n' 3.099, de 4-4-73
do Ministro do Trabalho. E, recentemente, _pelo Prejulgado n9 59-77, que diz
por cada período de trinta dias.
Art. )9 Os juros moratórias serão de um por cento (I%) ao mês, cobra- o seguinte: ~'É aplicável à telefonista...d.e.mesa de empresa que não explora o
serviço de telefonia o disposto no art. 227 e seus parâgrafos da CLT".
dos sobre o número de dias de efetivo atrasO no pagamento.
Referido benefício lhes foi concedido, possivelmente, considerada a peArt. 49 Nenhuma outra penalidade além das referidas nos arts. 29 e 39
poderá ser imposta, sendo permitida entretanto a cobrança da correção mo- nosidade do serviço, eis que as operadoras trabalham permanentemente com
netária calculada com base nos últimos índices das ORTNs, e no número de fones nos ouvidos, sofrendo em conseqüência distúrbios nervosos e problemas de audição.
dias de efetivo atraso no pagamento.
Pela citada Portaria n9 ).099j73, ficou resolvido expressamente:
Art. 59 Em qualquer caso, nas contas correspondentes a débitos que se
configuram ao fim do més, o atraso s6 pOderá sei cornpútado a partir do dia
cinco do mês subseqüente.
Art. 69 As infrações às disposições desta lei sujeitam as entidades prestadoras de serviços públicos e locadores de prédios ou seus prepoStos para
cobrança de contas, conforme o caso, à obrigatoriedade de ressarcir perdas e

••t) extinguir as categorias 'profissionais constantes do 19 grupo do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade;
2) criar ::1 categoria profissional unificada "trabalhadores em
empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas (te-
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lefonistas em geral)" do I• grupo do plano da Confederação Nacio§ 29 O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda serã con~
siderado extraordináriO e obedecerá, quanto à sua execução e remuneração~
nal dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade;
3) considerar como integrantes de categoria profissional dife- ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo, ou os respectivos
renciada os .. operadores de mesas telefônicas (telefonistas em ge- sindicatos em contrato coletivo de trabalho.
ral)", aludidos no item 2."
A jurisprudência que defende esse entendimento pertinente à matéria
vem sendo reiterada. Em 22-8-66, o Diário Oficial publicava acórdão do
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, alusivo ao Proc. RR-670/66, nestes
termos:

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos lidos serão publica..0 art. 227 da CLT é aplicável à Telefonista de empresa que dos e remetidos às comissões competentes .

não explora o serviço de telefonia."
No Diário Oficial da União do dia 20-9-66, o mesmo Tribunal mandava
publicar este incisivo acórdão referente ao Proc.. RR-22 778/66:

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se"A proteção da lei é dispensada ao empregado e não a ativida- nador Luiz Cavalcante.
de da empresa: o que se pretendeu assegurar foi o regime compatível
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia o seguinte discurcom o esforço dispendido pela Telefonista, sem discriminar a natuso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
reza da empresa."
No último dia 19, Sexta-feira da semana passada, o eminente Senador
E, em 1971, ainda o mesmo Calenda Tribunal, no Processo n~'3.12l/71, Henrique Santillo teve a oportunidade de tecer considerações sobre a conjunexarava o seguinte acórdão:
tura energética nacional.
Em virtud-e dos muitos apartes que recebeu S. Ex•, não lhe foi possível
.. Telefonista de Mesa- horârio reduzido.- norma protecionista específica: interpretação. Não deve o intérprete ater-se somen- tenninar a leitura de seu trabalho, tanto que pediu à Mesa para dâ~lo como lite ao nível das palavras, mas aprofundar-se a fim de alcançar o do, e eu, que fiz duas intervenções, não pude fazer outras, como era meu deseespírito da norma legal, dentro de sua finalística específica, se esta se jo.
Na mesma sexta-feira preveni ao eminente Senador Henrique Santillo
dirige essencialmente aos obreiros. Não serâ com base no ramo explorado pela empresa que se irá afastar a incidência do Texto Prote- que hoje ocuparia a tribuna para comentar parte do seu discurso. Em virtude
da ausência do nobre colega de Goiâs, só não suspendo estas apreciações
cionista."
deixando-as para outro dia, quando esteja presente o eminente Senador, por~
Finalmente, no Processo TST-1 216/73, a decisão explica:
que, de quatro considerações que desejo tecer, três são absolutamente coinciuo explorar contido no art. 227 da CLT, em consonância com dentes com o ponto de vista do Senador ausente, e a única discordância é de
as letras de tutela especial de trabalho contidas nos respeCtivos capí- pouca monta. Portanto, sinto-me perfeitamente à vontade para estas minhas
tulo e seção, toma-se na acepção de organização técnica de centrali- considerações na ausência do ilustre orador.
zação dos serviços de telefonia e de telegrafia, rádio e, hoje, o ..teNa pâgina 6 do seu discurso, S. Ex• faz uma lisonjeira referência aoGelex"."
neral Candal da Fonse_ca. Diz textualmente o Senador Henrique Santíllo:
Esse processo trazia, ainda, a ementa:
Sob a administração do General Candal da Fonseca (Governo
Costa e Silva), a PETROBRÁS completava, em 1968, sua gestão
..Telefonista - não iniJ)orta a natureza da atividade emprecom objetivos plenamente vitoriosos, buscando a auto-suficiência
sária. A telefonista de mesa tem seu horârio reduzido para 6 (seis)
nacional de derivados.
horas e nessa base deve ser paga."

Como se verifica, a aposentadoria especial para todas as telefonistas,
sem exceção, aos 25 anos de serviço, com qualquer idade- conforme proposta nesta iniciativa-- Justifica-se plenamente.
A Lei n'i' 5.527/68, no caput do art. 1'>", garantiu a-conservação do direito
a esse beneficio~ mas nas coridições de tempo de serviço e de idade, na forma
do Decreto n~' 53.831/64. E nós, ao modificarmos a redação desse artigo, elidimos de seu texto a restrição do requisito de idade, que era 50 anos. E o fizemos fundamentados no art. 99, da Lei n9 5.890, deS-6-73, que regulando hoje
o assunto, impõe apenas o tempo de serviço, o qual, de conformidade com a
atividáde profissional, é de 15, 20 ou 25 anos de trabalho.
É o tempo de serviço da Telefonista, por sua penosidade, que haverá de
determinar a correspondente aposentadoria, não importando em que idade
venha a ser completado.
Com esses esclarecimentos, consideramos justificado o presente prOjeto,
ora oferecido ao aperfeiçoamento de nossos eminentes pares, em ambas as
Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1980. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidatão das Leis do Trabalho
Dos rm-zpregados nos serviços de telefonia,
de telegrafia submarina e subjluvial,
de radiotelegrafia e radiotelefonia

Art. 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia
submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração mâxima de seis horas contínuas de trabalho por dia ou trinta e sCiS- horas semanais.
§ 19 Quando, em caso de indeclinãvel necessidade, forem os operadores
obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo~ a empresa pagar-lhe-á extraordinariamente o tempo excedente com acréscimo de 50% (cinqUei'ftã por cento) sobre o seu salário-hora normal.

Na verdade, muito justa a referência ao General Candal. Aquele eminente colega da Reserva do Exército preocupou-se com o fim bâsico da PETROBRÃS, que é extrair petróleo do subsolo nacional, e, para isso elevou
substancialmente os investimentos na pesquisa. Nos três anos da administração Candal da Fonseca, os investimentos na pesquisa foram sempre mais
de 50% dos investimentos totais da empresa. Precisamente, no primeiro ano:
52,6%; segundo ano: 50,6%; e, no terceiro ano: 50,1 %. Antes de Candal, apenas na longínqua administração Janary Nunes, em I 957/58, os investimentOs
na pesquisa foram maiores de 50%, indo mesmo a 70%. Depois da Junary,
caiu para a casa dos 40%. Caril Candal, como já recordei, foram ao patamar
dos 50%.
A relação mais baixa de todos os tempos, na existência da PETROBRÃS, no que diz respeito a aplicações na pesquisa de petróleo, deu-se
na administraç-ão Geisel, que baixou para 24,7% em 1971.
Em conseqüência dos volumosos recursos empregados na pesquisa,
elevou-se a produção. Assim é que tendo encontrado toda a produção de petróLeo em 6 milhões e 700 mil metros cúbicos, em 1966, jã ao fim do primeiro
ano da administração Candal a produção subiu para 8 milhões e 500 mil metros cúbicos, deixando-a em lO milhões e 200 mil metros cúbicos em 1969. Foi
a primeira vez que a empresa ascendeu ao_ patamar dos lO milhões de metros
cúbicos por ano.
Além disso, o General Candal estabeleceu um plano para o autosuficiência do petróleo nacional, em dez anos. Este plano consta da publicação "Panorama do Setor Petrolífero", publicação oficial existente na
biblioteca do Conselho Nacional do Petróleo, a qual eujâ compulsei, pessoalmente. Hoje, tenho apenas aqui, em mãos, um extrato do plano.
Diz à certa altura, o documento:
"O plano atualmente em vigor na PETROBRÃS prevê a possibilidade de suficiência na produção de óleo no prazo de _dez anos,
aumentados que sejam os atuais recursos exploratórios."
E _adiante:
"O õbjetivo primordial da política brasileira no setor petrolífero é a descoberta, em tempo mínimo, de reservas que permitam a.
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produção necessária ao abastecimento nacional de petróleo, atr~vés nente chefe militar, que deve ter sempre a guerra como das suas primordiais
da intensificação e aperfeiçoamento dos trabalhos de pesquisa e la- cogitações. E o General Geiset infelizmente, naquela oportunidade, como o
bom Homero, deu o seu cochilo em termos de estratégia.
vra."
E conclui:
.. E possível atingir o nível de atividades requerido para a autosuficiência na produção de petróleo, em face da presente capacidade
administrativa e técnica da PETROBRÃS, desde que não se disperse em outras atividades marginais- o que infelizmente veio a acontecer- ao objetivo básico do monopólio e se concentre nos trabalhos de pesquisa e lavra. As relações verificadas no passado entre
números de poços completados, quantidade de metros perfurados e
o valor das reservas definidas, conduzem à estimativa de perfuração
de 690 nlil metros por ·ano para que seja atingida a produção desejada em IO anos."

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL)- Ouço o nobre Senador
José Lins.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Luiz Cavalcante, realmente,
não pretendo justificar a posição da PETROBRÃS naquele momento mesmo
porque a independência num combustível essencial. como é o petróleo, ê desejável em qualquer situação. Mas chamaria a atenção para as condições de
preços do petróleo naquela época, e para um segundo fato, que me parece importante, que foi a abertura de um segundo ciclo de pesquisa mais amplo,
através dos contratos de risco instalados graças a uma patriótica e corajosa
decisão do Presidente Geisel. Muito obrigado a V. Ex•

Esta meta foi estabelecída em 1967. Então, assim ê que, jã no ano de
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- V. Ex• me chama a
1968, a perfuração elevou-se para 353 mil metros; em 1969 decaiu para 288 atenção para o preço, e eu me permito chamar sua atenção para a atual guer~
mil metros, e assim prosseguiu, ora subindo, ora descendo, de modo que, no ra que envolve o Iraque e o Irã, o Iraque, que nos fornece a metade do pedecênio de 1968 a 1969 a média anual de perfuração ficou em 349 mil metros, tróleo que importamos. Simplesmente 400 mil ~~rris do petróleo que chegam
metragem esta infei'íõr àquela atingídil -no primeiro ano, ou- seja, 353 mil me- ao Brasil diariamente Vêm dó Iraque_. E este colossal suprimento estâ agora

tros. Vê-se, portanto que, tão logo o General Candal deixou a administração ameaçado de drástica interrupção.
da empresa, a meta da auto-suficiência foi totalmente olvidada.
Continuando~ Sr. Presidente, à pâgina 12 do meu discurso, o eminente
349 mil metros correspondem mais ou menos a 50%, ou seja, metade da Senador Henrique Santillo, citando conclusões do Seminário do Modelo
meta estabelecida de 690 mil metrOs por ano.
Energêtico do Brasil, realizado em 31~8-79, diz o seguinte, a respeito dos conOutra referência ao discurso" do eminente Senador Henrique Santillo. S. tratos de riscos:
Ex•, comentando a administração Geisel, diz o seguinte:
"Os contratos resultantes das licítações importam, englobando
.. 0 certo é que a administração Geisel na PETROBRÁS signitodas as empresas contratistas, num tOtal de 70 milhões."
ficou o primeiro grande golpe no monopólio estatal de petróleo,
E verdade que a afirmação não foi do eminente Senador Henrique Sanporque desviou a empresa de seus objetivos precípuos, de pesquisas,
tillo. Ele simplesmente a transcreve, como conclusão do citado Seminário do
lavra e comercialização, com vistas à auto-suficiência nacional."
Modelo Energético do Brasil. Mas o Senador Henrique Santillo ao
E o Senador Henrique Santillo cita, a seguir, passagem do discurso de 27 transcrevê-la, ele assume a paternidade, ele a encampa. Tal afirmação conde julho de 1973, quando o General Geisel entreg?~_-.a presidência da empresa trasta com os fatos. Vejamos:
ao Almirante Faria Lima.
O Relatório da PETROBRÃS, de 1979, diz o seguinte:
Textualmente, disse o General Geise], ao deixar a PETROBRÃS:
4
' Atê o presente foram celebrados 49 contratos de riscos, abran"A auto-suficiência na produção de petróleo, por mais desejável
gendo 335.115 km 2 e implicando em compromisso mínimo de invesque seja, não é missão básica da tmpresa ...
timento obrigatório da ordem de US$ 329 milhões ... "
Aqui, data ~·enia, S. Ex• se choca com a própria Lei n9 2.004, no seu art.
Quantia, portanto, bem distante dos 70 milhões citados pelo Seminário.
69, que reza, textualmente.
E aqui convém lembrar não a situação em dezembro de 1979, mas a si~
.. A Petróleo brasileira S.A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, tuação de hoje. Jornais do último dia 15, citam a celebração do 609 Contrato
de
Risco
com-a Husky Oil International, contrato esse que deve ter elevado o
a refinação, o co'mércio e o transpor-feaepetróleo."
total dos investimentos a um mínimo de US$ 500- milhões, já que, com .19
Então, a ordem de preferência estabelecida pela Lei n9 2.004, é rigorosa- contratos, a quantia total ascendia a US$ 329- milhões. Esta é mesmo a cifra
mente a pesquisa em primeiro h.i"gar, depois a lavra, a refinação, o comércio, o oficial. Em O Estado de S. Paulo, do _dia 19 de setembro, o Dr. O lavo Vieira,
transporte etc.
.
Superintendente dos Contratos de Risco da PETROBRÃS, diz textualmente:
O Presidente Geisel, infelizmente, olvidou o art. 69 da Let n9 2.004.
..Depois de quatro anos de prática no contrato de risco, atravês
Voltando ao discurso do eminente Senador Henrique Santillo, e esta ê a
de quatro licitações realizadas, celebrando dezenas de contratos e
única discordância ...
abrangendo mais de 500 mil quilómetros quadrados (avaliados em
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte?
US$ 500 milhões), o balanço revela a perfuração de 30 poços pioneiros e uma descoberta, considerada significativa pela Esso, na Bacia
de Santos. '_'Mesmo os resultados negativos, concluí Vieira, são riscos também capitalizados pela PETROBRAS, já que áreas importantes foram avaliadas, sem constituir ónus para a empressa e para
o País. E teve lucro: até hoje, recebemos mais de US.S 25 milhões a
título de taxa de participação nas licitações e bónus contratual."

O SR. LU!Z CAVALCANTE (PDS- AL)- Com muito prazer.
O Sr- Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Luiz Cavalcante, permita-me, porque esta passagem é da maior importância. Essa a,firmação categórica do ex-Presidente da República, General Ernesto Geisel, foi
feita em 1973, ao passar a Presidência para o seu sucessor Faria Lima. Não é
assim?

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Perfeitamente.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- FOi Oo discurso de passagem
de cargo, em que ele fez essa asserti~a _categórica, de que o destino da PETROBRÁS não era preclpuamente pesquisar petróleo. Nós precisamos ligar
o fato à guerra do Yom Kippur, acontecida exatamente em outubro de 1973,
exatamente no momento em que a OPEP se consolidou e deu o grande golpe
na economia petrolífera do mundo.
São estes dois fatos que eu quero corre!8cionar dentro do seu magnífico
discurso e parabenizá-lo por isso. Então, um estadista q~ejã se pron~nciava
herdeiro do curul presidencial do país faz uma afirmação desta categoria, enquanto todas as vias de circulação de riqueza de nossa Pá!ria dependiam da
infra-estrutura petrolífera. Veja que visão caolha, que visão zambra tinha esse
estadista do problema de distribuição e circulação de riquezas do nosso País.

O SR. LU!Z CAVALCANTE (PDS- AL)- Eminente Senador Evandro Carreira, forçoso é reconhecer:-V. Ex• tem carradas de razão. E tanto
mais que a afirmação não partiu de um simples engenheiro, mas de um emi-

Por fim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o eminente Senador Henrique
Santillo, ao fínal do seu pronunciamento no dia 19, teceu severas críticas ao
desempenho do que ele chamou ''os últimos grupos dirigentes da empresa estatal do petróleo", fazendo esPecial e nada lisonjeira referência ao Sr. Sbigeaki Ueki.

No mesmo dia 19, ocorria a exoneração do Presidente da ELETROBRAS, Sr. Maurício Schulman, administrador de larga reputação.
Portanto, a meu ver, demitiram o homem errado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

,;,
O SR. ALBERTO SILVA PRONUNCIA DISCURSO QUE.
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÀ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Fernando Freire.
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E lido o seguinte

O SR. LlliZ FERNANDO FREIRE (PDS- MA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

REQUERIMENTO N• 397, DE 1980
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
No dia cinco de setem~ro de 1980, o C.hanceler Saraiva Guerreiro proferiu uma conferêncía na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, confe- publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 73, de I 980.
rência essa da maior importância e· que··!_ne chegou -às mãos.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1980. - Lomanto Júnior.
Tive o prazer de, detidamente, ler a conferência de S. Ex', e nela, depois
da louvação da democracia, que no dizer de S. Ex• é o quadro institucional
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)·_ Em votação o requerimento.
que convida à variação e ao futuro, o Ministro faz uma perfeita anãlise interOs Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Paunacional apontando as difiCuldades, inclusive no exercício da diplomacia in- sa.)
Está aprovado.
ternacional, e não raramente substituindo o uso da diplomacia pelo uso da
força, corno temos casos patentes, ãgOfã~o Afeganistão, no Iraque, no i rã,
O Sr. Alexandre Costa (MA)- Sr. Presidente, peço verificação de voetc.
tação.
Mas quem assistiu a esse pronunciamento, a essa conferên_cia do MinisO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa vai acionar as campai·
tro Saraiva Guerreiro e que esperava que esse pránunciamento fosse uma li- nhas e suspender a sessão por dez minutos, porque todas as Comissões estão
geira aUla sobre diplomacia, sobre relações internacionais, deve ter ficado reunidas.
surpreso, certamente. ao verificar o g-rau de conhecímCnto de S. Ex• sobre a
(Suspensa às 16 horas e 2 minutos. a sessão é reaberta às 16 horas
situação interna do seu próprio País, certamente o melhor caminho para que
e I 2 minutos.)
se possa identificar as necessidades do Brasil em relação aos outros países do
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está reaberta a sessão.
m.undo. Por essa visão interna e externa do nosso País pelo Ministro Guerrei~
Sendo evi~ente a falta de quorum em plenário, a Presidência deixa de
ro. que é, sabidamente, uma grande cultura do 1tamarati, um homem que tem
os qualificativos para exercer o cargo que exerCe, essa conferência é de ta( im- proceder a verificação, ficando prejudicado o requerimento lido.
portância que eu resolvi ocupar o tempo de V. Ex~s. para chamar a atenção e
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Estã finda a Hora do Expepedir que todos tomassem conht:cimento ...
diente.
Passa-se à
O Sr. Aderhal Jurema (PDS - PE) - V. Ex~ me permite?
O SR. f.liiZ FER:-.IANDO FREIRE (PDS - MA) - Pois nilo.
ORDEM 00 OlA
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, toda a matéria constan~
O Sr. Adl•rbal Jurema (PDS- PE)- Quero solidarizar-me com o pronunciamento de V. Ex• a respeito da conferência que o Ministro Saraiva te da pauta fica adiada para a próxima sessão, uma vez que depende devo~
tação.
Guerreiro pronunciou na Escola Superior de Guerra. Ele a enviou para os
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
parlamentares, e eu tive a oportunidade, na semana passada, de lê-la. A mi-1nha impressão é semelhante à de V. Ex~ Trata-se de um trabalho de
equilíbrio, revelando sobretudo o senso político do- Ministro Saraiva GuerreiVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ_mara n'~42, de 1980 (n'~
ro, que eu não conhecia que ele tivesse tanto conhecimento da situação nacio- I .948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli·
nal, debruçado que está pelo cargo na situação internacional.
ca, dando nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei nll 32, de 18 de novembro
de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar, tendo
O SR. LUIZ FERNA:-.100 FREIRE (PDS - MA)- Ê verdade.
PARECERES F AVORA VEIS, sob n's 706 e 707, de 1980, das Comis·
O Sr. Aderbaf .Jurema (PDS- PE)- Mas impres.sionou-me, sobretudo,
quando ele coloca a posição do Brasil em termos de desenvolvimento...
O SR. LlliZ FERNANDO FREIRE (PDS- MA)- Exato.

sões:

O Sr. Adcrhal .Jurem a (PDS- PE)- ... da necessidade de se entender

não apenas com as nações chamadas do grupo ocidental, mas com todas as
nações do mundo, desde que elas possam trazer para este País alguma coisa
de positivo ao nosso desenvolvimento. Esta colocação demonstra cultura e
sobretudo uma posiçd.o de estadista na sua palestra. Por isto, V. Ex'. ainda na
sua juventude, não de idade, mas na sua juventude nesta Casa .. ,
O SR. l.lliZ FERNANDO FREIRE (PDS- MA)- Menos do que parece.

-de Constituição c Justiça; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

-2Votaçào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 44, de 1980 (n~'
2.887 JSO. na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, revo·
gando o artigo 4"' da Lei nll6.516, de 13 de março de 1978, que declaf/Ju em
extinção o quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de ofiCiais da ativa da
Aeronáutica, e danJo outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980, das Comis·
sões:
-de Segurança Nacional; e
- de finanças.
-3Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
de 1980). que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller
(SC) a contratar uma operação de crêdito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
duze_ntos e vinte e cinco mil_cruzeiros), tendo

O Sr. Aderhal Jurema (PDS- PE)- A de idade é agressiva, não precisa
se mencionar. Mas V. Ex~. na sua juventude nesta Casa, nos poucos dias em
que aqui se encontra, traz com muita oportunidade essas considerações arespeito da conferência que o Ministro Súaiva G-uerreiro pronunciou na Escola
Superior de Guerra. Muito obrigado Senador Luiz Fernando Freire.
O SR. LliiZ FERNA:-.IDO FREIRE (PDS- MA)- Muito obrigado,
Senador Aderbal Jurema.
Então, Sr. Presidente, em face da importância desse pronunciamento,
dessa conferência, Vou solicitar a V. Ex•, através de requerimento enviado à
Mesa, para transcrever nos Anais da Casa aquela palestra, transformando o
PARECER, sob n' 669, de 1980, da Comissão:
privilégio dos estagiãrios da Escola Superior de Guerra num privilégio exten- de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade._
sivo, também, a todos os escalões da República, ressaltando, mais uma vez, a
-4importância desse trabalho de S~ Ex', o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro,
quem rendo minhas homenagens pela excelência e pela oportunidade do seu
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 76, de 1980 (aprepronunciamento. Muito obrigado (Muito bem! Palmas.)
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a eleCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
var em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
Adalberto Sena- José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Cardfvida consolidada, tendo
reira- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- AlexanPARECER. sob n' 671, de 1980, da Comissão:
dre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Agenor Maria- Aderbal
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Jurema- Dirceu Cardoso- Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Mendes
Canale - Saldanha Derzi - Pedro Simon.
-5O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
Votação, em turno único, do .Projeto de Resolução n9 77, de 1980 (apreserã lido pelo Sr. J9~Secretário.
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 672,

a
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de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhêus (BA) a elevar em CrS
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 673, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 78, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 674,
de 1980), que autoiiZa a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte:: e sete
mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 675, de 1980, da Comissão:
-
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de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-7-

vos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob no 553, de 1980, da Comissão:
- de Constitui(:ão e Justiça, pela injuridicidade.
-14Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, do Senador Lãzaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 6' da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliãrios e cria a comissão de valores mobiliários, tendo
PARECER, sob n' 624, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montara.
-IS-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 676, 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua
PARECERES, sob nos 640 e 641, de 1980, das Comissões:
dívida consolidada, tendo
-de Constituição e Justiçã, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
PARECER, sob n' 677, de 1980, da Comissão:
mérito, favorável; e
- de Finanças, favorável.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 80, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 678,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar
em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil,
novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 679, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

(Dependendo da votação do Requerimento n' 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
-16Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como ãreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão:

-9-

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro é Lázaro Barboza.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 82, de 1980 (apresentado pela Comissão economia de conclusão de seu Parecer n"' 682, de
1980), que autorizà a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 683, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como cõnciusão de seu Parecer n9 684,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n' 685, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
-li-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 389, de 1980, dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando- urgência, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n"'
18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveiS funcionais por seus ocupantes, e dá outras providências.
-12-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 391, de 1980, do Senador
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da
Câmara n' 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
alcoólicas, e determina outras providências, e os Projetes de Lei do Senado
n"'s 57, 59 e 78, de 1971, 24, de 1975 e 4, de 1976, que tratam de matéria correlata.
-13Votação, em primeiro turiú:> (apreciação preliminar najuridicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 12,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositi-

(Dependendo da votação do Requerimento n9 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Hâ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador Dirceu
Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Gabriel Hermes, por cessão do nobre
Senador Passos Pôrto.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna para registrar um fato e, ao mesmo tempo, um telegrama recebido dos presidentes das classes empresariais do meu Estado. Trata-se
do seguinte, Sr. Presidente: a Cidade de Belém e toda a redondeza que depende da sua empresa de luz, ou seja, a á_rea que vai de Belém a Bragança, 200
quilômetros, e as duas áreas que jã recebem luz da empresa, denominadas
Salgado e Guamá, começa a sentir o perigo de virem, novamente, a ficar sem
energia elétrica, necessária não só ao corisumo da população, mas sobretudo
das indústrias. O que é lamentável, é que fala-se no andamento de Tucuruí,
aguardar-se uma interligação futura de Tucuruí com o Nordeste e, por antecipação, da energia do Nordeste, para alcançar exatamente a Cidade de Belém
e, assim, toda a ârc:a servida pelas velhas usinas da nossa capital.
Este fato está ocasionando preocupação, pois começou já há alguns meses; as usinas, cada dia, param sem aviso prévio, sem uma fixação de horário.
Falta energia, param as indústrias, ocasionãndo um terrível e lastimãvel prejufzo, tendo algumas indústrias sentido já um impacto no seu sisterila financeiro, na sua produção e portanto, na sua arrecadação.
A este fato estamos dando conhecimento ao Ministro das Minas e Energia, para verificar os cuidados, as responsabilidades que cabem a S. Ex•, à
ELETRONORTE, que é a empresa criada pelo Governo, encarregada de estudar o apoio necessário à energia- elétrica daquela cidade.
Assim, Sr. Presidente, vou encaminhar à Taquigrafia, para que fiquem
transcritos e registrados os reclamos do meu Estado, o Parã, da minha Cidade de Belêm ...
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM) -Permite V. Ex• um aparte?
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PA) -

Com muito prazer.

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Antes de encerrar o seu dis·
curso,, e quando V. Ex• enfoca, Com muita propriedade, este problema de
abastecimento energético de Belém, de Manaus c de todas aquelas cidades
amazônicas que dependem de petróleo, por que possuem termoel~tricas, mas,
têm um potencial hidráulico inesgotável a ser instalado c explorado. Quero,
no bojo do seu discurso, inserir este pedido, tambêm, para que se providencie,
de imediato, a conclusão da construção da Hidrclétrica de Balbina. Estamos
diante de um conflito ameaçador Iraque- Irã, e essas cidades todas podem
ficar às escuras, e ainda assim, diz o ilustre Ministro do Planejamcnto, que
não hã problema, porque nós podemos consumir as nossas reservas. Que reservas nós temos? Não temos sequer reserva estratégica. Três meses de depósito de petróleo, não constituem reserva alguma para um Pafs imenso como
este. Precisamos, de imediato, entrar numa operação de guerra quando cu
falo de Amazônia, meu ilustre Senador, falo sempre em operação de guerra
- nós precisamos imediatamente atacar Balbina, Tucuruf, Samuel, Caracaraí concentrar esforços e não despender 120 bilhões de cruzeiros, subsidiando
petróleo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) ~Aproveito para informar
ao nobre Senador Evandro Carreir-a qu-e -o-Governo brasileiro e o Ministério
das Minas e Energia estão dando toda cobertura à construção da Usina de
Tucuruí~ Os -recursos estão se-ndo pagos, apesar das dificuldades financeiras
que enfrenta a Nação.
Posso informar a V. Ex• que estou acompanhando, com visitas semanais
e com conta tos permanentes, não somente com o Ministro das Minas e Energia, tanto na sua parte orçamentária, como no andamento das obras, e no
contato com a ELETRONORTE.
Quanto à Hidrelétrica de Balbina posso inforfnar a V. Ex• que também
estou acompanhando os seus trabalhos, apesar de não ser um Senador representante do Amazonas, me considero um representante da Amazônia, e devo
dizer a V. Ex' que o Governo estâ interessado por esta construção, apesar de
muitas vozes técriicas, dentro dO Ministério, terem se mailifestado dizendo
que ela não daria aquela compensação que se devia esperar. Finalmente, sendo vozes negativas, o GovernO do Presidente Figueiredo, o Ministro das Minas e Energia e a ELETRONORTE tomaram todos as providências para se
iniciar, dentro do prazo que se comprometeram com o Governador do Amazonas, a Hidrelétrica de Balbina.
Dou esta informação a V. Ex" porque tive conta to hã menos de uma semana com o Ministro das Minas e Energia, e tive oportunidade de verificar
que o interesse de S. Ex" não é outro_ senão o do Presidente Figueiredo.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, quero informar a V. EX• que as obras de Balbina estão completamente estagnadas. Hã
uma promessa para que ela venha a funcionar em 85, mas daqui até 85, nós jã
entramos em escuridão porque ela foi prometida para 1982, meu ilutre Senador, e essa promessa vem se arrastando: passou de 82 para 83, de 83 para 84, e
agora, jã estamos em 85. Não sei como isso vai acontecer, porque está completamente parada. Não voa uma mosca da ELETRONORTE no canteiro de
Balbina.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Devo dizer mais uma vez
ao nobre Senador que vi, apenas hã uma quinzena, o ínteressc, as determinações e os contatos do Ministro com a ELETRONORTE, para que a Hidrelétrica de Balbina fosse iniciada e ficasse pronta dentro do compromisso que
o Goveno Federal tomou para com o Governo do Estado do Amazonas.
Devo dizer mais a V. Ex•- e isso digo com muita satisfação- que o amazonas estã sendo, neste ponto, olhado e que o Governador do seu Estado, real~
mente, teve uma ação muito importante para que isso se realizasse. Resta
apeH:as--dlzej ao meü ilüstn; colega aqüilo qüe faço müitas vezes em silêücio: é
raro a semana em que, uma ou duas vezes, não estou dentro dos Ministérios
olhando, observando, acompanhando e reclamando por estas coisas.
Ainda nesta mesma quinzena estive duas vezes com- ó Ministro dos
Transporre-s- e jã Cstã nO o i-Çamento - que jâ liberou as verbas necessárias
para que as eclusas da Hidrelétríca de Tucuruí fossem feitas e concluídas no
prazo previsto. Veja V. Ex• que isto -se torna necessário. E digo mais: os Ministros, seja dos Transportes ou ·das Minas e: Energia, gostam e necessitam
dessas visitas porque, como disse-me o Ministro das Minas e Energia, essas
visitas dão a eles condições até para que possam atuar maiS diretamentejunto
ao Ministério do Planejamento, para que eles defendam as verbas de obras
necessãrias, cónlo as de Tucuruí e de Balbina.
E a informação que presto ao nobre colega.
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V. Ex• veja com interesse, o trabalho e a preocupação com que eles estio
olhando Balbina.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Muito obrigado.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Eu tenho impressilo mesmo que ele estava atendendo, inclusive, a determinações do Senhor Presidente. V. Ex" será não meu convidado, mas meu companheiro que irá me ajudar.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) - Com muito prazer.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Eu gostaria de corroborar as informações de V. Ex• sobre Balbina. Estive, há poucos dias no Minist~r:!o das Minas e Energia busCando informações sobre o problema de Tucuru(. Como V.
Ex• sabe, no Pará, a região do TOcuruí receberá energia do Nordeste durante
algum tempo, mas o Nordeste precisará também, em seguida, de uma cooperação de Tucuruí, sem o que vai faltar energia para o nosso desenvolvimento.
De modo que a instalação de Tucuruí é fundamental para o crescimento econômico e social do Nordeste. Naquela ocasião, colhi a informação de que
tanto Balbina como Samuel foram estudadas completamente.
Houve apenas uma opção por Balbina que voltou recentemente a ser autorizada na sua construção. ~ certo que Balbina não scrâ suficiente para
abastecer Manaus como um todo, que cresce rapidamente. Mas a unidade de
Balbina jâ foi aprovada, certamente será conduzida até à produção de energia, dentro de um prazo bastante mais curto que a meta de 1985. Era a infor·
mação que queria dar, corroborando o pensamento de V. Ex• e cooperando
com o desejo do Senador Evandro Carreira de ter a informação do que se
passa no seu Estado. Queria também dar mais uma informação complementar: a reserva nacional de petróleo é alta, realmente. No fim do ano passado,
tínhamos cerca de 800 rriilhões de dólares em reserva. Hoje, temos cerca de
mais de 3 bilhões de dólares só em depósito terrestre. E, naturalmente, pelas
informações que os jornais de hoje· trazem, as reservas dariam para abastecer
o País durante quase 200 dias. De modo que essas reservas jã não são tão pequenas, elas podem dar uma contribuição, mas em caso de se estabelecer uma
guerra mais ampla entre o Iraque e o Irã, evidentemente não se vai poder
lançar mão dessas reservas, o objetivo talvel fosse aumentar os estoques.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Sr. Presidente, ao concluir,
quero novamente dizer, ao meu colega Evandro Carreira, que o acompanharei, com o maior prazer, na pr6xíma -Visita-. Elas- são necessárias, c nesses casos, as nossas posições partidárias, devem ser esquecidas e o que interessa
realmente é a nossa gente amazônica. Eu o acompanharei, como homem da
Amazônia, e posso lhe adiantar que V. Ex• ficarã surpreendido em ver o interesse do Ministro das Minas e Energia por essas hidrclétricas, principalmente
essa que vai servir à Amazônia, vai ter conheciment9 de como anda a hidrelétrica de Tucuruí, como andam, na parte de hidrovias, o trabalho do Minis·
tério dos Transportes. Faço, ainda, justiça ao Comandante Arno, Diretor da
PORTO BRÁS, pelo cuidado que ele vem tomando, inclusive pela hidrovia
do Tocantins que sCrã, sem dúvida nenhuma, um grande canal de exportação
do Brasil.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permita-me
um aparte. (Assentimento do orador.) - f: a respeito da informação dada
pelo ilustre Senador José Lins. Eu não entendi bem a aritimética dos .depósitos, porque nós estamos com um consumo, mais ou menos, em torno de lO
bilhões de dólares, de 10 a 12 bilhões de dólares em petróleo, logo, I 80 dias de

abastecimen.tn dO- Bmsil-r-epresentam -a-metade-do- ano, seis meses; precisarfa. .
mos de reservas em torno de 6 bilhões de dólares e não 3 bilhões de dólares.
Assim, podemos reduzir para 90 dias, não Senador?

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Posso complementar, se o
Senador José Lins não se incomodar em que o ajude. Hã poucos dias -por
coincidência, meu genro trabalha na PETROBRÁS, eu acompanho de perto
e posso garantir- essa expressão que lemos nos jornais, da relativa tranqUilidade do Governo brasileiro é verdadeira, nobre Senador, mesmo que fosse
somente 90 dias. Noventa dias de reservas de petróleo é realmente de se !OU·
var esse Governo, face à-S dificuldades que ele enfrenta. E nós teríamos, então,
possibilidade de em menos de 30 dias prepararmos o nosso esquema no caso
- porque acredito ainda no bom senso dos homens deste mundo, principalmente do nosso lado, dos homens da Europa, dos Estados Unidos e da próO Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Eu terei imenso prazer', pria Rússia que evitem um desastre dentro daquela sofrida região rica de penobre Senador, de acompanhá-lo na próxima visita, se V. Ex" me permitir. tróleo. E posso adiantar que até os países, nossos vizinhos, como o México e
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- V. Ex• é meu convidado e a Venezuela, eles também, mesmo em se tratando comercialmente o proble·
assim que chegar o Sr. Ministro das Minas e Energia eu vou levá-lo para que ma. Seria uma tranqUilidade para nós, no Brasil -naturalmente com os cui-

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

dados que devemos ter- mesmo que não fossem 180 diast fossem 90, três
meses, devemos louvar o nosso Governo. ~ uma tranqUilidade.
O Sr. José Lins (PDS -CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento do
orador.) - Eu queria dar uma explicação, porque os dados que me foram
fornecidos dizem respeito a 200 dias e não 180. Mas a conta de V. Ex• é certat
isto é, a preços atuaís, 200 dias de petróleo valeriam' muito mais ...
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - De 6 bilhões de dólares.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... do que os 3 bilhões ou pouco mais de
3 bilhões a que me referi. Deve~se levar em conta, portanto, nobre senador,
primeiro, os estoques terrestres são apenas uma parte dos estoques e, segundo, que esse petróleo estocado não foi a preços atuais, tém uma parte dele que
foi a preços mais baratos. De qualquer modo, essas informações que foram
dadas pelo Ministério e pelo CNP e pelos jornais - a referência de 200 dias
- e ainda de ontem para hoje o Ministro do Planejamento se referiu a essa
relativa tranqUilidade de que fala o nobre Senador Gabriel Hermes quanto à
posição do Brasil, em relação a seus estoques de petróleo. Mas S. Ex• também
fez referência às dificuldades que poderiam nos trazer uma guerra entre o Irã
e o Iraque e, realmente, se prolongará bastante. E, nesse caso, qualquer vantagem de que nos dispormos hoje seria importantíssima, pelo menos para o
período inicial, seria, de qualquer modo, destruída pela dificuldade de aparte
do Brasil, jâ que o nosso petróleo vindo daquela área representa mais de 50%
do nosso consumo.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA)- Nobre Senador, hã uma
coisa que precisamos notar. Apenas, sexta e sábado da semana passada estive
com um grupo de Deputados Federais visitãrido às hidrelétricas e tomando
conhecimento de todo o setor energético da chamada CESP, que ê a Comp~
nhia Energética de São Paulo. Eê isto que temos que observar neste País. Nós
da Amazônia e tambêm nossos companheiros do Nordeste, como o nobre Senador José Lins. Isto é que precisamos observar para a tranqUilidade e para o
progresso ·realmente equilibrado deste País.
Estou com dois estudos que espero sejam produtos de discursos meus
nos próximos dias. Um, sobre os desníveis regionais dentro do Brasil que se
acentuam e preocupam. Veja só eSte dado que vou dar: São Paulo, que jã é
50% de tUdo n6 Brãsil, mas ap-enas 20% da população. São Paulo tem 50% da
renda do Brasil, 50% da produção, cuja Capital, a cidade que tanto honra ao
Brasil, São Paulo, com 10% da população do Brasil, mas com uma renda
maior, talvez, do que todos os Estados da Amazônia somados e a maior parte
dos Estados do Nordeste reunidos, mas ainda, repito, com 10% da população. Só de Itaipu vai receber 50% da energia elétrica, ou seja, mais ou menos
uns quatro a quatro e meio milhões de quilowatts. Vejam que São Paulo vai
receber agora mais do que jâ tem. E São Paulo não depende de petróleo em
grande escala para o seu serviço energético, São Paulo estâ sendo quase que
totalmente abastecido pelas hidrelétricas que construiu com os recursos pró~
prios e também com os recursos do Governo Federal. E nós vamos encontrar
grandes hidrelétricas em são Paulo. São Paulo sempre caminhando na frente.
Agora irá receber quatro a quatro e meio milhões de quilowatts de energia
elétrica, ou seja, a quarta parte da energia elétrica atual utilizada pelo Brasil,
menos São Paulo, para poder agUentar a sua indústria e naturalmente continuar a crescer aquele Parque Industrial.
Eu não sei se isso será útil para o restante do Brasil, mas pelo menos temos que tirar disto uma lição. Trarei dados, números, dentro de poucos dias,
num discurso sobre essas minhas observações da minha visita a São Paulo.
Todos nós continuamos gritando e chorando. Por ·exemplo, a hidrelétrica de
Tucuruí terminará, não sei quando, com oito milhões e meio de quilowatts.
Irã sair com dois milhões e meio de quilowatts.
Pelo menos dois terços dessa etergia serão para beneficiar a bauxita,
para produzir a alumina e o alumínio para exportar. Quer dizer que vamos
até exportar energia elétrica, porque quando se exportar o alumínio estaremos exportando a energia elétrica. Que indústrias estão pfanejadas para a
nossa região'? Isso eu não sei. Dessa energia vai sobrar um pouco para o No r~
deste e muito pouco para o nosso Estado do Pará. O restante, a quase totali~
dade serâ para beneficiar a bauxita, produzir o alumínio e a alumina que o
Brasil ainda hoje está importando, mas sobretudo para exportar, pois vamos
exportar energia com a nossa bauxita, com o alumínio e a alumina.
Veja bem. Enquanto isso São Paulo vai receber de Itaipu 4 milhões e 500
mil quilowatts a mais dentro de pouco tempo. Com que recursos? Com recursos nossos, recursos do Governo Federal, empréstimos desses 60 bilhões que
quase devemos no exterior em dólares. Recursos úteis. Louvamos o Governo
brasileiro. Admiramos São Paulo que cresce, mas precisamos ter cuidado,
porque isso continua a fazer cada vez esse pedaço do Brasil que é São Paulo,
com 20% da população do Brasil, o grande centro industrial e as outras regiões, principalmente, nós do Norte e do Nordeste restante, compradores de
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matéria-prima que não deixa de ser uma posição colonial nada recomendável.
Mas, eu voltarei a falar sobre desníveis em discurso. Estou terminando de estudar Economia, porque realmente é um trabalho que reclama cuidado e estou muito atento.
Concluo Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL
HERMES EM SEU DISCURSO.
Exm9 Sr.
Dr. Gabriel Hermes Filho
Senado Federal
Brasília- DF
Comunicamos ilustre Parlamentar que preocupados com constantes cortes
fornecimento energia elétrica nesta capital, com o conseqUente comprometi~
menta produtividade todas atividades económicas desta cidade, et tomando
conhecimento notícias que vêm Sendo divulgadas de que energia procedente
Nordeste jah não chegarah Belém em junho de 1981, como oficialmente programado, em decorrência escassez recursos ELETRONORTE, presidência
clube lojista-s em companhia "representantes demais entidades empresariais
parah estivemos gabinete Doutor Guida Rennoh, Presidente CELPA, para
transmitirmos àquele técnico nossa crescente apreensão sobre aquelas duas
graves ocorrências pt após encontro, todas entidades empresariais enviaram
Ministro César Cais telex sobre matéria pt solicitamos empenho digno congressista sentido serem adotadas pelo Ministério Minas et Energia, especialmente ELETRONORTE, medidas inadiáveis para evitar cortes que poderão
determinar colapso economia desta cidade, assim como impedir retardamen~
to obra_s que possibilitarão chegada Belém energia proveniente CHESF pt a
seguir, texto do telex enviado Ministro César- C3.ls:- ''entidades signatârias vg
representando empresariado paraense vg preocupadas com crescente demanda da energia elétrica em nosso Estado vg ao ponto do equipamento gerador
da ELETRONORTE não vir a conseguir atender as necessidades mínimas no
segundo semestre do ano vindouro vg apelam vossência sentido tudo fazer
para manter cronograma previsto junho 1981 chegada energia proveniente do
Nordeste pt Nossa apreensão eh fruto de informações que falta de recursos
deslocarah data prevista com graves prejufzós digo prejuízos economia pt Estamos certos que o prezado ministro determinarah medidas garantindo forne~
cimento energia elétrica sem cortes ou racionamento ateh chegar linha
CHEN digo CHESF pt" Na mesma oportunidade enviamos também, o seguinte telex ao Senhor Presidente ELETRONORTE Coronel Garcia L!ano:
.. comunicamos Vossia que remetemos hoje Excelentíssimo Senhor Ministro
César Cais telex sobre crise et ameadas existentes quanto fornecimento energia elétrica Belém pt Pedimos Vossia, cuja dedicação aa frente ELETRONORTE reconhecemos vg sejam adotadas as medidas cabíveis para que capital paraense não comece sofrer comprometimento seu processo desenvolvimento vgjustamente quando ela se empenha em responder aos anseios nacio~
nais vg vocalizados pelo governo federal vg sentido contribuir engrandecimento economia social País pt" Atenciosamente, Joseh do Egypto Vieira
Soares, Presidente Clube de Diretores Lojistas Belém pt
ECONOMIA
AMEAÇADA INTERLIGAÇÃO TUCURUI-CHESF
O Estado do Pará
O atraso no pagamento das firmas empreiteiras responsáveis pela obra,
vai retardar ainda mais a implantação da linha de transmissão que interligarâ
o sistema hidrelétrico do Nordeste com a usina de Tucuruí e que deverá resolver o problema de energia de Belém. O sistema deveria estar concluído em junho de 1981 mas os débitos da ELETRONORTE com as empreíteiras "deverão, inexoravelmente, provocar a diminuição do ritmo dos trabalhos, acarretando sérios riscos de atraso n9 cronograma".
Essa advertência estâ contida- no telegrama enviado pelo Presidente da
ELETRONORTE, Raul Garcia L!ano, ao Presidente da Federação e do Centro do Comércio, Orlando Sozinho Lobato, e que foi discutido ontem durante almoço dos empresários na Casa do Comércio. O telegrama de Llano foi
em resposta a telex enviado dia ll pelas entidades de classe do Parâ, preocupadas com a possibilidade de atraso na obra, o que viria a provocar uma crise
ainda maior ao comércio e à indústria do Estado, setores bastante afetados
pelos constantes cortes no fornecimento de energia elétrica em Belém, devido
à precariedade do sistema. Ontem decidiu-se pelo envio de telegramas ao Presideme da República e ao Ministro do Planejamento apelando pela definição
dos recursos à ELETRONORTE e à ELETROBRÁS.
Outro assunto importante debatido na reunião de ontem, realizada no
restaurante-escola do SENAC, na Casa do Comércio, foi a reclamação dos
lojistas quanto às elevadas taxas cobradas pelos cartórios de protestos e cus-
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taa judiciais. Essas taxas foram mesmo consideradas exorbit8ntcs e uma comissão especial foi formada para estudar a questão, devendo pedir providências ao Corregedor do Estado para que a cobrança seja feita dentro dos padrões fixados. A comissão vai analisar, inclusive, a legalidade do valor atual
dessas taxas.
Os participantes da reunião, representando a Federação e o Centro do
Comércio, a Federação das Indústrias, o Clube dos Diretores Lojistas de Bel~m, a Associação Comercial e a Associação dos Bancos do Pará decidiram
ainda protestar contra o anunciado privil~o que o Governo Federal pretende dar à região Centro-Oeste, que ficaria exclulda do limite de 45% fixado
pelo Banco do Brasil para o crédito. Se isso ocorrer, os empresários paraenses
solicitarão que o privilégio seja estendido, também, à Amazônia e particularmente ao Parâ.

NOVOS ATRASOS
No telegrama enviado aos empresários do Pará, o Coronel Raul Garcia
Llano, na qualidade de Presidente da ELETRONORTE, afirma que tem se
empenhado junto à ELETROBRÃS e ao Ministro das Minas e Energia para
conseguir definição urgente no esquema de liberação de recursos, de modo a
possibilitar o cumprimento da data pã.ta a interligação do sistema de trans~
missão associado da hidrelétrica de Tucurur com o Nordeste.
Garcia Llano confirma que no momento há atraso no pagamento das
empreiteiras engajadas na instalação do sistema. Ele reconhece que ainda é
possível ocorrer atrasos maiores ou mesmo uma indefinição quanto à época
para saldar os débitos com as empresas. "Estou ciente que aqueles empreitei~
ros não poderão suportar despesas sem os correspondentes pagamentos devidos pela ELETRONORTE. Dessa situação temos dado conhecimento, por
escrito, às autoridades superiores. Assim, muito agradeço a solidariedade e os
apelos de V. S• no esforço de liberação dos recursos de capital necessários em
tempo hâbil."
A notícia foi recebiaa com insatisfação pelos empresários temerosos de
que novos atrasos levem a uma crise sem precedentes nos setores produtivos
locais. Por isso, os apelos vão ser reiterados. Ficou decidido o envio de telegramas ao Presidente João Figueiredo e ao Ministro Delfim Netto, "fazendo
um apelo para que sejam pagos os recursos alocados em favor da ELETROBRÃS e da ELETRONORTE, de modo que a linha do Nordeste seja
energizada até junho de 1981, sob pena da nossa cidade ir lutar com sérios
problemas de energia elétrica".
O SR-ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) .:_Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR-PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR-ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, apenas para uma solicitação a V. Ex•
Nós reconhecemos as dificuldades de nossas diretoras, sobretudo a grande dedicação de Dona Edith Balassini, mã.s, veja V. Ex•: hâ duas reuniões de
Comissões Mistas marcadas na hora dos trabalhos de plenário; uma, às 16
horas e 30 minutos, e outra, às 17 horas.
Sr. Presidente, costumo dizer que o Senado continua funcionando dentro de uma mecânica de 20 anos atrás; não estamos racionalizando nossos
trabalhos, não estamos aplicando aqui a moderna administração.
GOStãria de pedir a V. Ex• que procurasse, dentro do possível, verificar
essa coincidência de Comissões Mistas com o horário de funcionamento de
plenário; aliás, o Regimento proíbe. E destaco, mais uma vez, o trabalho e a
dedicação de Dona Edith Balassini e de outros funcionários, mas não é possível. Eu mesmo, no momento, terei que ausentar-me do plenário, razão pela
qual pedi a palavra pela ordem, para solicitar a V. Ex•, que tão bem conduz
nossos trabalhos, a tentativa de modernizar e racionalizar os trabalhos do Senado Federal.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Levarei à Mesa Diretora areclamação de V. Ex•.
Para uma comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pin~
to.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na verdade pedi para V. Ex• uma breve comunicação e V. Ex• me perguntava se era breve, e eu respondi a V. Ex• que
era brevíssima.
Como representante do Senado Federal, participante que fui de uma Comissão designada pela Presidência, juntamentec Córtl os Senadores Lomanto
Júnior, Mendes Canale e Orestes Quércia, tomamos parte no I Seminârio
Brasileiro de Estudos das Alternativas de Desenvolvimento dos Municípios
Brasileiros, que se realizou em Fortaleza.
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Quero diUr a V. Ex• que aquele conclave teve· o seu inicio no dia 16abertura dos trabalhos- com a presença do Exm9 Sr. Ministro Mário An·
dreazza, do Interior; de S. Ex• o Governador Paulo Maluf, de São Paulo; de
S. Ex•s os Presidentes da SUDENE e do DNOCS, c de muitas outras autori·
dades. O Senador José Lins, como representante desta Casa, bem como Deputados federais e o Presidente da Associação Brasileira de Municípios, Sr.
Henrique Brito, também compareceram.
Finalmente, foi um conclave cujo relato será feito nesta Casa pelo Senador Lomanto Júnior, que foi escolhido para, como Relator, dizer o que viu e
o que sentiu daquele encontro.
Como Presidente da Comissão Nacional Organizadora que fui, do Seminário de Fortaleza, apenas pedi a palavra a V. Ex• para dar notícia de que o
Seminário se realizou, foi iniciado no dia 16, e cujo encerramento, no dia 20,
contou com a presença de S. Ex• o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Flávio Marcflio, e dos nossos colegas Senadores, exceto aqueles que
não puderam comparecer, em virtude de compromissos anteriores. Mas, quero dizer a V. Ex•, de antemão, que foi muito bem sucedido o Seminário. Não
foi um tipo congresso, onde há aquelas polémicas, aquelas agressões verbais
como costuma ser nos congressos de municípios; foi seminário mesmo, cOm
seis comissões de estudos, 70 teses apresentadas, e todas, na sua maioria, ver~,
savam sobre a questão da reforma tributária nacional.
O Sr. José Lins (PDS- CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALM!R PINTO (PDS - CE) - Pois não.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Almir Pinto, gostaria de dar a
V. Ex• os meus parabéns pelos resultados daquele conclave, em Fortaleza. Sei
do esforço que V. Ex• fez para o sucesso do Seminário; o sucesso foi total.
Compareceram, segundo soube, cerca de 1.000 prefeitos, o que representa
25% de todos os prefeitos do País, já que nós temos cerca de 4 mil prefeituras.
Os discursos de abertura foram discursos Substanciosos. A contribuição leva·
da por aqueles que participaram da reunião de abertura foi realmente extraordináría. E gostaria de fazer uma referência especial ao Presidente da
APRECE, da Associação dos Prefeitos do Ceará. que contribuiu também
para o sucesso do conclave; ao nosso_querido e comum amigo Américo Barreira, Presidente da Associação dos Municípios, e a V. Ex•, em particular,
pelo seu trabalho ...
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) -Apenas fui um auxiliar.
O Sr. José Lins (PDS- CE)-... diuturno para o sucesso do Congresso,
e queria também deixar consignado um voto de aplauso ao Ministro Mário
Andreazza, cuja palestra, no meu entender, trouxe no seu bojo uma grande
·contribuição à anãlise dos problemas municipais com a sugestão de que temas da Il).aior importância-sejam debatidos pelos municípios e conduzidos ao
Ministério do Interior para a montagem de uma política nova de apoio- aos
municípios. Muito obrigado a V. Ex• O SR. ALM!R PINTO (PDS- CE)- Sr. Presidente, para encerrar as
minhas palavras, devo dizer ainda que o Seminário contou com o apoio total
de S. Ex• o Sr. Governador do Estado, Virgílio Távora, que foi o Presidente
de Honra do Congresso, do Prefeito Municipal de Fortaleza, Dr. Lúcio Alcântara, que era o Presidente efetivo do Congresso, e para sorte nossa tivemos a presença de altas autoridades, c-omo o próprio Senador José Lins já
mencionou. Os conferencistas, na abertura, pronunciaram bem fundamentadas conferênCias, inclusive esta que foi, por sinal, a mais esperada pelos congressistas, que estava a cargo de S. Ex• o Sr. Ministro Mãrio Andreazza.
Quanto ao relatório geral, quero comunicar à Casa que ficará a cargo de
S. Ex• o Sr. Senador Lomanto Júnior.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRFSIDENTE (Gastão MUller) Senador Evandro Carreira.

Concedo a palvra ao nobre

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de São Paulo acaba de ser condenado a indenizar as estudantes
que foram feridas na invasão da Universidade Católica em 1977.
Por sua importância para a causa da justiça, do respeito aos direitos humanos e ao estabelecimento de uma ordem democrática, é oportuno registrar
e debater o acontecimento nos Anais do Senado Federal.

Setembro de 1980

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!)

O ilustre Juiz Getúlio Evaristo dos Santos Neto, da I• Vara dos Feitos da
Fazenda do Estado, condenou ontem - três anos depois _do acontecimento
-a Fazenda do Estado a indenizar as quatro estudantes que sofreram graves
ferimentos e queimaduras, durante a invasão policial da PUC, na noite de 22
de setembro de 1977, comandada pelo próprio ex-Secretârio de Segurança
Pública do Estado. A ação foi proposta pelas estudantes Iria Vizona, Graziela Augusto, Maria Cristina- Raduan e Virgínia Maria Finzetto, que sofreram
danos físicos, estétiCos e morais.
A sentença do Juiz ba.seou-se no fato de que não houve qualquer reação
ou provocação, por parte das estudantes, durante a repressão ao ato público,
qualificando o emprego de bombas como uexcesso de parte da polícia, o que
acarretando a responsabilidade da Fazenda do Estado pelos prejuízos decorrentes". O Governo Estadual deverá reembolsar a cada uma das estudantes
as despesas já efetuadas com tratamentos mÇdiçoS e hospitalares.
A Fazenda pagará também juros de mora, contados a partir do incidente
e com correção monetãria, respondendo ainda pelas custas e honorários de
advogados, fixados em 10% do valor da condenação.
As universitárias fria c Grazicla terão ainda direito a um dote, pois são
solteiras e as lesões que sofreram são permanentes, deformantes e aparentes,
conforme estabelece o§ 29 do art. 1.538 do Código CiVil. Trata-se, de apli~
cação do art. 107 da Constituição Federal que estabelece: ..As pessoasjurídi~
cas de direito público responderão pelo dano que seus funcionários, nessa
qualidade, causarem a terceiros.n
Justificando sua sentença em 17 laudas datilografadas, o Juiz Getúlio
Evaristo dos Santos Neto afirma que os ferimentos apresentados pelas estudantes foram produzidos pelas bombas atiradas pela polícia, fato não contes~
tado pela Fazenda.

Em sua defesa, a Fazenda procurou atenuar ou excluir sua responsabilidade, afirmando que as estudantes sofreram os .fe:dmentos em situação por
elas mesmas criadas, sustentando que se não tiVfSSem participado do_movimento proibido, ou pelo menos atendessem à iQ.timação de evacuação do local, teriam evitado o resultado. Entretanto, a~.testemunhas ouvidas asseguram que o III Encontro Nacional dos Estud~·tes fora proibido pelas autoridades, mas não o ato público na noite de 22' de setembro de 1977. Além do
mais, o Juiz considerou que o telex enviado pelo então Ministro da Justiça ao
Governador do Estado, que se referia a outra êpoca- outubro de 1975 não seria suficiente para comprovar a anunciada proibição. Por outro lado,
não teria havido qualquer solicitação da polícia para que os participantes do
ato público deixassem o local, como faz crer a Fazenda, e as testemunhas ressaltam sua surpresa diante da ação. policial.
Mesmo se assim não fosse- continua o JuiZ- mesmo se provada a
proibição do ato público, a Fazenda não veria reduzida a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, porque o simples fato de estar presente a ato público
proibido não pode carrear às autoras os ônus pelos prejuízos sofridos. Por
outro lado, os meios empregados na repressão foram exorbitantes. Se a finalidade da ação policial era dispersar a reunião, a sirriPles presença de policiais
já havia provocado o efeito pretendido, pois os partidparites se puseram em
fuga. Se, ao contrário, pretendiam efetuar prisões, com o emprego de bombas, nunca seria atingido esse objetivo. Não se furta assim a Fazenda do dever de reparação."
E posso acrescentar, Sr. Presidente, porque conheço os fatos- sou Professor da Universidade Católica de São Paulo - era dia de aula, alunos estavam regularmente nas suas salas, havia realmente um ato público realizado
por um grupo de alunos que pertencem ao Centro Acadêmico, ato de solida~
riedade àquele congresso da UNE, não o própfiOCOrigresso;
Mas a polícia não encontrou meias medidas, cercou a universidade eco~
meçou a atirar bombas lacrimogêneas, ou outros efeitos Que provocaram este
resultado: o ferimento e a deformação em quatro universitárias que viram,
agora, o seu direito, em parte, muito em parte, ressarcido, porque esses danos
estéticos têm uma conseqiiência moral, e são danos irreparáveis.
A sentença do Juiz, além de brilhante, é um ato de coragem e de indepen~
dência, como disse o Advogado Mário Simas:
••A sentença hoje proferida revela independência do Poder Judiciário de São Paulo, na medida em que se formou baseando~se exclusivamente no que continham os autos, para reconhecer a culpa
do próprio Estado, vale dizer, da autoridade, naquele episódio tão
lamentãvel e que hoje já compõe a história da PUC", do Movimento Universitário e da Cidade de são Paulo."
Essa foi a reação do Advogado Mário Simas, que comandou a equipe
tambêm integrada pelos Advogados Paulo Gonçalves Costa e Maria Tereza
Rocha de Assis Moura, representando a Comissão de Justiça e Paz, na defesa
das universitárias fefidas durante a invasão da Universidade Católica. O ad~
H
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vogado considera, ainda, a decisão judicial um incentivo para que os advogados e os próprios cidadãos brasileiros acreditem na Justiça e recorram à ela e
lembra que, pela letra da lei, o Estado não apenas deverá indenizar as vítimas
da invasão, mas também processar as autoridades que se excedem no exercício de suas funções.
Lembro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o art. 107 da Constituição,
no seu parágrafo único, estabelece:
..Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos
casos de culpa oU dolo.,.
Esse dever se impõe ao "Governo do Estado. Não será o povo que deverá
pagar a indenização, mas aqueles que, por culpa, causaram essa grave lesão
nas universitârias de São Paulo.
A decisão do ilustre Juiz Getúlio Evaristo dos Santos Neto vale como denúncia e advertência, em relação-aoS abusos das aUtoridades que agem de forma arbitráría e violenta, pensando estarem acima da lei e dos direitos humanos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.
Setn revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa, agora, estã a noticiar que o Ministédo da Justiça estaria estudando o problema do voto distrital. Voto distrital ou o sistema misto, ou
agora, o novo nome com que a imprensa tem apresentado, o misto quente.
Até então, o Governo Se negava a reconhecer que fazia parte dos seus planos
e dos seus esquemas a perspectiva da adoção do chamado voto distrital, emM
bora aqui, no Congresso Nacional, no Senado da República, dois projetes estejam tramitando: um de autoria de nada mais, nada menos, do que o antigo
Presidente da ARENA, hoje Presidente do PDS, o Senador J osê Sarney, que
adota o sistema do voto distrital puro e simples; e, o outro do Senador Tarso
Dutra, do Rio Grande do Sul, que, depois de representar uma comissão que
teria sido indicada pelo seu Partido- a ARENA- culminou apresentando
o chamado voto distrital misto proporcional.
Tenho dito, Sr. Presidente, que a análise do voto distrital, a tese do voto
distrital ê uma tese válida. Fala~se, por exemplo, que as grandes democracias
do mundo adotam o voto distrital - hã na Inglaterra, nos Estados Unidos,
na Alemanha. O problema todo não estâ na discussão acadêmica ou jurídica
do voto distrital. uma instituição democrática? ~uma instituição democrática. É uma instituição válida? t uma instituição válida. O problema estâ em
analisar a realidade brasileira que estamos vlvertdo hoje e agora, muito diferente da realidade dos países mais avançados onde é adotado o voto distrital.
O voto distrital, no Brasil, faz parte de um esquema que se chama manutenção do grupo no poder. Essa é a realidade.
Quando extinguiram os Partidos políticos, naquela oportunidade o
MDB chamava a atenção do que viria atrás. Lembro~me que dizíamos nós,
do MDB, naquela oportunidade, que aquele projeto que extinguia MDB e
ARENA, continha a prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. Na
oportunidade, o Ministro da Justiça, ouvido na Comissão, afirmava que o
MDB estava vendo fantasmas, afirmava que este ano as eleições se realiza~
riam e que se encontrariam as fórmulas para que elas se realizassem.
O Governo ridicularizou os parlamentares que se atreviam _a falar na
perspectiva de que não teríamos eleições este ano por causa da extinção da
ARENA e do MDB. Aliâs, quando o Deputado por Goiâs apresentou o projeto da prorrogação de mandatos, os próprios Líderes do PDS ridicularizaram o projeto, a imprensa noticiou, o Palácio do Planalto fez questão de dizer
que não tinha nada a ver com aquele projeto, e a direção do Partido fez questão absoluta de dizer que, absolutamente, nada tinha em comum com aquele
projeto. Mas a afirmativa que fazíamos, naquela oportunidade, de que o projeto de extinção do MDB e da ARENA estava contida a prorrogação, terminou sendo confirmada.
Agora, é o voto distrital. E o Governo não vai apresentar agora para votação, nem no início do ano que vem, mas nos estudos do Governo estâ a previsão para que o Congresso possa aprovã~lo em fins de novembro do próximo
ano. Será um projeto enviado igual ao da extinção dos partidos políticos.
Da extinção dos partidos políticos se falava jâ em janeiro de 1978.
Lembro-me que na minha campanha para o Senado, 48 horas antes, a imprensa noticiava a perspectiva de o Governo baixar um ato institucional extinguindo os Partidos e determinando que a eleição dos candidatos seria de
acordo com o resultado da votação. Pois o Governo levou todo o ano de 1978
e todo o ano de 1979 para enviar o projeto de extinção à esta Casa, porque o
decurso de prazo era exatamente o dia 5 de dezembro, o último dia de funcionamento da Casa. E lã pelo dia 30 de novembro ou 2 de dezembro -não me

e

4846 Quartawfeira 24

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

recordo -, a Casa aprovou a extinção dos Partidos políticos. Exatamente
porque o ano de 1979, na organização partidária, se o Governo não concorw
dasse em votar, como concordou, as medidas que permitissem que os Parti·
dos em organização apresentasSem candidatos, ele usaria como argumento a
falta de partido já registrado em caráter definitivo, para· não dar eleição.
Pois com o Voto distrital, o Governo sabe que se ele pedir urgência e,
aliás, nós do PMDB estamos com vontade, talvez seja uma boa idéia pedir ur~
gência para se votar o projeto do Senador Sarney. Vamos pedir urgência. Es~
tâ aí uma tese importante e interessante: o PMDB pedir urgência para o pro~
jeto, que estâ engavetado, para que ele venha ao plenário, para que a Casa
seja obrigada a votar o projeto do Senador Sarney. A Oposição votando conw
tra, e o PDS dizendo se é a favor ou contra. Contra, como dizem alguns:
''Não, a Bancada do PDS não aprova" ou, como imagino eu, pode terminar
por aprovar em novembro do ano que vem.
Por que novembro do ano que vem? Porque na chamada democracia re~
lativa, os Partidos políticos que estão em formaçãO, jogaram na credibilidade
de que a chamada abertura era para valer. Os Partidos confiaram. Todos os
homens que estão fazendo Partidos políticos, confiaram em que o projeto era
de uma abertura, ainda que relativa, mas uma abertura. E não há dúvida ne~
nhuma que o plurípartidarismo é altamente favorável a uma melhor demo~
cracia. O PMDB não defende hoje, como o MDB não defendeu ontem, o mow
nopólio da Oposição. O PMDB defende o pluripartidarismo como fórmula
de aperfeiçoamento de democracia e não como fórmula, para através dela, se
fazer a mexiCanização deste País e perpetuar o grupo do poder.
Então, o Governo sabe, e estão aí diariamente os dirigentes e os Líderes
dos Partidos em formação, a dizer: "Se vier o voto distrital, nós poderemos
nos unir novamente".
Então, se o projeto for votado agora, poderá determinar a reaglutinação
dos Partidos de Oposição; por isso, o PDS deixa em .. banho~maria"- agora
não-, e faz questão de dizer e de deixar fluir a afirmativa de que a bancada
do PDS jamais aprovaria esse projeto. Aí dizemos nós: "Mas, por amor de
Deus, quando ê que a bancada da antiga ARENA, do PDS de hoje, deixou de
votar qualquer iniciativa de interesse do Governo?" Repondero os governis~
tas: .. Mas aqui é diferente, POrque aqui seria sUicídio; nós votamos os casos
em regra geral, mas nenhum parlamentar votaria o seu auto-suicídio, votaria
o seu extermínio político".
E essa idéia vai fluindo, Vai fluind~ _ enquanio interesa ao Governo, porque 'hã dois aspectos importantes: o primeiro êde que há um prazo fatal. A lei
eleitoral diz:
.. Só pode ser candidato em 1982, quem estiver inscrito em um
Partido político até 15 de novembro de 1981. Um ano antes."
Este art. é claro. E- verdade que a lei que extinguiu e pCrmitiu a criação de
novos partidos, permite a regularização, permite até a fusão e, nesses casos,
não hâ a Perda de mandato e o cidadão pode, realmente, continuar no novo
Partido. Mas esse art. que determina que para ser candidato numa eleição,
tem que ter o prazo de um ano de filiação, esse artigo está s'olto: não interessa
se há fusão, se hã novos Partidos, tem que ser um ano de filiação. Então, se
amanhã, depois do dia 15 de novembro de 1981, alguém de um outro Partido
deseja ingressar ou aceitar fundir um dos outros Partidos, se alguém de um
dos Partidos que está em formação deseja se reaglutinar com o PMDB, pode,
não perde o mandato, mas não pode ser candidato em 1982, porque não tem
um ano de filiação no PMDB.
O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Com todo o prazer, concedo
o aparte a V. Ex'
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Vejo no discurso tão objetivo,
tão lógico de V. Ex', uma conseqüência da maior importância do ponto de
vista ético, dirigido aos representantes do Partido do Governo. V. Ex•, com
fatos, aponta no passado, objetivamente~· VáilOSex:ern.pios de decisão casuísti~
ca que apanhou de surpresa a opinião pública e a vida partidária. Agora V.
Ex' adverte das conseqüências gravíssimas que advirão para o País, principalmente para esse pressupostO da vida política, que é a ordem ética. Se ocorrer
isto que V. Exf- prevê, a meu ver, das palavras de V. Ex• decorre um grave de~
ver para a Maioria, que deve vir com a palavra oficial, em nome da Lide~
rança, em nome do Governo que a Liderança representa nesta Casa, dizer
qual é o projeto do Governo. O Brasil e os pa~tidos políticos têm o direito de
saber aquilo que o Governo projeta, qual o programa, qual o projeto, para
que não ocorram as situações que V. Ex• prevê. Penso e o meu objetivo, neste
aparte, ê apenas o de sublinhar o dever ético que se impõe à Maioria de confirmar ou desautorizar esta Previsão gravíssima, trazendo não um simples
desmentido, mas trazendo uma explicação, com o projeto governamental,
com os passos que serão apresentados, a fim de que não ocorram estas cins~

constâncias que-V. Ex•, com uma lógica de ferro, aponta como perspectiva
para o futuro. Só há uma forma de evitar isto: é que o Governo, por suas lideranças, assuma perante o Congresso e perante a Nação um compromisso
solene que lhe poderá ser cobrado a qualquer momento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem muita razão o ilustre e
brilhante Senador Franco Montara. Essa cobrança, e talvez a fórmula seja
essa, que me ocorre neste momento, de botar em votação as Oposições, nesta
Casa, o PMDB e o PP, pedirem urgência para o projeto do Senador Josê Sar~
ney, porque determinava a obrigatoriedade do PDS votar o projeto. Pelo menos uma posição ética teria.
Repare, Senador Franco Montara, que o MDB defendeu intransigente~
mente, quando estávamos votando a reforma partidária, que o Governo votasse junto a reforma eleitoral. Vamos votar junto com a reforma partidária a
reforma eleitoral. Vamos ver em que será a reforma eleitoral. O Governo não
aceitou. O Governo disse: são momentos distantes, são instantes diferentes.
Agora, ê a reforma partidária, lã adiante, será a reforma eleitoral. Embora,
no que interessava a eles, porque um grupo rebelde da ARENA estava disposto a votar contra o projeto, logo, contra a extinção do MDB e ARENA,
- e esse grupo rebelde daria a maioria junto com o MDB para derrotar o
projeto, não no pluripartidarismo, mas no artigo que extinguia o MDB e
ARENA, eles concordaram com os rebeldes da ARENA e votaram um artigo
de reforma eleitoral, que era a sublegenda. Vetar as vedadas sublegendas a
nível municipal.
Um artigo que é eminentemente um artigo de reforma eleitoral eles
pinçaram e colocaram na reforma política. Por quê? Porque eles precisavam
dos votos de Senadores e Deputados da ARENA que impuseram essa condição sob o argumento de que se isso não fosse votado eles não votariam o
projeto. É verdade que os ilustres Senadores e Deputados da ARENA acha~
varo -imaginem os Senhores- que a palavra do Ministro e a palavra do
Líder significavam a palavra do Presidente da República. Coisas de gente de
cidade pequena! Imaginaram que, pelo fato do Ministro da Justiça e do Líder
terem dito que asseguravam a palavra de que o Congresso seria soberano
para decidir, o Presidente teria obrigação de não vetar.
Quer dizer, qual é o parlamento do mundo, em que o líder fala e o presi~
dente tem que obedecer o seu líder? E aconteceu aquele absurdo! O Presiden~
te vetou, e os nossos amigos da ARENA não só tiveram à votação a sublegen~
da para Prefeito mas também para o Senado. Disse o Ministro e disse o Líder
que eles não tinham nada a ver com o Presidente mas a verdade é que o Mi~
nistro continua Ministro e o Líder continua Líder. E me permitam dizer, o
compromisso que nós fiZemos, porque o compromisso não foi feito nem com
o cidadão que estava no Ministério nem com o cidadão que estava na Liderança, mas com o Líder e com o Ministro, cargos de confiança do Presidente.
O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex•?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- O que deveria ter determinado
a recusa do veto pelo Congresso.
O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

V. Ex• me permite?

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - E, entretanto, ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Certo. Apesar do esforço do
Ministio e do Líder, a Bancada não aceitou.
O Sr. José Lins (PDS - CE)- Senador Pedro Simon, não houve nenhum compromisso entre a Liderança do Partido e a Presidência da Repúbli~
ca, a respeito das sublegendas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas ê exatamente o que estou dizendo.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- O compromisso foi interno para avotação no Congresso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- E, certamente o Presidente é livre para
tornar suas decisões.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Não. Ao que me consta, o
Ministro não é do Congresso.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• diz, mas ao que me consta isso
não corresponde à verdade. Ê fácil dizer. Mas, não é somente isso que queria
dizer a V. Ex• V. Ex• inicia dizendo que o voto distrital constitui um sistema
ético de votação que é democrático e que ~usado nos países de democracia
mais desenvolvida. No entanto, objeta que o voto distrital aproveitaria mais
ao Partido do Governo do que à Oposição. Até aí muito bem. Acho que V.
J?c-' tem o direito de discutir o problema, tem o jus esperniandi, corno se diz
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comumente. Mas, a proposta do Senador Franco Montoro é que realmente
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A sistemática é escandalosa.
me choca. Aliás V. Ex• pensa de forma diferente; o Senador Franco Montoro,
O Sr. José Llns (PDS- CE)- Então, V. Ex• proponha uma modifitodavia, acha que o Governo deveria tomar uma decisão: dizer tudo que dese- cação.
ja, e impor ao seu próprio Partido, para que tudo fique claro daqui por dianO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A sistemática é escandalosa:
te. Ora, essa proposta é que me parece altamente injustificável e aêtica ...
aprovar projetes por decurso de prazo não existe em lugar algum do mundo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - ~. é verdade.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• se refere ao projeto dos profesO Sr. José Lins (PDS- CE)- ~isso que S. Ex• chama de ética parti- sores, não houve decurso de prazo.
dária, ~ que desejaria que o Governo fizesse. V. Ex•, entretanto, pensa de
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu falei no Projeto do Estamodo diferente e mais democrático. V. Ex• acha que o PMDB, deveria, imetuto dos Estrangeiros.
diatamente, sugerir a análise do projeto do voto distrital, forçando de logo o
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas isso também estâ nas normas da
seu debate. Esta proposta é muito mais justa e interessante.
Casa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- f:, acho que não foi feliz o
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - O decurso de prazo?
Senador Franco Montoro. Acho que as ponderações de V. Ex• são, realmente, muito justas.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Também está nas normas da Casa. V.
Ex• poderia propor, dentro da sua tese e debater o problema.
O Sr. José Llns (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Imagine V. Ex•, num momento infeliz, a afirmativa que fez o Senador Franco Montoro. Imagine V.
Ex• que o Senador Franco Montoro quer que o Presidente da República diga
que é isso e o PDS diga que é isso. O Senador Franco Montoro está numa posição que, realmente, apesar de ser meu correligionário, tenho até que protestar. O PDS terâ que fazer o que tradicionalmente sempre fez. O Presidente da
República pergunta ao PDS, o que ele acha e o PDS reúne os seus órgãos, faz
a sua convenção e ela é quem vai decidir.
Estou de acordo com V. Ex• Realmente o Senador Franco Montoro cometeu uma irreverência que eu não posso acatar desta tribuna. Pela tradição
o Senador deveria ter pedido e é o que eu peço a V. Ex•: que o PDS se reúna,
que o PDS reúna os seus órgãos, a sua direção nacional, as suas lideranças e
diga ao Presidente da República: "o PDS pensa assim", e nos dê a informação do que ele pensa. Acho que não foi feliz, sinceramente a afirmativa do
Sr. Senador Franco Montoro; foge de toda a realidade da tradição destaCasa. A tradição desta Casa é muito diferente, quer dizer, as decisões são tomadas pelo Partido e o Presidente tem acatado. Como é que vem o Senador
Franco Montoro, de uma hora para outra, fazer uma afirmativa completamente fora da realidade!
O Sr.José Lins (PDS- CE)- V. Ex<, decerto, deseja fazer graça, grande põe o problema nestes termos. Mas V. Ex' minimiza a substância aética da
proposta do Senador Franco Montoro. O que S. Ex• deseja é um absurdo: é
que o PDS proponha, de uma vez, tudo que deseja, numa seqUência que aproveita à Oposição. Ora, isso, evidentemente é pedir demais. O que V. Ex• deve
fazer é desenvolver a sua tese. Que o Congresso debata os temas, que o Congresso chegue às suas próprias conclusões. Deve, porém, lembrar-se que é
preciso admitir que o CongressO- tome as suas deciSões pela Maioria. Isso é
primário em matéria de democracia.
OSR. PEDRO S.IMôN(PMDB- RS)- Mas, repare V. Ex• que dizia
que o Congresso jamais tome as decisões por Maiorfa, é relativo o que V. Ex•
diz que onde o Congresso não tomar decisõr:s por maioria, é faltar, é um erro
mais primário que se pode imaginar.
O Sr. José Llns (PDS- CE)- Mas V. Ex• alega que o PDS conta com
a aprovação da proposição, pela maioria de que dispõe!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas veja V. Ex• como as
coisas variam. Terminamos de votar um projeto dã. maior importância onde
186 parlamentares votaram uNÃO"; 5, votaram "SIM"; não teve quorum e
foi aprovado: foi o casO-do Estatuto dos Estrangeiros. Foi aprovado com 185
contra 5. Então, nem sempre a Maioria decide. Veja que V. Ex• terminou de
fazer uma afirmativa da maior importância, e eu concordo inteiramente com
V. Ex•, que a Maioria é que vem de decidir. Então, vivemos numa Casa onde
a Maioria não decide nada. Os projetes mais importantes são tomados sem a
decisão de ninguém. Só com o relógio. O relógio vai passando, vai passando
e, chegando meia-noite, estâ aprovado.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex•? (Assentimento do orador.)- Acho que é hora, nobre Senador, de V. Ex• reformar toda a sistemática de votação do Congresso; no caso, houve votação na Câmara e houve votação no Senado, e a Oposição não aprovou nem a proposição do seu interesse, porque não programou, porque vários de seus membros estavam ausentes
em número de voto suficiente pai-a a- aprOvação do projeto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não, Ex• Só votou a Cãmara, não houve quorum para a votação.
O Sr. José Llns (PDS- CE)- Então, V. Ex• não venha a culpar o Partido do Governo nem a sistemática de votação do Congresso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Norma da Casa, não! Norma da Junta Militar que nos impôs a Carta Outorgada e que nós temos que
levá-Ia, e que por culpa do Partido de V. Ex•, vigora até hoje.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• proponha uma modificação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Já propusemos mais de mil
vezes. E daí, nobre Senador? Está proposto. V. Ex• ê quem propõe? Está proposta! E não é nem por iniciativa do PMDB; é por iniciativa do PDS.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Pois a Maioria vota.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)-~ por iniciativa do Deputa-do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Presidente da Comissão
de Constituição" e Justiça, é o Deputado Cêlio Borja. Três Deputados do PDS
que propuseram que terminasse o decurso de prazo.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- f: por isso que eu disse a V. Ex• que a
Maioria tem que ser respeitada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não. V. Ex• sabe que, no
mundo, temos normas morais e normas jurídicas, normas morais e normas legais.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Ah! Agora vem V. Ex• bater na mesma
tecla da época do Senador Franco Montoro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- As normas legais têm que estar dentro das normas morais. Porque senão, nobre Senador, nós ficamos
aqui dizendo que Hitler, o que ele fez, fez bem, porque ele tinha maioria, e
para tudo o que ele fez ele tinha uma norma legal.
O Sr. José Lios (PDS- CE) - Realmente V. Ex• não tem saído pelo
lado da legalidade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu não tenho saído pelo lado
legal?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não. Se V. Ex• apela para uma idéia de
ética, que não está incorporada à legislação_, V. Ex• propõe a incorporação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas, ela está proposta. Faço
parte de uma Comissão que está discutindo terminar com o decurso de prazo.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Pois bem, veja V. Ex• que o assunto está
em debate e que a Maioria vai considerar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Temeremos o voto de V. Ex•
para terminar com o decurso de prazo?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Cada um, nobre Senador, deve votar de
acordo com a sua consciência. Não hora de V. Ex' estar aliciando o meu voto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Pois olhe que, para mim, seria muita honra eu poder aliciar o voto_ de V. Ex.• para uma causa como essa,
que não é minha, mas de valorizar o Congresso Nacional. Seria um aliciamento muíto nobre esse. Seria uma vitória ...
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acredito, nobre Senador. Também somos homens políticos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... se eu conseguisse aliciar V.
Ex.• depois que o sargento Garcia consegUisse-pegar o Zorrol Não vai ser tão
fácil.
O Sr. Leite Chaves (PTB - PR) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Leite Chaves (PT_B- PR)- V. Ex.• está falando, a meu ver, com
toda autoridade, porque está falando sobre fatos reais que foram objeto de
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suas suspeitas e denúncias. Tudo aquilo que foi objeto de suas preocupações
ocorreu. Adquire V. Ex" redobrada autoridade quando, novamente, projeta
novos receios do que vai ocorrer. Então, o poder estã se fundando e não s_ó na
violêncíã que 0 grupo do poder tem nas mãos; é a possibilidade da mudança
das regras do jogo a todo instante. Até mesmo no pôquer, no carteado, se um
dos parceiros tivesse o poder de fazer regra ou mudâ-la a cada instante, jamais ele perderia o jogo. Jamais!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB _RS)_ Tem aquela· eu tenho 4 ases
o outro tem um revólver; ganha 0 segundo.
·
.
.
~ Sr. Led•te Chaõves (PT B- _PR)p- ~dexatfia'."e nte al~áitua!ão. Então veja
v. x p, uma
d"
fd as·firaz
. es pe
b 1as qua1s .o arh o o teta - a 1 s, nao
h . se pode nem
:_zer ar 1 o o tc1a 1 em ora r~speltemos os nossos compan e1ros, mas e1es
nao tem vontade, estamos aqut desde 1974 e sabemos que eles não têm venta·
de, isso até compromete muitos homens, eu não sei corno muitos enfrentarão
a História, no futuro, não sei com que cara, pois aceitam tudo, aceitam a bionice, aceitam a impOSição, homens até sérios no começo. Então veja V. Ex•. é
por isso que até o próprio Governo se Opõe tenazmente à Constituinte, porque ele não quer uma Constituição votada, Oti seja, uma Constituição com
compromisso popular. Eles querem esse retalho horrendo, comprometedor,
que pode ser mudado a qualquer instante por uma maioria submissa, e agora
mais submissa do que antes. O PDS, hoje, é um Partido mais submisso do que
foi a ARENA. Aqueles que tinham alguma aresta, alguma reservat constituíram o pp _ 0 Partido Popular_ não quero ofender a qualquer colega,
isoladamente - e ficou uma massa amorfa, condenável. Eu acho que a espinha tem que ir até a um determinado ponto, mas quando ela ultrapassa esses
limites, passa a ser comprometedor para a Nação. De forma, Senador, que
neste final de tarde, esse seu pronunciamento adquire grande autoridade, é
um fator de reflexão, porque o que V. Ex• previu. ocorreu e o queéobjeto das
suas previsões e das nossas, vai ocorrer novamente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB _ RS) _ Tem razão!

E

1

A

O Sr. Leite Chaves (PTB- PR)- E outra coisa; um Partido que se empenhou, como o nosso, num posicionaineifto de austeridade tem que se preocupar com o futuro, inclusive para depois poder denunciar, de forma a dizer à
Nação: HOiha isso é inviâvel. Então vamos seguir outros caminhos". Parabéns a V. Ex'
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Diz V. Ex• algo que é muito
importante; o voto distrital dignificará a mexicani2::3.ção do País de fato. O
voto distrital signifiCará a falta de credibilidade que os Partidos de Oposição
terão do eleitorado de serem opção de poder. Em outras palavras, o voto distrital significará a falta final de confiabilidade que o povo terá nesse sistema
eleitoral em que estamos vivendo. O povo-olharâ para os Partidos de Oposição e dirâ: ••Não há chance. Isso que está aí é para durar. Logo, não temos
mais o que fazer nesse processo eleitoral".
O MDB ontem, o PMDB hoje e os Partidos de Oposição, que apregoam
toda a sua linha ideológica de ação política em cima da política convencional
de buscar o voto, buscam uma Constituinte, mas pelo voto; a nossa linguagem vai ficar defasada perante a opinião pública. O povo vai olhar para nós e
dizer: "'Mas, de novo? Mas será que vocês não estão vendo que é a brincadeira do gato e do rato? Mas serã que vocês não estão vendo que isso aí não é
para valer, que essa gente vai inventar os casuísmos mais inverossímeis para
permanecer o grupo dominante do poder?" Acho que para esse detalhe o sistema dominante não estâ se dando conta. O voto distrital; pode ser que eles
tenham razão que determine a perpetuação do grUpo dominante, mas pode
determinar a falência total desse sistema que estamos vivendo, onde o povo
ainda aceita a palavra dos políticos, ainda aceita o processo de votação com
todas as reservas, porque confia que isto aí não ê para durar sempre, porque
vai mudar. E o voto distrital é a significição de que o grupo dominante quer
isso aí para durar sempre, pelo menos para durar alguns lustros até que o
povo se rebele de uma maneira que o não desejamos.
O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com o maior prazer.
O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Senador Pedro Simon, quero
cumprimentâ~lo, antes de mais nada, pelo lúcido e objetivo discurso que V.
Ex• faz, advertindo mais uma vez, porque V. Ex• tem reiteradamente adverti~
do o Congresso e a Nação para os planos do Governo, com relação à institucionalização dessa democracia relativa, e sobretudo visando à perpetuação
do grupo dominante no Poder. Desculpe-me V. Ex• apenas retroagir um pouco no tempo, porque o assunto que vou abordar, de certa forma, já estã superado, é que na ocasião V. Ex• não me pôde conceder o aparte. :E: para lembrar
com relação ao que o Senador José Lins levantou no aparte a V. Ex', que tem
toda razão V. Ex• quando diz que as normas legais para serem legítimas têm
de repousar em normas morais. Do contrârio, não hã legitimidade nenhuma.

Setembro de 1980

U)

Que legitimidade pode ter normas legais que, como muito bem acentuou V.
Ex•, foram outorgadas por uma junta militar. Não tem nenhum sentido.
.
'
_
Ve.ta be~ V. E.x as consequencm~ prât1cas da tleg1t1m1dade c conseqUcn..
temente da tmorahdade de uma medida como essa do decurso de prazo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Meio segundo, nobre Sena..
dor.
Será que os homens que foram à rua para fazer a chamada Revolução de
1964, aceitavam que, morto o Presidente Costa e Silva, a Junta Militar impedisse que Pedro Aleixo assumisse, e três Ministros, no exercfcio da Presidência da República, rasgassem uma Constituição votada pelo Congresso e ou·
torgassem esta que est á '"'
-M 0
u serã que h ouve um golpe de estado e, pela
força, nos impuseram esta ue estã aí?
q
.
O .sr. José Richa ~PMDB- PR)- Perfetto. V. Ex" tem toda razão. Então, veJa bem, por mais a~~urda que às vezes possa ~a~eccr unl:a norma legal,
mas ~esde que vot~da le~Ibmament~ por quem de dtreJto e sena o Congress~
-. ~nda se podena aceitar determmadas normas, dentro de uma Cons~
twç_ao, por e~emplo, q~e não atendessem :ve?tualmente .a vontade, as asplraçoes ~~ Pa1s, mas sena uma eventual_ ma10r1a que estana votando. E o 6~
gã.o legltu~lO para votar. a .reforma sena o C~ngresso; e votar ~ma Constl~uição sena ~~a Constttumte. E nil~ ho~ve Isto. FOI pur~ e Slmples.mente
ma Junta Milita: q~:, outorgo_u, que tmpos à Nação, .a traves do a~bítno ...e da
força, uma Constltmçao ao Pais, para entre outras c01s~s, produ.zir o q~e? O
decur.so de prazo. E o decurso d~ ~razo faz com ~ue. haJ~ ~ma smgulandade
só extstente no Parlamento Braslletro. Que a Maiona utlhze a obs~ru~ão n~rm~ consagrada em tod.os os parlamentos do mundo como um direito das
romanas- para de maneira ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas a obstrução, Senador, é
um direito das minorias em todos os parlamentos do mundo, para evitar que
uma matéria seja aprovada.
O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Perfeito.
ooA

•

•

•

•

•

•

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Enquanto que aqui é um recurso da Maioria, para aprovar. Quer dizer, a obstrução no mundo inteiro E:
um recurso das minorias para evitar a aprovação do projeto. Mas aqui E: re-curso da Maioria para aprovar.
O Sr. José Ricba (PMDB- PR)- Pois é exatamente para isto que quis
chamar a atenção de V. Ex•, porque foi um assunto que não foi abordado na
intervenção do Senador José Lins. Quer dizer, entre outras aberrações essa
ConstituiÇão o-utorgada, produziu o decurso de prazo, através do qual a
Maioria, de maneira inédita, se utiliza da obstrução para, através dessa obs·
trução aprovar determinada matéria. Mas não tem nenhum cabimento. Em
alguns países onde vige o parlamentarismo, o decurso de prazo exatamente
funciona no sentido contrário, rejeita a- matéria. Isto obriga a maioria a se
mobilizar e colocar todos os seus elementos no Parlamento. Aqui não. E acredito que até o Senador José Lins, representando aqui a Liderança do PDS, hâ
de concordar conosco. Não podemos chamar de norma parlamentar normal,
moral, o próprio Líder do Partido da Maioria, do Partido do Governo, quando se discute matéria importante, como essa da aposentadoria dos professores, recentemente, recomendar aos seus liderados que fossem aos seus Estados, liderando os seus parlamentares, para que não houvesse a presença e não
houvesse sobretudo a votação da matéria. Veja V. Ex:" como esse comportamento fere a ética política e conseqüentemente não podem ter legitimidade
normas legais que consagram aberrações como esta e, principalmente, que
não assentem sobre bases morais, e por isso não são legitimas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Repare V. Ex• que o mais
original é a crítica que se fazia ao Parlamento, dizendo-se que o Parlamento
não votava. O Parlamento, antes de 1964, engavetava as matérias. O que eStâ
errado.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Muitó bem. Eu sinceramente não quero
a volta a esse estado de coisas. Acho que o parlamento tem obrigação de VO·
tar. Antes de 1964 ele não votava. Reforma Agrária. O pessoal não queria votar a favor da Reforma Agrária porque - perdoem-me a expressão - era
reacionâria; não queria votar contra a Reforma Agrária porque o povo queria a Reforma Agrária. -Então não votava. Pura e simplesmente não votava.
O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Nobre Senador Pedro Simon, a ri·
gor, mesmo nessa época, havia um determinado limite. A própria obstrução
utilizada pela Minoria ia até um determinado limite. De certo modo, mesmo
quando a Minoria não conseguia, através da obstrução, não deixar aprovar
uma matéria, pelo menos havia ganho de tempo para propiciar não só do
Parlamento como de toda a Nação o debate mais aprofundado da matéria.
O Sr. José Richa (PMDB- PR)- ... Entretanto, aqui não. Veja V. Ex•
como são coisas premeditadas essas que acontecem. Hoje não se descontaje-
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ton do Parlamentar que falta à sessão. Isto é um estímulo à Maioria para,
ausentando-se do Parlamento, continuar negando quorum e para que, através
dessa indecência que se chama decurso de prazo, as matérias de interesse do
Governo - e quase sempre não coincidem com os interesses da Nação - sejam aprovadas.

para aprovar ou rejeitar um projeto, isso não convêm absolutamente ao Qo ..
vemo. O que convém ê- que ele seja, aos olhos do povo, um órgão inoperante,
nulo e comprometedor. E o pior ê que a Maioria concorre para que este Con..
gresso seja assim) embora ela se abastarde aos olhos da Nação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Repare V. Ex•, na sua brilhante exposição, que a acusação que se fazia é de que o Congresso não vota-

obrigado pelo aparte de V. Ex•, com o qual concordo ple.• amente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Senador Le'~e Chaves, muito

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MO)- Senador Pedro Simon, passou,
va. PófS muito bem, pelo decurso de prazo o CongresSo não vota. Pela fórmu- assim, a oportunidade de um aparte, mas V. Ex' hã pouco lembrava o proble-la encontrada, continua o Congresso não votando o projeto. Antes de 1964 ma da Maioria comparecer. Veja, agora, o que está se passando na Câmara
não votava. Então era preciso se estudar uma fórmula através da qual o Con- dos Deputados. Sua Excelência o Senhor Presidente da República pede ligresso tinha que votar. Qual foi a fórmula? O Congresso não vota, porque cença para viajar e a M:lioria não comparece nem para aprovar a viagem do
pelo decurso de prazo não vota. O projeto é aprovado, não votando o Con- Senhor Presidente da República. Imagine, então, com o decurso de prazo,
gresso. Permaneceu o mesmo instituto. Só que a- Sa-nçãO é diferente. Antes o quando eles_ não terão interesse; depois de lO sessões, eles não vão mesmo
Congresso não votava, o projeto ficava na gaveta~ Hoje o C~ngresso não vo- apresentar os seus votos. É o que eu costumo dizer, Senador Pedro Simon: o
ta, mas o projeto é aprovado.
Governo tem a Maioria de certas noitis, como aconteceu na noite da prorroA fórmula apresentada pela Comissão Especial é fórmula pt:rfeita, na gação, uma noite em que alguns Deputados não poderiam pernoitar em
minha opinião. O Congresso Nacional tem obrigação de votar em 40 dias. Brasília; então, tivemos. às 2 horas da manhã, convocada ilegalmente, uma
Depois de 40 dias pára tudo até votar aquele projeto. Fiz esta proposta ao sessão, que começou às 3 horas ...
Ministro e o Ministro respondeu: assim nós criaríamos um trauma! Pararia
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A segunda sessão foi convotoda votação no Congresso Nacional; o determinado projeto paralisaria a
cada às 2, mas na verdade começou às 3 da madrugada ...
Nação. Pois eu, Pedro Simon, tenho 3gora Por minha conta, uma proposta a
O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Veja V. Ex•, infringindo o Regifazer e que pretendo levar à Comissão Especial.
Jâ que o Ministro e o Governo têm essa preo_cupação, poiS muito bem, riteõto Interno da Câmaia dos Deputados e o Regim_ento Comum. Mas era
nós vamos colocar na Constituição exatamente isto:'-Córri b projetO de decurso interesse da Maioria termínar naquela noite a prorrogação; não podia passar
de prazo, passou o prazo~ pára tudo. Aí, só se v-ota, o Congresso tem que vo- daquela noite. Mas queria me reportar, nobre Senador Pedro Simon, à fala de
tar aquela matéria. Mas~ afv-Cril Odovúno e diz: "Mas pararia tudo e há pro- V. Ex•, quando vejo ainda a sua fé em certas coisas, porque depois de um cerM
jetes urgentes, projetas importantes, que interessam à Maioria". Pois muito to tempo no Senado, jã estou perdendo essa fé; hâ um desalento, eu diria até
bem, eu acrescento um adenda. Aqueles projetas que a Maioria acha que de- do nosso psiquismo, não do nosso espírito, mas dentro do psiquismo. Por
vam passar, na frente deste, podem ser votados. Parece-me que está resolvido exemplo, vamos colocar em votação o projeto do Senador José Sarney. Otimo! Mas sabe o que aconteceria, Senador Pedro Simon, em 82? 3 meses antes
o impasse levantado pelo Ministro.
das eleições. se o Governo entendesse que aquilo não era válido, ele mudaria
O Sr. José Lins (PDS- CE)-...:: V~ Ex• me periníte?
as regras do jogo. Só teremos 82, Ex•, se as regras interessarem ao Governo,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS)- EnÜo, a proposta seria esta: porque há 2 meses das eleições municipais, Uma -eleição preconizada pela
projeto que entra sob regime de urgência, esgotado o prazo, fica na Ordel'Il: do Constituição, não teremos essa eleição, o qÚe foi resolvido na calada da noite.
Dia, até ser votado. Mas empurra toda a pauta. Hâ projetas que a Maioria Então, quando chegar 82. mas anote V. Ex• o dia de hoje e a hora, não vamos
acha que são urgentes? Ela, a Maioria, pede que estes projetas entrem antes chegar com essas regras; vamos chegar com aquelas que possibilitarão ao Godaqueles para os quais o prazo já está esgotado.
verno manter o domínio dos Estados e manter o domfnio na Câmara dos De~
Parece-me que esta tese que nós estamos apresentando, modéstia à parte, putados, porque no Senado, nen se diga, que os Senadores indiretos constitira a autoridade do GovernO de dizer que nós estaríamos emperrando o Con- tuirão uma barreira em 1982. Veja V. Ex• o absurdo, em 1982 -e é fácil fazer
gresso. E reparem que não estou dizendo nem o resultado de votação nem na- um cálculo aritmético- não teremos condições de ter maioria no Senado Feda; eu dou à Maioria esse direito, porque o decurso de prazo é do interesse da deral.
Maioria. Pois a Maioria votará ou não os projetas qu~ gue!ra votar, em interO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mesmo elegendo todos.
-médio a este.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mesmo elegendo todos os SenaEntão, o argumento ihVoCãdo pelo PDS, pelo ilUstre Ministro da Justiça,
dores, a Oposição não terá maioria no Senado Federal. Então, Ex•, a verdade
parece que a esta altura está alterado.
é a seguinte. V._ Ex• disse bem: inventaram os casuísmos. Nós inventaremos,
E a proposta singela que queremos apresentar, quando diz o M_inistro da
nas proximidades de 1982, todos os casuísmos para que possamos ter 1982. Se
Justiça que estã aberto o debate, para se encontrar uma fórmula para termi~
não inventarmos, 1982 não existirã, Ex•
nar com o decurso de prazo. A que o Ministro apresentou e que o Relator
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex! me permite um aparte?
apresenta no seu substitutivo. volto a repetir- pelo amor de Deus! - fique
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
como estã! E para humilhar ainda mais o Congresso, dizer que depois de esgotados os 10 dias, fica mais 10 dias e depois os Líderes votam. Colocar na
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu compreendo e até justifico essa insaConstnuição que o Líder vai votar é algo que pode ser até legal, mas, sincera· tisfação do Senador Itamar Franco, que não soube perder a questão das
mente, é vexatório.
eleições municipais. S. Exf fá um grande esforço, mas infelizmente houve
Colocar mais
dias? Nós. sabemoS a realidade, sabemos que durante es- uma decisão tomada pelo Congresso Nacional.
ses dez dias, se o Governo, se a Maioria não quer votar, não vota. Pode coloO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- O Senador Itamar Franco é
car dez, vinte ou trinta dias, que não vota. Continua existindo o decurso de um mau perdedor. V. Ex' tem que saber perder, nobre Senador ...
prazo. Agora, com a proposta que estamos apresentando, parece-me que pelo
O Sr. José Lins (PDS - CE)- V. Ex•, hoje, pelo menos, tem tido a!·
menos o Governo vai ter que inventar outra desculpa, outro pretexto. O projeto Flávio Marcílio (:este: passados os 40 dias, pára tudo; enquanto não for guns momentos de lucidez durante os quais reconhece alguns erros que são
aprovado o projeto, nada pode ser votado. Vem o Ministro da Justiça, quan- importantes reconhecer para o entendimento dos problemas que nós analisado o interpelamos na Comissão, e diz: ''Isto é um abSurdo, porque a Casa pa- mos.
raria; e os projetes importantes, as matérias urgentes que teriam de ser votaO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Repare que V. Ex• é um apai·
das, seriam votadas como?" Pois eu apresento um adenda: pára tudo; pará- xonado tão grande pelo Governo, que onde V. Ex• sente no ar algo que possa
grafo único: a não ser aquelas matérias que a Maioria considerar urgente. El_l- favorecei ao Governo, V. Ex• considera instantes de lucidez. V. Ex• considera
tão, fica com a Maioria a obrigação de votar o projeto ou de escolher os pro- loucura criticar o Governo. Realmente V. Ex• pode confundir coragem com
jetas que no interregno serão votados.
loucura. Eu, por exemplo, posso imaginar o contrário; posso imaginar que V.
Ex•, que eu considero, com toda a sinceridade, um Senador brilhante, de
O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - V. Ex• me permite?
grande cultura, de grande capacidade ...

ro

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Qualé a razão de jamais o Gover·
no aceitar isso? Não ê: o receio de que ele não Oa~rove, p~rque ele aprovará

tudo. E que o Congresso passará a existir, pelo menos em termos de operosidade. Então, o interesse é que a Casa não exista, que o ÇongressO exista pró
forma, porque no instante em que ele for obrigado a se afirmar, ainda que

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Muito obrigado. A impressão é mútua.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... ainda não encontrou a lucidez sufícierlte para ver que isto quê estâ aí não serve ao País.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quem disse que reconhecia que realmen·
te o Senador estava errado foi V. Ex'. Não?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas quem disse que era um
momento de lucidez foi V. Ex'.
O Sr.Josô Lins(PDS- CE)- E verdade. Pelo menos do meu ponto de
vista; como V. Ex• pode expressar a sua opinião, eu também posso expressar
a minha.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Só que eu não digo que V.
Ex• tem instantes de lucidez; eu digo que V. Ex• tem momentos de lucidez,
que é mais do que instantes.
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olhos de toda a Nação brasileira. Pois muito bem, se MDB sozinho teria umà
vitória estrondosa em 82, alguém tem dúvida de que PMDB, mais PP, mais
PT, mais PTD, maís PTB, a vitória serâ muito maior'? Mas alguém tem dúvida disso? A vitória serâ muitíssímo maior, se, como diz o Senador Itamar
Franco, forem mantidas as regras do jogo. Mesmo sem ou com a Lei Falcio,
só mantidas as regras do jogo que está ai, não mudem em nada.
No Rio Grande do Sul, e falo pelo Rio Grande. Os Partidos de Oposição
fazem 25 Deputados, sobram sete do PDS. Falo com a maior tranqUilidade e
com a responsabilidade de dirigente partidário. O PDS não faz sete ou oito
Deputados, não faz mais do que isso.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, divididos?

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E verdade, isso jã é alguma coisa, muito
obrigado.
Mas, eu queria fazer referência ao aparte do nobre Senador José Richa.
No meu modo de ver, um grande mal da Oposição é viver, ainda hoje, com as
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não, com o atual sistema.
vistas voltadas para o passado, quer dizer, baseando-se, quase constantemen- Divididos, mas sem o voto distrital, mantido o sistema proporcional de hoje.
te, em exemplos que são do passado, ao inv~s de voltar-se para o futuro. ToO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, veja V. Ex•, está aí um asdos sabemos que viemos de uma Revolução, de um período de exceção, tivemos uma legislação de exceção, mas, daí até considerar que toda a legislação pecto importante.
do período de exceção é imoral, realmente, vai um passo muito grande. Na
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Vejo que quero dizer o se-.
minha opinião, o que deveríamos fazer era utiHzar os instrumentos da rede- guinte: é o problema de confiar. Então, quero deixar clara aqui a minha po..
mocratização que estão sendo, paulatinamente, entregues ao Congresso Na- sição: eu não confio. Perdoem-me a sinceridade, mas cu não confio ...
cional e abrir o debate, como V. Ex' próprio sugere. Não vejo outra maneira,
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Muito bem.
nobre Senador, pela qual trabalharmos, senão com base nestes instrumentos
e na decisão que, boa ou mâ para a Oposição, fatalmente deva ser tomada
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... no propósito do sistema de
pela Maioria. Muito obrigado a V. Ex'.
aceitar alternância no poder. Por que, o que significa isto que estou dizendo?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - V. Ex• disse que devemos Signit1ca que, em 1982, a minha preocupação não é entregar para a Oposição
olhar para o futuro. Iniciei o meu pronunciamento, nobi-e Senador, falando o Governo do Rio Grande do Sul, o Governo de São Paulo, o Governo de
no futuro. O voto distrital é o futuro. V. Ex• me propõe a chance de voltar ao Minas Gerais, o Governo da Bahia, estou falando cm alternância do poder.
início do meu pronunciamento. Exatam-ente um aparte de V. Ex' levou a essa E, Hoje, vivemos em uma República que de Federação tem o nome, mas que
série de caminhos cruzados, que acho somaram para o debate desta nossa o poder político, o poder econômico, o poder financeiro, estão concentrados
aqui em Brasília e ê esse poder que eles não querem alterar.
reunião.
Agora, se não forem alteradas as regras do jogo, a Oposição fará maioria
Se o Governo adotai-- á voto distrital, ele o farâ - dirijo-me aos colegas
de Oposição - depois de novembro do ano que vem, quando não restar aos na Câmara Federal e fará maioria, na esmagadora maioria das Assembléias
Partidos de Oposição nenhum caminho, a não ser cada um seguir a sua trilha. Legislativas dos Estados.
O que significa isto? Terá maioria no Colégio Eleitoral que, em 1984,
Falo como Senador do PMDB, que é o Partido majoritário a nível de Senadores, de Deputados, a nível de quadros políticos. Falo em nome do PMDB, substituirá o General Figueiredo.(gsta ê a realidade dos fatos. Se isto aconteou falo, melhor dizendo, como Senador do PMDB, que, no voto distrital, se- cer, é um jogo democrático.
ria dos Partidos de Oposição, o que menos perderia. Explico por que: é traSe eu tiver que vir a esta tribuna, Sr. Presidente, em 1982? no dia 30 de
dição, onde hã voto distrital, num país democrático, que o eleitorado termine novembro de 1982, eu tiver que vir a esta tribuna e o Sr. Senador José Lins
votando, dos Partidos de Oposição, naquele que tem mais condições de con- pegar esse discurso de_ hoje e me cobrar, e eu tiver que vir e dizer: eu estava erfrontar o Partido Oficial. Então, se são cinco partidos de Oposição e um do rado, ~ll errei. Peço a Deus que eu possa fazer isso, tomara que eu possa fazer
Governo, e se tivermos o voto distrital em 1982, o normal, a tendência do isto, que eu tenha que vir a esta tribuna com humildade c dizer: naquela tarde
eleitorado, será de escolher daqueles partidos de Oposição, aquele, que, ele de terça-feira fiz essa injustiça cruel, desumana, ingrata, não confiei naqueles
eleitor vê ccim mais chances de derr6•ar o Partido do Governo. Então, se o homens, imaginei fantasias, alucinações fora da realidade. E daí? As eleições
PMDB, como todos os Partidos de Oposição perderão muito no voto distri- saíram, as Oposições ,ganharam ou as Oposições perderam, não importa, portal, dos Partidos de Oposição, o PMDB é aquele que ainda terá alguma chan- que pode ser que eu esteja errado nas minhas previsões, pode ser que o PDS
ce de somar, porque votos que no sistema proporcional, iriam naturalmente sozinho dê um banho de votos nos partidos de Oposição. ~ um jogo demopara os outros Partidos, poderão refluir para o PMDB, como a única chance crático. E não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que acho que
que o eleitor verá. para derrotar o Partido do Governo. Quando me dirijo aos no Rio Grande do Sul acontecerá isso. Pode ser que os representantes do
Partidos de Oposição, dirijo-me trariqüil6, como aquele que defende a tese de PDS respondam; não vai acontecer, vai ser o contrário. Esse é um jogo demoque os Partidos de Oposição devem analisar uma estratêgia de ação, para não crático.
esperarem os fatos acontecerem, porque Os fatos acontecerão e, c:,poís de
Agora, na minha opinião, eu não sinto, Sr. Presidente, no atualjogo dos
acontecidos, não adianta chorar.
homens do Governo, a mínima intenção de alguém que imagine no dia 15 de
outubro, não tenho certeza do dia, em 1984, ver este Congresso reunido para
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- E aí, Senador Pedro Simon, se
votar num homem da Oposição para suceder o General Figueiredo. Não sin~
me permite? (Assentimento do orador) V. Ex' diz muito bem, os Partidos de
Oposição não podem esperar os acontecimentos. E é por isso que me filio à to nas pessoas que integram o atual sistema essa disposição, que é uma dispotese, Senador Pedro Simon, da fusão dos Partidos de Oposição. Não pode- sição real no atual quadro, e desaparece, Sr. Presidente, com o voto distrital,
mos estar aqui a espera do se, se acontecer isso, se acontecer o distrital, se se esvazia com o voto distrital porque, assim, o PDS não precisa mais buscar
acontecer o distritinho, se acontecer o voto vinculado, se acontecer a suble- 51% dos votos. O PDS, lã no Rio Grande do Sul, precisarâ buscar 30% dos
genda. Nesse instante, nós, da OposiçãO,- deveríamos nos fundir, e, quando vdtos, e com estes 30% ele inverte a posição, a Oposição talvez mande para cá
acontecesse então a constituinte, essa sim, é que nos iria separar ideológica- 7 deputados, e o PDS, do Rio Grande do Sul, 25 deputados. Com o mesmo
mente, porque em 1982, V. Ex' tem razão, quando chama a atenção, imagino número de votos, não fazendo um voto a mais, criando o voto distrital, o
outro tipo de estratégia que pode não ser até a fusão, mas veja, Senador Pe- PDS, que no atual sistema- estou afirmando- poderia mandar 7, e a Opodro Simon, em 1982, poderá ser tarde. Os Partidos de Oposição não poderão, sição 25, com o voto distrital o PDS manda os seus 25, e a Oposição manda 7.
Por quê? Os votos são os mesmos, mas dividindo entre os diversos partidos,
talvez, nem se coligarem.
nesse esvaziamento entre os 5 partidos de Oposição, termina acontecendo que
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - E repare, Senador Itamar ganha o PDS. E não acontecerá- isso tenho certeza, jogo até o meu mandaFranco, o General Golbery, õ Cérebro de toda essa estratégia da democracia to- como acontece na França, um segundo turno. Porque poderia se admi·
relativa, pelo menos apontado pela opinião pública, por jornalistas, por inte- tiro voto distrital, vámos ter o voto distrital. Muito bem. Mas, como acontelectuais, por políticOs, numa palestra que uma revista publicou, Sfntese. que ce na França, um segundo turno entre os dois candidatos mais votados. No
ele teria feito hâ poucos dias, ele tería argumentado que a extinção do MDB dis::ito A, os dois mais votados: o PDS e o PP, terceiro o PMDB, em quarto
teve como causa o crescimento do MDB. E ninguém tem dúvida nenhuma de o outro. Muito bem. A votação é entre o do PDS e o do PP. No distrito B gaque o crescimento do MDB era tão vertiginoso que, com Lei Falcão, sem Lei nharam o do PMDB e o do PDS. São os dois mais votados? São. Os dois vão
Falcão, com o que mais pudessem inventar, só se não houvesse eleição, o disputar o segundo turno. E o eleitorado tem condições de fazer a escolha dos
MDB não ganharia em 82. Isso era o óbvio ululante. Isso estava saltando aos dois mais votados.
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Mas, alguém imagina, alguêm sonha que passa pela cabeça do sistema
adotar isto?
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo prazer.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Pedro Simon, V. Ex• disse que
o Ministro Golbery do Couto e Silva culpou o crescimento do MDB pelo seu
desmembramento. Mas, essa não foi uma previsão do Ministro Golbery do
Couto e Silva, mas- de muita gente, devido não ao crescimento do Partido,
mas à heterogeneidade da sua composição interna. Acredito que muita gente
pensa ou pensava desse modo. Ora, partir desse desmembramento para a reunificação ê, realmente, uma tarefa inglória, e acredito que significa retirar ou
excluir todas aquelas causas que foram a razão daquele desmembramento.
Bem, V. Ext- mesmo acaba de dizer que gostaria de daqui a alguns anos relembrar esta tarde, porque as Oposições unidas certamente poderiam ganhar
o poder, o que é muito justo, estâ muito certo V. Ext- pensar assim. Como democrata, nós não teríamos senão que aplaudir o que acontecesse daqui a esses
anos todos. Mas, o que V. Ext- não pode esperar é que o PDS, que é um Partido concorrente ao de V. Ext- e das Oposições, facilite o jogo das Oposições
como V. Ext- disse. Isso realmente seria esperar demais. E se o voto distrital,
acaso votado neste Cqngresso, levasse ou levar a uma derrota da Oposição,
isso significa que, de algum modo, por algum critério que V. Ex• considera
democrático e ético, a- Oposição não teria condições de ganhar. Muito obrigado a V. Ex•

povo pelo estabelecimento, no País, de um Estado de Direito Democrático."
Nomeado relator especial da matêria, o Dr. Aloyzio Tavares Picanço,
salientando a competência daquele Instituto no assunto, nos termos da Lei n'?
2.215, de 1963, artigo 18 e 20, advertiu tratar-se de problema da maior atualidade, pois significa o restabelecimento de prerrogativas inalienáveis do Poder
Legislativo.
Logo em seguida, lembra a seguinte frase de Levy Carneiro, príncipe dos
advogados brasileiros deste século:
"Para desempenhar a nossa missão política, temos de intervir
mais assiduamente na vida política - não na vida da politicalha,
não na luta dos cargos e das posições políticas, mas, com a isenção
que o nosso alheamento delas nos deve dar, para inspirar as soluções jurídicits, para defender os princípios legais e a organização
constitucional, para promover ou orientar o aperfeiçoamento da legislação, para, - perdoai-me voltar ao leítmotiv- para difundir e
cultivar na massa dos cidadãos o sentimento jurídico."
Diante desse pronunciamento, o relator especial passa a examinar o instituto da imunidade parlamentar, necessário à plena autonomia do Congresso, pois, sem ela, o povo tem os seus poderes cerceados.
As limitações necessárias devem constar de uma Constituição livremente
elaborada e votada por Assemblêia Nacional Constituinte, lembrando que

uum- dos fatos que torna o atual Congresso ilegítimo se prende
à circunstância de que, quando da sua composição, muitos brasileiO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Digo que o voto distrital,
ros se encontravam exilados, presos, ou com seus direitos políticos
voto distrital analisado numa cátedra de Direito Constitucional, é democrático. Mas, o voto distrital aplicado no Brasil de hoje ê golpe de Estado. f: igual
cassados."
ao Pacote de Abril, é mais uma perpetuação do arbítrio, porque nós estamos
Além disso, inexistem os partidos políticos, pois, com a morte do manvivendo uma outra realidade. Nós estamos vivendo uma realidade em que há dante, cessa o mandato.
um poder dominante que tem nas suas mãos, praticamente, todos os governaRecentemente, na "VIII Conferência Nacional da Ordem dos Advogadores; que tem nas suas mãos o poder federal, que tem nas suas mãos o con- dos do Brasil", em Manaus, aprovou-se tese pela convocação da Constituintrole da Nação a nível civil, a nível militar, a nível político, a nível de infor- te, para lea:itimar _e dicamiz_ar as instituições vigentes.
mação, e que usando de tudo isto, buscaria apenas o esmagamento da. OpoLembrando que o instituto da imunidade parlamentar jâ existia no sêcu~
sição.
lo nono, com o Rei Ethelberto, embora haja quem o encontre apenas em 1543
E digO mais, nobre Senador - repito porque é importante o faça - a com Henrique VIII, enquanto outros afirmem que sua primeira manifestação
adoção do voto distrital significará o fim da credibilidade que a Nação possa real data de 1603, quando a Câmara dos Comuns determinou a libertação de
ter nesse sistema que aí está. Estas minhas palavras têm uma importância Sir Thomas Shírley, o certo ê a Constituição Americana de 1787 já consagra
muito grande, para mim, pessoalmente, porque os fatos haverão de aconte- esse instituto e, em 1789, na França, Mirabeau os proclamava, em represália
cer. E fui daqueles que ontem como hoje, defendo a importância e o significa- às ameaças de Luiz XVI. Desde então, é regra nos países democráticos e um
do das forças de Oposição entenderem esses fatos. Porque o povo haverã de Congresso sem imunidades não passa de um órgão auxiliar de outro poder.
cobrar de cada um a sua parcela de responsabilidade, se em 1982, se houver as
A Constituição de 1946, em seus artigos 44 e 45 ampara tanto a palavra
eleições, o povo maciçamente votar na Oposição, e não tiver o resultado que como a inviolabilidade pessoal do parlamentar, seguido o exemplo de todas
e)e espera, a nível de conseqüência da eleição.
as constituições brasileiras, desde a outorgada de 1824, com as imunidades
A nível de Governo, diz muito bem o nobre Senador, não é de se esperar pessoal e processual, conservadas na Constituição de 1891 (arts. 19 e 20) e nos
que se facilite os caminhos para a Oposição. Hã de convir V. Ex• que ao lon- artigos 31, 32 e 38. Mesmo a Carta Outorgada de 1937 mantinha, embora
go desses 16 anos nós temos encontrado pedras e precipícios, nem nós deseja- com restrições, esse instituto, existente mesmo na Carta vigente, art. 32.
mos que o Partido do Governo facilite os caminhos para a Oposição. O que
Entretanto a imunidade parlamentar vem sendo tratada mais como
desejamos é que se inicie a abertura dos caminhos para a democracia, que se questão de fato que de direito, haja vista ao Ato Institucional nO? 5 e seus efeifacilite a oportunidade de legítima representação da sociedade brasileira. Isto tos cassatórios, agravados com a Emenda Constitucional nO? I, que não passa
parece-me importante. Na hora que estamos vivendo, quando os novos parti- de uma constituição outorgada por um triunvirato militar.
dos são lançados, e tenho dito muitas vezes, partidos podem se criar por leis e
Conclui o parecer afirmando que Uma constituinte corrigiria o texto em
por decretos, mas não se adquire credibilidade popular por lei ou por decre- vigor, trazendo a plenitude das imunidades parlamentares.
tos. Se em cima dos partidos que vão disputar a primeira eleição jã se oferece
Era o que tínhamos a dizer, Sr. -Presidente. (Muito bem!)
um processo eleitoral de esmagamento, é se fechar o caminho de se permitir
que o povo possa, via partido político, ter pelo menos o direito de ter espeO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não há mais oradores inseri·
rança.
tos.
Era apenas isto, Sr. Presidente, que nos vlamos na obrigação e na resNada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designanponsabilidade de debater nesta hora em que- pelo menos a imprensa publi- do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
ca- dentro do Ministêrio da Justiça, órgãos seus estão estudando a adoção
do voto distrital. (Muito bem!)
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n0?42, de 1980 (n~•
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) !.948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dando nova redação ao art. 50 do Decreto-lei n'i' 32, de 18 de novembro de
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de_ Janeiro, 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 706 e 707, de 1980, das Comisaprovou, por unanimidade de votos, uma indiCação do sr. Randolpho Gosões:
mes, a respeito da imunidade parlamentar, nos seguintes termos:
- de Constituição e Justiça; e
"Como a Ordem já se pronunciou sobre a necessidade da con- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
vocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, mister se faz
-2emita, tambêm, sua opinião sobre o consagràdo instituto da imuniVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nO? 44, de 1980 (nO?
dade parlamentar, desfigurado que foi na Carta vigente, de molde a
que seu pronunciamento seja mais um daqueles a nortear a luta do 2.887/80, na casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, revo--
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gando o art. 4• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978, que dedarou em ex'tinção o quadro de oficiais farmac!uticos do corpo de oficiais da ativa da Aeronáutica, c dando outras providencias, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980, das Comissões:
- de Sesurança Nacional; e
- de Finanças.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 75, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 668,
de 1980), que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro MUller
(SC) a contratar uma operação de crêdito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões,
duzentos c vinte e cinco mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade.

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 76, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer D9 670,
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele~
var em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 671, de 1980, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-5Votação, em turno único, do PrOjetá de ResoluÇãO n9· 77, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 672,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-6Votação, cm turno único, do Projeto de resolução n9 78, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 674,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim {SP) a elevar em
Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete
mil, setecentos e setenta e dois cruzeTróS e-setenta e três centavos) o montan+e
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 675, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-7Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 676,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianêsia (GO) a elevar em
CrS: 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridícidade.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 678,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, noventos e sessenta e um
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-9Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 82, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 682,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e Setecentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 683, de 1980, da Comissão
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-lOVotação, em turno único, do Projeto de resolução n9 83, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 684,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
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63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
a Emenda que apresenta de número 1-CCJ.

-liVotação, em turno único, do Requerimento n9 389, de 1980, dos Senadores NelsOn Cafneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9
18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dâ outras providências.

-12VotaçãO, em turno único, do Requerimento n9 391, de 1980, do Senador
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da
Câmara n~'49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
alcoólicas e determina outras providências e os Projetes de Lei do Senado n9s
57,59 e 78, de 1971, 2.4, de 1975 e4, de 1976, que tratam de matéria correlata.

-13Votaç_ão, em primeiro turno (apreciação preliminar najurídicidade, nos
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n912,
de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

-14Votação, em prhrieiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos
arts. 5~' e 69 da Lei n9 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários,- tcn~
do
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
-IS-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 68, de 1978
(n• 93(75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo
PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1980, das Comissões:
- de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador
Franco Montoro; e
- de Finanças, favorável.
-16Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 339, de
1978, do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, Tavorâvel; e
- de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 384, de 1980, do Senador
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)

-17Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 371, de
1979, do Senador Humberto Lucena, que regu.la o pagamento do Jaudêmio
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, tendo
PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Finanças, favorãvel.
-IS-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
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PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lázaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 385, de 1980, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Constituição e Justiça.)
-19Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao
item I do art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social e ao § 4• do art. lO da
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER, sob n' 552, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Quarta-feira 24 4853

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
RETIFICAÇÃO
Na resenha das matérias apreciadas de }9 a 31 de agosto de 1980, publicada no DCN (Seção 11), de 3-9-80.
'
Na página 4193, I• coluna,
Onde se lê:
Projetos aprovados em 1'i' turno e encaminhados à Comissão de Redação
Leia-se:
Projetas aprovados em 29 turno e encaminhados à Comissão de Redação.

ATA DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 59, 60, 61, 62, 63 e 66, de 1980 (CN), que
"alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acres~
centa item ao artigo 81 da Constituição Federal".
4• REUNIÃO, REALIZADA 7 DE AGOSTO DE 1980
Aos sete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às dez
horas e vinte minutos, na Sala .. Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, João Lúcio, Bernardino Viana, Jorge Kalurne, Ita~
mar Franco, Pedro Simon e Deputados Jairo Magalhães, Siqueira Campos,
Pimenta da Veiga, José Costa e Roberto Freire, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n•s 59, 60, 61, 62, 63, 66, de I980 (CN),
que "alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e acrescenta item ao artigo 81 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Lins, Almir Pinto, Marcos Freire, Affonso C amargo, Henrique Santillo
e Deputados Cantídio Sampaio, Castejon Branco, Claudino Sales, Célia Borja, Jairo Magalhães, Antônio Mariz e João Linhares.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Pimenta da Veiga, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como.
aprovada.
O Senhor Presidente comunica que, atendendo ao convite formulado por
este Órgão para proferir uma palestra sobre as prerrogativas, encontra-se presente o Doutor Eduardo Seabra Fagundes, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem, em seguida, cOnvida para tomar assento à Mesa.
Iniciando sua fala, o Doutor Eduardo Seabra Fagundes esclarece ser
uma honra inexcedível participar dos trabalhos desta Comissão, pois, a matêria ora em exame, trata do problema de maior significação para o País,
atualmente, em termos políticos.
Prosseguindo, analisa a importância do Parlamento, acrescentando a
possibilidade de haver um regime totalitário, uma ditadura, com existência
do Parlamento, mas, sendo, absolutamente impossível, haver um regime democrático, sem o Parlamento.
Analisa, ainda, a efetiva incapacidade do Congresso Nacional de atuar,
agilmente, na elaboração das normas que o País carece, observando, a característica de urgência em que todos os projetes são enviados à esta Casa, ou
editados sob a forma de decretos-leis.
Cita, como exemplo, o projeto de lei sobre a situação jurídica do estrangeiro, argumentando ter esta matéria tramitado nos gabinetes do Poder Executivo durante oito anos e, quando foi enviado ao Congresso Nacional, teve
de ser decidido em, apenas, quarenta e cinco dias.
Diz, também, que as prerrogativas do Congresso Nacional, para se tornarem plenas, são, igualmente importantes a ma1or liberdade rio trab-alho legiferante e liberdade no trabalho de fiscalização das atividades do Poder Executivo, mencionando, o número limitado das Comissões Parlamentares de Inquérito, em funcionamento no Congresso Nacional.
Enumera, como pontos fundamentais das prerrogativas, a limitação dos
requerimentos de informação; as restrições às atividades das Comissões de
Inquérito; a inviolabilidade do mandato parlamentar, acrescentando, neste
Jtem, a permanente ameaça do processo judicial e da cassação de mandatos;

e, finalmente, a tramitação legislativa de processos oriundos do Poder Executivo.
Lembra, ainda, a importância da votação secreta, no exame dos vetos
presidenciais.
Quanto à análise dos decretos-leis, o Doutor Eduardo Seabra Fagundes
os define como sendo frutos de um trabalho legislativo deficiente, e, apesar
disso, entra, em vigor, pois, os defeitos só são apontados quando o Diário
Oficial estampa a norma legislativa, tecendo, inclusive, comentários, sobre a
omissão do Projeto, no que tange ao Presidente da República continuar legislando por decretos-leis, em matéria de seguranç1t nacional.
Encerrada a palestra do Doutor Eduardo Seabra Fagundes, passa-se à
fase interpelatória, usando da palavra, durante _este período, os Senhores De-putados Walter Silva, Aldo Fagundes, Mutilo Mendes, José Costa, Djalma
Marinho e Aurélio Peres.
Antes de dar por terminados os trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente agradece a extraordinária explanação feita pelo Doutor Eduardo
Seabra Fagundes, enfatizando a certeza de que, suas palavras trouxeram
enormes subsídios aos debates desta matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irâ
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico dos debates.

ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO, DA COMISSÃO MISTA
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA il
CONSTITUIÇÃO N•S. 59, 60, 61, 62,63 E66, DE 1980(CN), QUE
"ALTERAM A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CAPITULO
VI DO TITULO I. E ACRESCENTA ITEM AO ART. 81 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAUZADA EM 7 DE AGOSTO
DE 1980, ilS 10 HORAS E 20 MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO. DEPUTADO PIMENTA DA VEIGA.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Estã aberta a sessão. Convido para tomar assento à mesa o Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que atende
a um convite da Comissão Mista, para proferir urna palestra sobre as prerrogativas do Parlamento. Não temos dúvidas de que o Dr. Eduardo Seabra Fagundes, pela sua brilhante atuação na advocacia, por sua autoridade como
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, trará subsídios de alto interesse ao debate da questão.
Passo a palavra ao Dr. Eduardo Seabra Fagundes, para sua explanação.
O SR. EDUARDO SEABRA FAGUNDES- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, ritinhas Senhoras, e meus Senhores:
DeVo iniciar dizendo que constitui para mim realmente uma honra inexcedível participar dos trabalhos desta ComisSão, por deferência do eminente
Presidente, porque aqui se trata, a meu ver, do problema de maior significação para o País, atualmente, em termos políticos. Nenhum de nós tem dúvidas sobre a importância do Parlamento e, sobretudo, a importância da postura do Parlamento na vida nacionã.I. Podemos dizer que o Parlamento dã a dimensão das instituições políticas de Um país. f: possf-•el haver um regime totalitário, urna ditadura, com a existência do Parlamento, mas é absolutamente
impossível haver um regime democrático, sem o Parlamento. O Parlamento
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dâ, portanto, a nota dominante de um regime democrático. Como nós não que tem sido extremamente nocivo à vida nacional essa dupla concentração
acreditamos em democracia temperada ou mitigada ou relativa, estamos con- de poderes na União c no Poder Executivo da União. E grande parte dos mavencidos de que restituir ao Congresso brasileiro a sua posição de eqUivalên- les que o País atravessa, quer no plano político, quer no plano econômico,
cia com os demais poderes é o passo mais importante que se pode dar, no mo- quer no plano social, sem dúvida decorr~ dessa caminhada centralizadora. E
mento, no sentido da normalização institucional e política brasileira. Grande o grande argumento que se lança contra o Congresso, quando se debate o
parte da Nação, e eu diria que a quase totalidade da classe dos advogados de- problema das suas prerrogativas, é o de que ele é incapaz de atuar agilmente
fende hoje a idéia da reformulação integral da Carta política,_através, de uma na elaboração das normas de que o País carece. Entretanto, se observarmos
Assembléia Constituinte. Todos, porém, reconhecemos que isto é uma medi- os últimos atos legislativos editados ao longo de muitos anos- dez anosda que deve ser alcançada por etapas, e que hã de se percorrer um certo cami-: veremos que praticamente todos eles, senão todos, não apresentam - ou nenho talvez ainda longo e árduo, a fim de que uma Assembléia Nacional Cons- nhum deles apresenta- aquele requisito, aquelas características de urgência
tituinte possa retinir-se num regime de plena liberdade, expressando a sobera- que autorizariam-- pelo menos para os que defendem essa medida- uma
nia nacional verdadeiramente. E uma das medidas de encaminhamento no certa marginalização do Poder Legislativo. Podemos observar em todos os
processo político, no sentído de uma Constituinte, é, sem dúvida, a resti- atas praticados - atas legislativos, volto a dizer - uma longa gestação em
tuição das prerrogativas do Congresso. O Congresso é. entre os três poderes, gabinetes do Executivo e eles só se tornam urgentes ou quando são enviados
o mais facilmente vunerâvel a críticas; no Congresso-vê-se refletida a própria ao Congresso, sob a forma de projeto ou quando editados sob a forma de
imagem do povo brasileiro, uma vez que o Congresso ê verdadeiramente um decretos-leis. Portanto, a urgência só existe quando se trata de imputar ao
mosaico composto das vârias tendências, das vãrias correntes de opiniões e Congresso incapacidade de agilização da sua atividade legiferante. Temos um
das vãrias classes de que a sociedade se compõe. E ele não pode ser, portanto, exemplo que seria até dramático e até recente sobre o projeto de lei, sobre a
nem melhor, nem pior do que a própria Nação. Um dos erros dos críticos do situação jurídica d_os estrangeiros. Esse projeto, segundo o próprio Executivo
Poder Legislativo reside especialmente nisso: exigir que o Parlamento seja divulgou, tramitOu nos gabinetes palacianos durante, ao que se sabe, por oito
melhor do que o país no qual ele existe. Na análise das atividades do Congres- anos, e quando veio ao Congresso tinha de ser decidido em apenas 45 dias. E
so não é possível ignorar que se ele não consegue superar a média da qualida- sem que se consiga surpreender nenhuma razão de maior urgência para a
de da Nação e do povo brasileiro, também não temos um Poder Judiciãrio edição de uma nova legislação dã. matêria, uma vez que a comunidade de esmelhor do que aquele que merecemos, também não temos um Poder Executi- trangeiros no Brasil é uma comunidade tradicionalmente pacifica e ordeira,
vo melhor do que merecemos, também não temos uma imprensa melhor que uma comunidade que jamais criou problemas que se possa considerar de immerecemos, não temos uma classe de advogados melhor que merecemos, e as- portância nacional. Os problemas criados por alguns estrangeiros, pouquíssisim por diante. Portanto, o Congresso deve ser encarado dentro da realidade mos estrangeiros, se considerada a comunidade de alienígenas existentes no
Nacional, e dentro da realidade nacional ele sempre respondeu às nossas ne- País, foram sempre contornados com estrema facilidade sob a legislação vicessidades, sempre teve demonstr_aç_õ_es altamente positivas na sua presença gente atualmente ainda.
na vida política brasileira. Se o Congresso tem os seus defeitos- quem n-ão
Então, quando se levou a um grau verdadeiramente superlativo o probleos têm - esses defeitos têm sempre uma ressonância muito maior do que ma da urgência da tramitação do projeto de lei sobre os estrangeiros, a ponto
aquela que tem as falhas dos demais poderes, e de todas as outras entidades de não se permitir sequer urna análise um pouco mais meditada sobre alguns
do País, na medida em que o Parlamento trabalha sempre sob a luz da publi- dos seus dispositivos, que chegou a receber repúdio unânime do País, até dos
cidade dos seus atas, sempre sob intensa fiscalização e vígilância da imprensa seus autores, porque até o Poder Executivo terminou convencido, por iniciae da opinião pública. Portanto. o mesmo fato passado no âmbito do Congres- tiva de várias entidades da sociedade civil, especialmente através de conta tos·
so tem sempre uma dimensão muito maior, especialmente se ele for negatívo, com representantes da Igreja Católica, o próprio Poder Executivo, dizia eu,
do que um fato de igual intensidade, e igual natureza ocorrido sob o pãlio de terminou convencido da inconveniência de alguns dispositivos daquele projeum oUtro poder da República. e, portanto, um engano tratar com excessiva to. E apesar disso insistiu-se em extrair aquela legíslação que passara em gesseveridade o Congresso. ~evidente que precisamos todos exercer uma ativi- tação, como j-â disse, ao longo de oito anos, em pouco mais de dois meses, até
dade crítica em relação às Casas Legislativas, sem perder de vista que elas têm porque houve a coincidência do recesso parlamentar durante a sua tramias suas falhas, os seus defeitos inevitâv~is, mas que não são maiores do que tação, senão o prazo seria até mais reduzido.
aqueles que se pode imputar aos demais setores da sociedade brasileira. Ora,
Temos, portanto, diante de nós, no momento em que se estuda as prerrose assim é, uma das medidas fundamentais no cenário político nacional consiste exatamente cm- iestifüir ao Congresso a sua primitiva feição de um dos gativas do Congresso, alguns pontos fundamentais para a reposição dos popoderes da República em sua- inte"ireZa. De uns anos para cá, houve um fenô- deres do Estado em situação de equilíbrio. Diria que, evidentemerite, a postumeno universal, uma centralização, um superdimensionamento do Poder ra do Congresso ·nos dias atuais não deve ser mais a de legislador extremaExecutiVo. Isso não pode ser ignorado no Brasil, nem em parte alguma do mente abundante, A vida moderna exige um desdobramento da produção da
mundo, principalmente num sistema presídencial de governo, onde tudo ten- norma jurídica em uma série de planos, de tal forma que o Congresso não
de à concentração de poderes na pessoa do Chefe do Executivo. Mas esse pro- pode e não deve ter a preocupação de exercer como que um monopólio na
cesso, no Brasil, tem sido agravado por uma deliberada atuação no sentido produção da norma jurídica. O Congresso deve restringir a sua atuação em
até mesmo de denegrir a imagem do Congresso, procurando mostráwlo como termos de normas jurídicas nobres, ou seja, norma de teor constitucional,
norma de lei complementar, norma de lei ordinária, sempre traçando polítium corpo absolutamente ineficiente, incapaz de produzir de acordo com as
necessidades da vida moderna e da sociedade presente. Também este defeito cas e diretrizes de carâter geral. E essas diretrizes e essas políticas serão depois
que se pode imputar ao CongresSo brasileirO não é um defeito exclusivamente seguidas no minudenciamento qUe se pode fazer e que se deve fazer da norma
seu; é apenas o elemento que se usa em grande intensidade para demonstrar a jurídica editada pelo Congresso a nível já de regulamento, de resoluções, de
inviabilidade de um equilíbrio de poderes, com o Parlamento no mesmo pla~ uma série de normas de menor importância, mas que podem regular em rnino dos demais poderes da República. Além da tendência centralizadora, da núcias o que o Congresso hoje não pode mais determinar através de legistendência no sentido do aumento dos poderes, na pessoa do Chefe do Poder lação. Portanto, o problema da agilização do Congresso há de variar um pouExecutivo, temos no Brasil também uma tendência centralizadora no sentido co na medida da postura que ele tenha diante da necessidade de modernizar a
da União, ou seja, dentro do equilíbrio federativo, observa-se também uma ordem jurídica. ConVencido, como deve ser, de que a sua função paira num
caminhada a passos largos no sentido de cada vez mais concentrar no poder plano muito superior ao que pairava hâ uns anos, quando realmente secocentral grande soma de atribuições e de poderes. Os estados foram reduzidos, nhecia como fonte abundante do Direito ou como fonte fundamental do Dide alguns anos para cá, a urna condição absolutamente secundária, atingindo reito- a lei tradicioi1alrnente estudada e reconhecida por todos.
Pois bem, se a postura do Congresso hã de ser essa, não podemos deixar
limites realmente insuportáveis dentro de um regime federativo. Ao estado
brasileiro hoje em dia se reserva praticamente, na área legislativa, por exem- de reconhecer por outro lado que a importância do Congresso transcende de.
plo, apenas a faculdade de copiar servilmente leis da União que traçariam, se- muito a sua mera atividade legiferante. A simples existência de um Congresso
aberto, em funcionamento, com poderes que lhe dão uma feição de poder sogundo se pretende, as normas de carãter geral.
berano, contribui para evitar abusos, excessos e violações de toda a sorte à li~
Então, hoje em dia, é praticamente im-possível que um Estado possa herdade do cidadão, à ordem jurídica geral, aos direitos mais elementares. A
organizar~se com razoável originalidade, na medida em que tudo que ele deve
função do Congresso é igU-almente importante na ârea legiferante e na ãrea da
fazer, inclusive em matéria de legislação, planejamento, aplicação de recur- fiscalização dos atos do Poder Executivo. Portanto, quando se pensa no Con·
gresso não se deve imaglnar urn-a fâbrica de leis, mas sobretudo um forum de
sos, ele deve se submeter ao chamado modelo federal.
Se tivermos em vista que toda a concentração de poderes permite, enseja, debates das idéias e dos problemas nacionais, que pode germinar tanto dentro
estimUla o abuso no exercício desmedido_ das funções de Governo, veremos do próprio parlamento como -ein âreas -do Poder Executivo, corno na própria.
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sociedade. O Congresso é se"ii:i-àiíV103:-o grandeforum de- debates -dos proble- tivamente livre no seu poder de crítica, ou ele será sempre um corpo, pelo memas nacionais e assim deve sei. Uma entidade como a ONU, por exemplo, no nos potencialme~te submisso, ao Poder Executivo.
plano internacional tem uma posição fundamental, uma importância fundaFinalmente, o quarto ponto, aquele que me parece o mais relevante de
mental para a paz universal, sem poder de editar normas jurídicas com a todos. Prende-se à tramitação legislativa de processos oriundos do Executivo.
força da legislação interna.
Em uma frase mais curta, trata-se do problema de aprovação automática de
Apesar disso, ninguém pode negar que se a paz no mundo, hoje está pre- projetes não apreciados dentro de um determinado prazo. Não hã, neste ponservada, em grande parte, isto se deve à existência da ONU que funciona to, meio termo. Ou se reconhece ao Congresso o poder de exa~inar efetivacomo umforum de debates, um ponto de entrechoques de tendências absolu- mente os projetes oriundos do Executivo, ou se corre o risco de' permitir que
tamente Opostas, algumas extremamentes radicais. Portanto, aquela caixa de o Congresso não chegue a fazer um exame mais meditado de projeto de lei, ou
ressonância das idéias funciona como umi-câmar.crae descompressão, e impe- até que chegue a não examiná-los, como ocorreu com o projeto de lei sobre a
de que se chegue logo a soluções extremadas. O mesmo papel exerce o Parla- situação dos estrangeiros. Esse último projeto, a sua tramitação, a meu ver,
traz um argumento decisivo em favor da emenda das prerrogativas, tal como
mento na vida interna.
Portanto, ingressando um pouco mais no problema em torno do qual elas constam no projeto apresentado. Vejam os Srs. o que ocorreu. Pelo sistediscute esta douta Comissão do Congresso Nacio!J.al, eu diria que para as ma brasileiro, e de acordo com o modelo universal de presidencialismo, a lei ê
prerrogativas do Congresso, ou para a sua postura, são igualmente importan- fruto sempre da colaboração de dois poderes: o Executivo e o Legislativo. E,
tes a sua maior liberdade no trabalho legiferante e a sua maior liberdade no no caso da legislação sobre os estrangeiros, a lei será fruto exclusivamente da
trabalho de fiscalização das atividades do Poder Executivo. Não se justifica, vontade do Executivo. -No Direito, a manifestação de vontade tem uma
por exemplo, cercear de nenhum modo a atividade fiscalizadora do Congres- função ou uma importância fundamental. Os órgãos coletivos emitem a sua
so através de requerimentos de informações e de Comissões Parlamentares de vontade colhida pela maioria e, em casos como o da edição de leis, hã sempre
Inquérito. Não há nenhuma razão de ordem lógica para que se limite o núme- uma conjugação de duas vontades: uma individual do Presidente da Repúbliro de Comissões Parlamentares de Inquérito em funcionamento simultâneo, ca, e uma coletiva do Congresso.
O que veio de ocorrer na apreciação da lei dos estrangeiros? O Executivo
porque ninguém pode compartimentar e emoldurar de tal forma a realidade
nacional para dizer que haverá, no máximo, ci:áco pfqblemas importantes manifestou a sua vontade que depois, aliás, retificou, porque reconheceu que
alguma coisa deveria ser corrigida, e ao Congresso subtraiu-se a oportunidaexigindo a fiscalização do Congresso. ~. realmente, uma das normas mais irracionais que a Constituição Brasileira contém, hoje em dia, esta de querer. li- de de manifestação de vontade. Por que? Houve uma manobra parlamentar
mitar a atividade fiscalizadora do Congresso, através das Comissões Parla- que não condeno, acho absolutamente admissível. A obstrução é um recurso
Parlamentar, mas, na medida em que esse recurso Parlamentar é utilizado
mentares de Inquérito.
para impedir a manifestação da vontade do Congresso, quando ela, se não
Não podemos, também, desconhecer, numa atitude realista, que todas manifestada, produz um determinado resultado, neste caso, a obstrução Par~
essas medidas de contenção da atividade do Parlamento Brasileiro tem-se lamentar funciona como um instrumento utilizadO para impedir a emissão da
prestado aos maiores abusos nos últimos tempos, inclusive neste campo da vontade do Congresso. O Congresso não emitiu a sua vontade quanto a Lei
Comissão Parlamentar de Inquérito. A sociedade brasileira presenciou a ini- dos Estrangeiros, porque o decurso de prazo pode significar a emissão de
ciativa de um partidO lnajoritãrio no sentido de completar rapidamente o nú- vontade em condições, digamos, normais. No direito, o silêncio é entendido
mero de comissões em funcionamento no início de uma das sessões legislati- como forma de manifestação de vontade. Uma proposta, muitas vezes, de um
vas, para impedir que se instalasse uma comissão parlamentar em torno da ato jurídico ha vida privada, se não houver manifestação em contrârio, essa
possível existência da violação dos direitos humanos no País. Ora, a conju- falta de manifestaÇão é eriiendíd8. como concordância. Mas isto, se houver a
gação da existência de um dispositivo restritivo da 3.t1vidade Parlamentar nes- oportunidade da manifestação em contrário. Se se retira a possibilidade de
sa ârea com o resultado ou a observação dessa prâtica política, nos útimos manifestar a favor ou contra, na verdade, não houve manifestação.
anos no Brasil, revela que é totalmente impossível um Congresso, na sua posEntão, ninguém ignora e nega que é preciso agilizar o processo legislatitura verdadeira, com limitações dessa natureza na sua atividade fiscalizadora vo~ Realmente o Congresso precisa produzir, precisa haver na Constituição
do Poder Executivo.
meios de induzir o Congresso a uma produção legislativa compatível com as
Então, dizíamos que as prerrogativas dÕ Congresso em exame no mo- necessidades do País.
Mas, sem dúvida alguma, o sistema do decurso de prazo mostrou-se de
mento, no parlamento Brasileiro, têm quatro pontos que eu diria fundamentais. O primeiro deles - apenas pela ordem de enunciação ....,... seria quanto tal forma inconVeniente no Brasil, ultimamente, que não é possível, dentro de
aos requerimentos de informação. Não deVe- haVer-a menor limitação para dois modelos opostos; um no qual se permite a aprovação por decurso de pra~
que qualquer Congressista possa exercer o seu -direito de fiscalizar o Executi- zo e outro no qual, não se instituindo esse sistema, se admite uma maior devo através de requerimentos de informação. E um dos instrumentos mais va- longa no processo legislativo, não pode haver dúvida que o maior risco é
liosos porque, às vezes, um simples requerimento de informação impede a manter o sistema de decurso de prazo, até pelos abusos que ele se presta e que
existência de inúmeros abusos praticados por ógãos do Executivo. E a sim- a prâtica recente já demonstrou ser absolutamente compatível com o estágio
ples possibilidade de existir um requerimento de informação haverá de fun- de educação política no Brasil, atualmente.
cionar como elemento de contenção das atividades do Executivo.
Portanto, a meu ver, o sistema adotado no projeto em tramitação no
Outro, o segundo ponto, é o que diz respeito às Comissões Parlamenta- Congresso, que estabelece um sistema de inclusão em pauta de projetes não
res de Inquérito, a que jâ me referi, eliminando-se, sem dúvida alguma, aque- apreciados em determinado prazo e o impedimento de que o Congresso aprelas restrições de certa forma até humilhantes para o Congresso, no sentido de cie qualquer outra matéria, enquanto aquela não estiver votada, cria um sistelimitar em número e até em deslocamentos e despesas a atividade de uma Co- ma razoável, que precisa, pelo menos, ser testado, como foi o de decurso de
missão Parlamentar de Inquérito. Não é possível, por exemplo, investigar de prazo. O de decurso de prazo jâ provou a sua imidequação. Este, agora, preciBrasília, em profundidade, o que ocorre na Amazônia, no Projeto Jari, sem sa ser testado, porque não tenhamos dúvida de que o grande corretivo de
permitir à CPI um contato direto com a realidade. Por que se impede o conta- atuação do Congresso é a eleição popular. No momento em que o Congresso
to díreto com a realidade? Apenas para que o Congresso seja mantido afasta- puder set;, publicamente acusado de inatividade, por não tomar mais deliberação nenhuma em virtude do congestionamento da sua Ordem do Dia, atrado dessa realidade.
Outro ponto seria o da inviolabilidade do mandato parlamentar. Real· vés de projetes que ele tem e que devem ser, preferencialmente, examinados
mente, não é possível haver um Congresso sOberano, um Congresso com po- por ele, o próprio congressista encontrarâ meios e modos de apreciar essas
der de crítica efetiva se os Parlamentares puderem ser atingidos, em virtude proposições, para não ser visto pelo eleitorado como representante totalmenda emissão de opinião e votos~ no recinto do Congresso~ É um problema que te incapaz de produzir um trabalho à altura das necessidades do País.
transcende, em muito, o interesse deste ou daquele Parlamentar. t, sobretudo, um problema de dignidade do Congresso, a exigir que ele preserve, no seu
interior, a plena liberdade de crítica dos Parlamentares. É verdade que essa liberdade de crítica pode, muitas vezes, conduzir a excessos, mas eu pergunto
qual é o mal maior: se o eventual excesso praticado na crítica por um Parlamentar, da tribuna do Congresso, ou o amesquinhamento do poder do Congresso, através de uma permanente ameaça de processo judicial, de cassação
de mandatos, enfim, uma permanente ameaça sobre os membros do.Congresso. Neste ponto, acho que não hã transação possível: ou o Congresso será efe-

De sorte que o sistema imaginado pelos autores do Projeto das Prerrogativas, a meu ver, atende, sem dúvida alguma, à necessidade de agilizar o processo legislativo, sem criar o enorme risco da aprovação por decurso de prazo
que, como eu disse, pode se prestar aos maiores abusos.
Portanto, dizia eu: não há meio termo. Ou o Congresso tem a faculdade
soberana de examinar os projetes de lei, despendendo, se necesârio for, um
tempo maior, ou ele correrâ sempre o risco de ser marginalizado do processo
legislativo, deixando de se manifestar sobre assuntos que não podem prescindir de um exame pelos representantes do povo. Creio que neste ponto o Con-
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gresso não poderia transigir, sob pena de ser mantido numa posição secun~ binetes, decretos-leis que são publicados no último dia do exercício financeiro
dãria no cenãrio político nacional.
para jã entrar em vigor no dia seguinte, e que surpreendem tambêm a Nação
Há outros pontos em torno das prerrogativas do Congresso, igualmente quando publicados no Diário Oficial.
importantes, talvez não tanto como este. Mas eu lembraria, por exemplo, o
Ora, a tramitação legislativa nas Casas do Congresso tem, quando meda votação secreta e o da votação pública no exame dos vetos presidenciais. nos, a vantagem de divulgar perante a Nação o processo legislativo, a lei ainPor que a votação pública, senão para que haja possibilidade de uma pressão, da na fase da gestação, de tal forma que, primeiro, permite que se torne possí~
por menor que seja, por mais suave, por mais indireta que seja, por mais im- vel a crítica pública do projeto, torna possível até a atuação de setores da seperceptível que seja, sobre os congressistas. Na medida em que, durante avo- ciedade civil, influindo na atividade legiferante, e torna possível o cidadão se
tação, não hã a sustentação de razões, no momento em que haja apenas o preparar psicologicamente para receber a nova norma, enquanto no decretoSIM ou NÃO, o APROVO ou REPROVO, porque razão exigir que, o voto lei nada disso ocorre. O decreto-lei é, muitas vezes, fruto de um trabalho teseja público, senão para poder identificar e submeter à represália o parlamen- gislativo deficiente, e, apesar disso, entra em vigor e, logo a seguir, é preciso
tar que ousar divergir de um veto do Poder Executivo. Não vejo outra razão.
retificá-lo, porque os defeitos só são apontados quando o Diário Oficial osQuando realmente as deliberações são tomadas com enunciação das ra- tampa a norma legislativa. E também devemos ter presente que o decreto-lei
zões do voto, durante a votação, como ocorre, por exemplo, nos tribunais, aí prestou-se a abusos na prática constitucional brasileira recente. Nenhum de
a publicidade é imprescindível, porque a nação precisa conhecer os motivos nós ignora que, anos atrás, sob o pretexto de legislar em matéria de segurança
que levam a pessoa que estã votando a emitir a sua opinião naquele sentido. nacional, o Poder Executivo pretendeu disciplinar locações de prédios resiMas, quando 0 voto se restringe a um SIM ou NÃO, não há motivo algum denciais urbanos, a ponto de o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstipara se exigir que o emísSór de,- voto -assürriã.; publicamente, a posição incô- tucionalidade desses decretos-leis - porque uma das características da vida
moda de contrariar a iniciativa do Executivo. f: outro ponto que, realmente, brasileira iltual é a enorme elasticidade do Conselho de Segurança Nacional.
Outro ponto em que o projeto é tímido é aquele no qual permite ao Preme parece fundamental, até sob 0 ponto de vista da independência do Legis~
lativo. J;: um problema de consciência do Congresso ele ter 0 direito de res- sidente da República continuar legislando por decretos-leis em matéria de seguardar a sua postura de órgão independente, tendo a plena autoridade de re- , gurança nacional.- Não se pode ter a garantia de que essa faculdade vai ser
jeitar um veto do Executivo, sem precisar, nesta oportunidade, de denunciar sempre utilizada com comedimento e prudência. Não estou reportando~me
os seus membros que ousaram divergir da posição do Executivo. Diria até apenas ao momento atual. A norma constitucional é uma norma que deve vique 0 Projeto de Prerrogativas é tímido. ~um passo que precisa, depois, ser ger, naturalmente, por um tempo prolongado. Embora a Nação anseie hoje
alargado, eliminando-se uma série de outras restrições que eu considero hu- em dia por uma nova Constituição, não se pode prever ainda quando isto
milhantes à atividade do Congresso, co:nro- aquela de não lhe permitir nenhu- ocorrerá no BrasiL Então, devemos encarar e analisar a norma constitucional
ma iniciativa-errfptojetos de lei que criem aumentos de despesa. Não é possí- · como norma que deve perdurar no tempo. Portanto, não estou apenas me revel que só 0 Poder Executivo seja 0 senhor da verdade, em matéria de one- portando ao momento atual. Agora, que a prática da edição de decretos-leis
ração do Tesouro: A grande maioria dos problemas nacionais, para serem mostra sua inconveniência, isso mostra. Inclusive, porque há alguns anos, em
equacionados, exige um aumento de despesa. E, por que 0 Executivo tem 0 época muito conturbada da vida nacional, quando se instituiu por decreto· lei
monopólio do equacionamento dos problemas nacionais mais relevantes?
a pena de morte, cometeu-se o inominãvel abuso de reter o Diário Ojicfa/ para, por esta forma, fazer a pena de morte retrooperar no País, de tal forma
Então, evidentemente, nenhum de nós ignora a possibilidade de exc~- que ela entrou em vigor, na verdade, antes da Nação tomar conhecimento da
sos, a possibilidade de erros por parte do Parlamento. Mas volto a insistir que instituição de pena tão grave, num caso verdadeiramente escandaloso para a
o Parlamento é o Poder, no qual a correção de erros é mais fácil, porque os consciência jurídica nacional. Isto deixou o Brasil numa posição insustentável
seus representantes se submetem sempre ao julgamento popular, periodica- perante o conceito das nações, talvez como o único exemplo da vida modermente, e que é um julgamento que tem sido sempre extremamente severo por na, nos tempos contemporâneos, em que a instituição de uma pena tão grave,
parte do povo brasileiro. Então, creio que um grupo parlamentar, atuante e como é a pena de morte, teve efeito retroativo, e efeito retroatiVo por essa foraguerrido, que represente no Congresso a opinião do Poder Executivo, pode ma travessa, pela simples retenção do Diário Oficial que a publicou. t;: o que
fiscalizar e denunciar publicamente, com enormes sucessos, os excessos que ocorre, freqUentemente, no final do ano 1 com relação às normas de carãter
forem cometidos pelos representantes do povo, através de iniciativas que au- tributário, sempre publicadas no último Diário Oficial do ano, e que é impresmentem a despesa, sem a existência de interesse público ou sem razões para so nas oficinas da imprensa oficial lá pelo dia 6 ou 10 de janeiro, o que é uma
isso. Nesse sentido, volto a repetir, o Projeto de Prerrogativas é até tímido; ele outra forma de abuso. Isto não ocorre, quando o processo legislativo se passa
precisaria ser, ainda, alargado, no sentido de dar uma posição de tal indepen· no Congresso Nacional. Porque, quando o processo legislativo se passa no
dência do Congresso diante do Poder Executivo, que não permitisse a menor Congresso Nacional. não é possível antedatar uma lei. E o sistema de resombra de dúvida quanto ao seu poder de influir, decisivamente, na con- tenção do Diário Oficial-é um sistema de antedata de lei.
Por todas essas razões, pedindo vénia à douta Comissão pelo desalinhadução da vida nacional.
Hoje em dia, o que existe? Existe uma impressão generalizada na opinião vado, das idéias, fruto, em grande parte, dos poucos dias de que dispus, ou
pública de que o Congresso é um órgão ocioso, um órgão incapaz de resolver que decorreram desde o momento em que recebi o honroso convite do Sr.
os problemas nacionais, é um órgão incapaz de equacionar, adequadamente, Presidente até esta data, quero encerrar as minhas considerações dizendo que
os problemas nacionais.
penso exprimir a opinião dos advogados brasileiros, que tenho a honra de diEu diria: puderal Não há Congresso que possa, diante de tantas limi- rigir como Presidente da Ordem, dizendo que é imprescindível que o Projeto
tações, aparecer diante da Nação como um elemento realmente positivo no de Prerrogativas seja realmente acolhido para restituir ao Congresso Nadoequacionamento e no encaininhamento dos problemas nacionais; Há órgãos nal a sua postura tradicional. E mais uma vez, agradecendo ao Sr. Presidente,
do Executivo, de diminuta importância na hierarquia da vida política brasi- ponho-me à disposição para o que puder acrescentar. (Muito bem! Palmas.)
!eira, que, quando se reúnem, tomam decisões que afetam a vida nacional de
maneira decisiva. O Consclho Monetário Nacional, quando se reúne, deixa
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Consulto os Srs. Parlamengrande parcela da população bra_sileira apreensiva, porque, muitas vezes, a tares se S. Ex•s têm algumas indagações a fazer ao nosso conferencista.
população é colhida de surpresa por medidas fundamentais, que afetam proO SR. WALTER SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra.
fundamente a vida de todos nós, sem que aquelas pessoas assumam a responO SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Tem a palavra o nobre Des~bilidade correspondente. O Congressista assume a responsabilidade correspondente, mas um funcionário, tecnocrata, que não tem compromissos no putado Walter Silva.
exercício-de suas funções senão com aquele que o designou, é um homem eviO SR. WALTER SILVA- Sr. Presidente, quero antes elogiar o belíssidentemente muito menos responsável perante a Nação do que um Congres- mo pronunciamento do Doutor Eduardo Fagundes pelo brilhantismo da sua
sista. No entanto, as grandes decisões da vida nacional são tornadas nesses exposição- e pela verdadeira radiografia que S. Ex• fez do processo constituórgãos menores da Administração brasileira - não são tomadas nem em cional brasileiro e legislativo. Mas, de tudo o que S. Ex• falou, um aspecto
nível de chefia do Poder Executivo- são tomadas em órgãos menores. É pre- apenas me causou, assim, não digo urna Càta espécie, mas urna certa indaciso reconhecer isso corajosamente.
gação. S. Ex• acha que o instrumento da obstrução parlamentar é legítimo,
Hã uma série de instrumentos dos quais se armou o Poder Executivo, ul- com o que nós também concordamos. Mas, a pergunta é a seguinte: essa obstimamente, que têm produzido os efeitos mais negativos possíveis. Eu truÇão exercida pela maioria no Congresso seria legítima, ou essa obstrução
lembraria o instrumento do decreto-lei. O decreto-lei tem sido usado em ma- não seria apenas um iõstrumento da minoria, isto é, da Oposição dentro de
téria tributária corno um elemento danoso à ordem jurídica nacional. O Po- um parlamento? Pelo caso brasileiro, a obstrução tem sido exercida, e agora
der Executivo engendra longamente, durante meses a fio, no silêncio dos ga- o foi, recentemente no problema dos estrangeiros, exatamente pelo Partid~
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que detêm a maioria na Casa e que poderia, portanto, ter votado, poderia ter
jã aperfeiçoado a lei, independentemente da contribuição ou não da Oposição. Então, a Oposição foi e tem sido acusada de não ter contribuído, colaborado para o aperfeiçoamento da lei que o Executivo também queria. Além
do Partido majoritário não apresentar nenhuma emenda, nenhum destaque
para votação, ainda não entrou em entendimentos com a Oposição, que tinha, pelo menos, 34 emendas ao projeto. E o pior: na votação final, a maioria
retirou-se do plenário para não dar quorum, sistema, portanto, de obstrução.
V. Ex• acha legítima a obstrução pela maioria.. também, ou apenas pela minoria?
O SR. SEABRA FAGUNDES- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) -Tem a palavra V. S•
O SR. SEABRA FAGUNDES- Deputado, entendo que é preciso até
repor as coisas nos devidos lugares, quando se fala na ineficiência ou na lerdeza do Poder Legislativo. Muitas vezes, é altamente positivo retardar a apreciação de um projeto de lei. É uma atitude de sabedoria política, adiar o exame de um projeto de lei. para que as idéias estejam melhor assentadas, para
que o assunto seja melhor discutido.
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cação política muito diferente do de outras nações, nas quais certos institutos
produzem realmente um resultado plenamente satisfatório. E eu lembraria,
saindo um pouco do campo exame dir_eto desta douta Comissão, que a
eleição indireta, por exemplo, dos Chefes do Poder Executivo, nem sempre
conduz, na prática universal, a um resultado anti-democrático.
E eu me pergunto: com que objetivos foi implantada no Brasil a eleição
indireta? E que resultados produziu? Eu me pergunto, se algum de nós tem
dúvida de que no Brasil a eleição indireta é um sistema, é um proces!o antidemocrático, embora, nos Estados Unidos, por exemplo, produza excelentes resultados. Nos Estados Unidos hâ uma democracia realmente admirada universalmente, apesar das suas falhas, mas que funciona magnificamente bem,
com a eleição indireta.
Então, sempre que se critica o processo de eleição indireta, alguém vem e
diz: '"Mas o processo de eleição indireta é um processo democrático". Real~
mente é. Menos no Brasil.
Eu diria que o decreto-lei é um instrumento valioso e que é usado largamente em muitas nações mas, no Brasil, não pode ser adotado, porque a prática constitucional recente jâ demonstrou que só se tem prestado a abusos. E
eu pediria que me indicassem um único caso de decreto-lei, em que fosse tão
Quando se acusa o Congresso de não produzir uina lei em detei-minado importante a sua edição, tão urgente a sua edição, que não fosse possível soliprazo, assume-se uma posição extremamente simplória até, na medida em· citar a colaboração do Congresso, com esse prazo de urgência de 45 dias. Não
que não se vislumbra que por trás daquela atitude do Congresso existe uma há um único caso - salvo- nos períodos de conturbação da ordem que nós
tomada de deliberação política de não fazer, já, uma determinada lei neste ou atravessamos em 68/69, e aí não havia, sequer, Congresso em funcionamennaquele sentido. Sob esse aspecto, acho que a obstrução parlamentar é um to.
instrumento legítimo. Eu não desceria em detalhes, para saber se ele é legítiNum momento de anormalidade da vida institucional, ainda se admite,
mo apenas quando a Minoria 0 utiliza. Em geral, sim, porque a Maioria, se mesmo no Brasil, o decreto~lei, porque aí nós não podemos ignorar, muitas
ela tem 0 poder de aprovar Ou rejeitar um projeto, por que não rejeitá-lo? Por vezes, a pressão dos acontecimentos, às vezes dramáticos, uma época de guer·
.que preferir negar quorum, ao invés de aprovã-lo? ~ uma forma de a Maioria ra externa, uma época de conturbação da ordem interna muito grave. Aí ninse subtrair à sua responsabilidade, data venia, como corrente majoritária e guém pode negar que o Governo, o Poder Executivo, precisa estar armado,
como detentora da vontade coletiva do Congresso.
ainda que haja o risco de abusar, mas precisa estar armado de poderes mais
Agora, admito que haja alguma hipótese em que a obstrução parlamen- amplos, até para editar uma legislação em 24 horas.
tar, mesmo praticada pela Maioria, possa ser legítima, possa ser positiva. Eu
Mas qual dentre os decretos--leis editados nestes últimos 16 anos precisalembraria, por exemplo, não existindo um prazo de aprovação automática de va ser editado em 24 horas, sob pena de não produzir efeito? Nenhum.
um projeto de lei, numa sessão do Congresso nos últimos dias da atividade
Então, o decreto-lei tem sido usado, ao apag3r das luzes de um exercício
parlamentar, antes do recesso, em que talvez adiar 0 exame de um projeto financeiro, para surpreender os contribuintes. Ele é largamente usado com
para depois do recesso parlamentar seja uma atitude sâbia, politicamente fa- essa finalidade- uma finalidade, ao meu ver, espúria, porque o normal é que
1
o contribuinte possa, pelo menos, estar ciente do processo de elaboração !eando.
·1 ·
Agora, o que me parece, realmente, extremamente grave, é a utilização gts atlva:
~
,.
.
da obstrução parlamentar _ aí, quer pela Maioria quer pela Minoria _ \'
Entao, real~ente, h_a pa.Is.es em que se emprega ? decr~o_-le~ com ~uces
quando existe 3 ameaça da aprovação de um determinado projeto de lei, sem .so, ~as, no Brasil, eu nao dina que esta é uma medida positiva, esta e uma
exame do.Congresso Nacional. Porque aí, acho que quem exerce a obstrução medida que se tem prestado a enormes abusos.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Com a palavra o nobre Detoma a deliberação de impedir que a vontade do Congresso se manifeste. Aí
me parece que realmente nós entraríamos no campo do abuso de direito. Por- putado Murilo Mendes.
o SR. MURILO MENDES _ Nobre conferencista, queremos, de iní~
que n~o se te~ nenhuma corrente parlamenta~ que tenha o direi~o ?e impedir
a mamfestaç~o da vontade do Congre.sso Nacwnal. Ela tem o diretto de po~- cio, registrar a objetividade da sua exposição c os doutos subsídios que v. Ex'
t:rgar, de adiar- no exemplo que det- ~obstrução. par!amentar que tradt- trouxe, sem dúvida alguma, à colocação dos integrantes da douta Comissão
cwnalmente se conhece. Negar quorom, hoJe, porque, mevttavelmente, haverá Mista.
.
. .
v. Ex•, com a objetividade jâ descrita, traçou um perfil dos decretos-leis,
uma deliberação posterior·
A?o_ra, no.n:omento em que a negativa de qu~ron: stgn~fica uma tomada a arma que eles têm representado, danosa, funesta. Pediria, então, a v. Ex•
de postçao dectstva na condução do processo legtslatlvo, at, realmente, data que fosse exposto aqui como entende os chamados decretos secretos?
venia, parece-me que entramos no campo do abuso do direito.
'
'
~
.
o SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)_ Com a pâlavra 0 nobre De- . O SR. SEAB~A FAGU~DES- O decreto secreto e uma entidade que
t d Ald0 F
d
nos, advogados, nao conseguimos entender, porque uma das características
agun es.
da lei é a sua força coercitiva. Uma lei, uma vez editada, ela se torna obrigapu a 0
O SR. ALDO FAGUNDES - Uma breve intervenção, Sr. Pre~idente, tória para todos. Então. nós conhecemos, no mundo jurídico, nós artífices do
não sem antes registrar a satisfação de recolher os valiosps subsídios transmi- Direito, conhecemos a presunção do conhecimento da lei que a torna obrigatidos pelo ilustre Conferencista.
tória para todos. Mas essa presunção de conhecimento da lei, que é uma
A minha pergunta relaciona-se com o decreto-lei. Em várias intervenções ficção jurídica da qual lançamos mão para evitar o enfraquecimento da força
no Congresso, tenho criticado o abuso com ·que o decreto-lei vem sendo usa- coercitiva da norma, ela tem de ser conjugada com a possibilidade de conhedo entre nós. E tenho, na argumentação, valido-me de um estudo do saudoso cimento da lei; ou seja, alguém só pode ser presumir conhecedor da lei se o
'Senador Milton Campos, quando, ao analisar ainda a Constituição de 1967, Estado puser a sua disposiÇão todos os instrumentos para ele conhecer a lei
apontava o perigo da instituição do decreto-lei, no texto constitucionã.I.
que deve acatar.
Depois veio a Reforma de 1969, e a prática ê esta que estamos vendo
Então, digamos, uma lei que inslitura peria de morte. O cidadão tem o
constantemente.
direito de ter acesso à essa_ norma para se conduzir de acordo com ela, evitanMas a minha pergunta, Sr. Conferencista, relaciona-se com o DireitO do praticar aquele ato, ainda que ele seja um delinqUente, ainda que ele tenha
Comparado. Entre nós, o decreto·Iei surgiu no Estado Novo, porque se ale- uma tendência incoercível à prâtica do delito, ele tem direito de poder delibegava que não havia Congresso. Suponho que em outros países, onde não haja rar se vai ou não correr o risco de sofrer a imposição da pena de morte.
Poder Legislativo instalado e funcionando, seja este o instituto legislativo.
Agora, se ele não tiver a possibilidade de conhecer a norma que institui a
Mas, nos países em que hâ parlamento instalado, o decreto-lei é uma criação pena de morte, aí a violência é inimaginável. Então, não consigo compreenbrasileira ou existe, também, em outras legislações? A minha pergunta é nessa der como haja uma normajtirídica, como tal obrigatória, que aquele que deve
direção. E, neste caso, em que hipóteses, o decreto-lei pode ser editado?
obedecê-la não tem meio de conhecê-la. Então, eu tenho a impressão de que,
O SR. SEABRA FAGUNDES -Nobre Deputado Aldo Fagundes, em qualquer país do mundo, razoavelmente organizado do ponto de vista
acho que nós não podemos transplantar, para a prática brasileira, todos os jurídico, não haveria a menor possibilidade de uni decreto secreto ter qualinstitutos encontrados nos demais países. Nós estamos num estágio de edu- quer força coercitiva, porque o Judiciârio fulminaria qualquer efeito desss
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norma secreta pela só consideração de que a pessoa que estava obrigada a
conhecê-la, não tinha como observã-la porque não a conhecia.
Diria que, dentre as inúmeras aberrações que nos acostumamos a ver no
Brasil, llos últimos anos, esta, sem dúvida, é uma peça de museu. Isso será estudado, dentro de alguns anos, com grande interesse, pelos historiadores e pelos analistas do Direito e da própria política como um exemplo quase pitoresco dos dias atuais no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Jos6 Costa.
O SR. JOSf: COSTA- Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasif,- Srs. Congressistas:
Agora, se ele nã; tiver a possibilidade de conhecer a norma que institui
pena de morte, aí a violência é inimaginável. Então, não consigo compreender como haja uma norma jurídica, como tal obrigatória, que aquele que deve
obedecê-la não tem meio de conhecê-la. Então, eu tenho a impressão de que,
em qualquer país do mundo, razoavel~ente organí~do do ponto de vista
jurídico, não haveria a menor possibilidade de um decreto secreto ter qualquer força coercitiva, porque o Judiciário fulminaria qualquer efeito dessa
norma secreta pela só consideração de que a pessoa que estava obrigada a
conhecê-la, não tinha como observâ-la porque não a conhecia.
Diria que, dentre as inúmeras aberraÇões que nOs acostumamos a ver no
Brasil, nos últimos anos, esta, sem dúvida, é uma peça de museu. Isso serâ estudado, dentro de alguns anos, com grande interesse, pelos historiadores e pelos analistas do Direito e da própria política como um exemplo quase pitoresco dos dias atuais no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) --Concedo a palavra ao
nobre Deputado José Costa.

a
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mostrado que ao longo desses 16 anos de regime autoritário o Executivo ti·
nha baixado perto de 33 mil leis, contra 3 mil produzidas pelo Congresso, em
números redondos, isto me levou a pensar na solução encontrada pela Venezuela e pelo México por exemplo, para evitar esses abusos pelo Poder Exccu·
tivo, criando a Comissão Permanente do Congresso Nacional, que tinha a ta·
refa constitucional de, nos recessos, com um quorum de 10% das dqas Casas
legislativas e sob a Presidência da Mesa do Senado, apreciar e votar leis ordinárias e, eventualmente, convocar o Congresso Nacional ou qualquer de suas
Casas quando se fiZesse necessârio.

o SR. SEABRA FAGUNDES- Realmente. Deputado Jos~ Costa, V.
Ex• tem razão. A inviolabilidade do maltdato parlamentar, assim como as
imunidades, existem em função muito mais do interesse Público do que do interesse dos parlamentares. Evidentemente, ninguém defende excessos praticados mesmo no recinto do Congresso, até mesmo para o aperfeiçoamento da
sociedade brasileira, que haja a possibilidade de uma crítica at~ mesmo excessiva por parte dos Congressistas.
Nenhum de nós ignora que hã imunidades previstas no texto da Constituição, e hã imunidades não previstas, não escritas, mas que existem na atualidade brasileira. FreqUentemente, encontramos áreas nas quais não podemos
penetrar nem mesmo pará apurar a prática de delitos, a prâtica de ilícitos penais. Agora mesmo, enfrentamos em São Paulo a enorme dificuldade de uma
espécie de temor generalizado em devassar organismos de segurança, para verificar se algum dos seus elementos estará ou não envolvido no atentado praticado contra o Professor Dallari. Eu diria que a minha impressão pessoal,
quando me defrontei com o problema, foi a de que ali existe uma espécie de
imunidade, imunidade que eu chamaria de parda, e que é muito maior do que
a imunidade de qualquer parlamentar brasileiro, porque o crime que um parlamentar brasileiro, ou o ex~esso que um parlamentar brasileiro pode praticar, na tribuna do Congresso, é de palavras, e esses órgãos inexpugnáveis,
esses verdadeiros santuários da estrutura nacional, praticam agressões fisicas
e podem ir até à eliminaç.ão dos adversários. Não Qbstante, todos encaram
cOm enorme naturalidade a possibilidade de alguns elementos, simplesmente
porque se situam atrâs de barreiras de segurança, ficarem imunes à atuação
da justiça; o que se quer apenas é que ajustiça verifique se hâ ou não culpado
naquela ãrea. E não se pode fazer isso.
Então eu me pergunto se, realmente, num regime desta qualidade_ v.
Ex• disse que se afere a qualidade da democracia inclusive por essas medidas
_eu não chego ainda a encarar 0 regime brasileiro de uma forma tão otimista, afirmando que vivemos num regime democrático apenas de uma qualidade inferior. Acho que ainda não. Ainta temos um regime nitidamente autOritãrio; não ultrapassamos os umbrais da democracia. Mas, neste regime, a inviolabilidade do mandato parlamentar é realmente muito mais importante do
que em qualquer outra nação politicamente adiantada, na qual qualquer investida do Executivo ou mesmo do Judiciário contra 0 parlamentar receberia
uma crítica extremamente violenta da Imprensa.
No Brasil, os elementos mais críticos da Imprensa estão sendo agora podados através de um processo absolutamente clandestino de censura, que é a
intimidação dos jornaleiros. Estamos sofrendo, agora, um processo de censora de Imprensa, sem responsabilidade, porque a censura que nós jâ sofremos
era uma censura com responsabilidade. Havia os censores oficiais, e agora

o

0 SR. JOSf: COSTA- Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Srs. Congressistas:
Gostaria de ouvir um pouco mais a resPeito da conveniência de estenderse, de ampliar-se as imunidades formais e materiais dos Congressistas brasi~
leiros.
Entendo que a imunidade, ao longo da I:Iistória, teve o objetivo de preservar o dententor do mandato popular das investidas dos demais poderes, na
sua luta contra a opressão, na luta em favor dos segmentos oprimidos da sociedade ou dos seus representados.
Então, para mim, a extensão das imunidades formais e materiais é
função do nível e da qualidade da democracia existente em determinado país,
em determinado momento.J:Iá poucos dias, eu tive a oportunidade, numa entrevista, de colocar o problema, mostrando que uma sociedade como a norteamericana, como a francesa ou como a alemã, ou na Inglaterra, por exemplo,
o parlamentar poderá ter reduzidas as suas imunidades em função do poder
efetivo, real, do Parlamento e, bem assim, do instrumental de que dispõe asociedade para a preservação dos seus interesses.
Evidentemente, um deputado paraguaio, boliviano, não falo da Bolívia
de hoje, mas na de ontem, ou na Argentina de ontem, ou no Peru, ainda hoje,
ele precisará de muito mais proteção e, portanto, de imunidades mais amplas
do que um parlamentar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. De.
modo que, no momento em que eu tomava conhecimento de que uma autori~
dade brasileira do 111 escalão do Governo dizia que ~'imunidades absolutas, só
Deus", eu me lembrava da conveniência de, no debate da questão das imuni- não hã censores, mas h~ censura.
dades, colocar em confronto também 0 nível a a qualidade da democracia que
Então, na medida em que a Imprensa vive permanentemente sob
, temos no Brasil.
ameaças, sob ameaças de natureza econômica, sob ameaças de violências na
Defendo a tese de que a amplitude das imunidades, a extensão das imu- distribuição de jornais e revistas, a possibilidade de haver uma críÜca até exnidades formais e materiais, e nisto 0 projeto é tímido, porque é verdade, 0 : cessiva, no recinto do Congresso, realmente é altamente saudãvel. Acho que
projeto mantém inclusive a possibilidade de 0 parlamentar por sua ação, por só o Congresso deve ter o poder de coibir os excessos praticados no seu recinsua palavra, eventualmente ser enredado numa ação penal por crime contra a to. Realmente, devemos todos, em beneficio de um mínimo de segurança e
segurança nacional, e ser processado à revelia do Congresso a que ele perten- garantia para a Nação brasileira, entregar ao Congresso a polícia dos a tos
ce. Considero que a proposta, ora em apreciação no Congresso, sem dúvida praticados pelos parlamentares no seu recinto.
alguma é tímida. De modo que, ao aprêciar, ao abordar rapidamente a quesE, evidentemente, o Congresso hã de agir com muita prudência no exatão das imunidades parlamentares, pediria a opinião de V. s• sobre 0 assunto, me dos pedidos de licença do Judiciário para processar parlamentares, semque se estendesse um pouco mais, e ofereço ao debate a colocação que façot pre que verificar que o processo que se quer mover ao parlamentar não signi~
de que a extensão das imunidades, a amplitude das imunidades é função do fica um veículo de perseguição, não é um instrumento de pressão sobre o parnível e da qualidade da democracia existente no país, num determinado mo- lamentar. Ou seja, sempre que se tratar de crimes comuns, o Congresso, em
menta. Acho que a qualidade da democracia pode ser medida em função do 1 beneficio da sua próPria· dignidade, deveria conceder a licença, confiando,
nível de liberdade e de participação do seu povo, nos problemas relevantes ' também, no Judiciário, quando ele fosse confiável, porque nem sempre se
para 0 País.
pode dar um cheque em branco a certos órgãos do Poder Judiciário.
No que diz respeito ao problema dos decretos·leis, a título de infor·
Então, o Congresso deve examinar prudentemente tanto as circunstân·
mação e despretenciosamente, para complementar as colocações magistrais cias objetivas do ato como as possibilidades que o parlamentar terã de ter um
feitas por V. Ext-, quero apenas lembrar o seguinte: na última legislatura e julgamento imparcial, porque isso é muito importante. Ainda que se trate de
aproveitando o recesso parlamentar, o Presidente da República baixou cerca um crime comum, se não houver possibilidade de um julgamento imparcial, o
de 223 decretos-lei. Considerando que eu tinha feito uma pesquisa anterior e Congresso deve negar a licença para o processo.
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Acho inadmissivel, especialmente no estâgio em que nós nos encontramos, que; haja processo criminal de qualquer parlamentar sem prêvio pronunciamento da sua Casa; haja julgamento por qualquer órgão, mesmo do
Poder Judiciário, de um parlamentar por atos praticados no ex~rcício da sua
atividade de CongresSista.
o SR. WALTER SILVA_ Sr. Presidente, cu poderia fazer uma breve
interrupção?
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veig~)- Com a palavra 0 nobre Deputado Walter Silva.
0 SR. WALTER SILVA- Aproveitando as palavras finais do Dr.
Seabra Fagundes, gostaria de saber se ele admite a existência de um critêrio
imparcial quando os Tribunais Superiores no Brasil são constituídos por nomeações de Ministros feitas pelo Poder Executivo - não hã uma extensão
aos Tribunais Superiores por promoção dentro do próprio Poder Judiciário e
os Ministros são nomeados pelo Poder Executivo. Não sei se haveria a( uma
quebra dessa imparcialidade na maioria dos casos. V. Ex• afirmou, no início
da sua palestra, que o ideal seria que o Parlamento estivesse no mesmo plano
dos demais poderes, tanto do Judiciário quanto do Executivo. Seria possível a
devolução do Parlamento a esse mesmo plano dos demais poderes sem o estabelecimento do. parlamentarismo? Isto ê, na vigência do presidencialismo, do
presidencialismo, que n,ós temos historicamen~e no Brasil, ê possível estabelecer um Poder Legislativo ao mesmo nível de independência, de autonomia, de
prerrogativas, etc., do Executivo? Então, são duas indagações: é possível ter
um Judiciãrio independente, imparcial, quando esse mesmo Judiciário, na
sua cúpula, é constituído de Ministros nomeados pelos Poder dominante? É
possível restabelecer o Parlamento no mesmo nível dos demais poderes no regime presidencialista?
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uma preponderância que se espraia de uma maneira assustadora. Há poucos
dias, vi, no Rio de Janeiro, que a comunidade de um determinado bairro pretendia recorrer ao Presidente da República para preservar uma figueira. Não
me oponho à preservação da figueira - assusto-me com o fato de que, para
preservar uma figueira, uma comunidade precise dirigir-se ao Presidente da
República. Isso torna o nosso País um país de dimensões extremamente pro-,
vincianas, porque só um homem tem poder de decisão para salvar uma árvore. Isso ê uma coisa inimaginável, e deve nos lançar no ridículo, perante a comunidade internacional, embora a preservação de urna ãrvore seja uma coisa
positiva. Mas é um dado revelador do estado patológico das instituições brasileiras. E, como esse exemplo, há dezenas de outros. Este é mais recente.
Como é possível imaginar que um Presidente da República, que ê lembrado
para preservar uma figueira, possa ter a sua vontade contrariada por uma
Casa do Congresso na escolha de um membro da Suprema Corte? Tenho a
-impressão de que ainda não conseguimos encarar com naturalidade essa combinação de atuação de poderes, de forma a que o Congresso funcione como
' um contrapeso do Executivo, sem que o Executivo sinta-se pessoalmente atingido na sua dignidade, quando o Congresso diverge.
Lembraria, voltando um pouco ao assunto dos decretos-leis, que se
transformou numa questão de honra a aprovação de todos os decretos-leis. O
Executivo nunca errou na execução de decretos-leis, e prova disso é que, com
relação ao decreto-lei que criou aqueles bônus conhecidos como simonetas,
para venda de gasolina. do qual o próprio Executivo desinteirou-se, antes da
apreciação pelo Congresso, fez-se questão da sua aprovação. O Congresso
aprovou aquele decreto-lei, embora sabendo que não seria posto em prática.
Por quê? Porque a sua rejeição significaria um verdadeiro atentado à autoridade do Presidente da República. Não é possível que encaremos assim um
dos poderes tão acima do outro, a ponto -da sua vontade ser incontrastável. O
Presidente da República, devemos admitir, pode errar atê de boa-fê, quando
hã em discussão, por exemplo, um projeto de lei como o dos estrangeiros, em
que o próprio Presidente da República se convence de que é preciso modificálo. a ponto de assumir compromisso de retificâ-lo em seguida. Por que não se
admitir que o Congresso retifique este erro? Por que só o Presidente da República ê infalível, 0 Executivo, enfim?
Sobre este aspecto, diria que é muito difícil, no ambiente político de hoje
em dia, aumentar o nível de imparcialidade do judiciário, sem que haja um
sistema de contrapeso funcionando mais eficientemente. Quanto a segunda
parte da questão proposta por V. Ex•, ou seja, se no presidencialismo seria
possível colocar os três poderes no mesmo nível, eu diria que, na prâtica, muito dificilmente. Na prática, as condições que 0 Executivo detém para influir
na vida nacional, o enorme poder que o Chefe do Executivo detêm, certamente o conduziria a uma situação de proeminência na dinâmica constitucional, mas isso não impede que se ponha 0 Congresso numa posição de eminência para ele poder funcionar como um eficiente fiscal da atuação do Executivo, e um colaborador, no sentido exato da palavra, um colaborador da coodução·dos problemas nacionais, em todos planos; no plano da elaboração tegislativa, no plano do desempenho financeiro, orçamentário do país, no piano da: política externa.
Vejam os Senhores a importância que tem o congresso nos Estados Unidos. por exemplo, nesse recentíssimo episódio cm que se viu envolvido um parente do Presidente da República. O Presidente apressou-se em apresentar ao
Congresso informações tão amplas que foram julgadas suficientes por largos
setores da opinião pública americana. Ele jamais faria isto, jamais prestaria
informações tão rapidamente, com tal extensão, se não respeitasse o poder
fiscalizador do Congresso. O que é preciso é que o Executivo respeite o Congresso; que o Congresso, embora quando não esteja agindo, tenha poderes
suficientes para agir quando for necessãrio, porque basta isto para impedir
muitos abusos. Diria que num país em que o Congresso tem o poder para tiscalizar amplamente 0 poder Executivo, não se pratica tortura como política
oficial, porque se teme a atuação do Congresso. Pode ser a Delegacia de Polícia do ponto mais perdido do território nacional, que haverá sempre o temor
de que 0 Congresso seja chamado a denunciar e discutir aquele fato, c que o
Executivo seja coagido a tomar providências. Coisas que no Brasil não existem, pelo menos em caráter permanente.
Embora achando que, de fato, somente no regime parlamentarista seja
possível colocar em posição de absoluto equilíbrio os dois poderes- o Executivo e o Legislativo- creio que no presidencialismo seja possível chegar a
um ponto próximo do ideal.
0 SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)_ Com a palavra 0 nobre Deputado Djalma Marinho.

O SR. SEABRA FAGUNDES- O problema da escolha dos Magistrados para os Tribunais Superiores é realmente um tormento não apenas no
Brasil mas no mundo inteiro. Em alguns países, tenta-se o sistema de eleição
dos Magistrados. que não prova bem. Examina-se a possibilidade do próprio
Judiciãrio fazer o provimento de seus cargos. Também não funciona bem. Tenho a impressão de que nós não poderíamos escapar, pelo menos no estâgio
atual das ciências jurídicas e políticas, da contribuição do Poder Executivo na
formação dos Tribunais Superiores.
Agora. podemos reduzir a margem deixada ao Poder Executivo. Tenho a
impressão de que realmente não se justifica que os Tribunais Superiores não
sejam compostos, naqueles lugares reservados aos magistrados inferiores,
não sejam Compostos por promoção.
Acho que isto é inadmisslvel, porque alarga demais o poder do Chefe do
Executivo, dá-lhe uma faculdade muito ampla de escolha, embora dentro de
uma lista elaborada pelo Tribunal.
Acho que isso contribui, inclusive, para a redução d~ independência dos
Juízes inferiores que só têm a possibilidade de acesso aos tribunais mais elevados, na medida em que contarem com as boas graças, primeiro, do próprio
Tribunal para incluí-los em listas tríplices, e, segundo, do Chefe do Executivo
para nomeã-los.
No Brasil, temos as instituições políticas funcionando sempre de uma
forma um pouco precâria, digamos assim, porque hã uma colaboração, pelo
menos nominalmente, do Legislativo com o Executivo na composição dos tribunais. Em inúmeras hipóteses, o Executivo submete previamente o nome escolhido ao crivo do senado. Esse instrumento é valioso. Nos Estados Unidos,
por exemplo, houve um caso em que o Presidente Nixon enviou sucessivamente 5 nomes para a composiçãO da Suprema Corte, e o Senado recusou os
5. somente na sexta mensagem presidencial logrou-se o consenso, a convergência de opiniões entre o ExeCutivo e o Senado, e conseguiu-se preencher o
cargo vago de Ministro da Suprema Corte americana. Este exemplo mostra
que há uma colaboração intensa entre os dois poderes; não hã propriamente
um poder que indica e o outro que carimba; não hâ um poder que nomeia e o
outro que diz amém. A escolha tem que ser feita de comum acordo, porque os
dois se situam, na apreciação do nome, praticamente no mesmo plano, enquanto que no Brasil é muito dificil imaginarmos que uma mensagem dessa
natureza pudesse ser repelida por uma Casa do CongresSo. Há uma espécie de
temor reverencial, ou até se consideraria que a rejeição de um nome pelo Se~
nado significaria uma degradação para o escolhido, quando não é. A recusa
pode ser ditada por fatores exclusivamente políticos; pode ser um homem de
condições de notável saber, pode ser um homem de dignidade a toda prova,
mas pode não convir que ele vâ para a Suprema Corte, digamos, pela sua posição política ideológica. O Congresso, atravês de uma de suas Casas, exerceria esse poder de veto, colaborando decisivamente com o tipo de postura poliO SR. DJALMA MARINHO- Ilustre Presidente da Ordem, meu emitica ideológica que a Suprema Corte e outros tribunais superiores teriam. Nq nente amigo Seabra Fagundes, eu não tenho uma pergunta direta a V. Ex•; teBrasil, como já disse, há wna enorme preponderância do Poder Executivo, ê nho que acompanhar a manifestação de todos os meus colegas que: estão
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agradados pelo seu pronunciamento. Ele foi sério, escorreito c perfeito. PeQuenas divergências conceituais são meras fanas caprinas, Tenho mais apreicnsio, como um Parlamentar agregado a essa emenda, de dar mais uma exPlicação aos ,colegas em virtude das perguntas que lhe foram dirigidas.
Permito-me pedir a proteção por esse meu comportamento.
Primeiro, nila defendo os-decretos-leis. Creio que, embora esta N açilo tenha nascido sob sua égide, ·mesmo assim procuramos na emenda expungir de
duas das ,suas características. Sei que o decreto-lei é originãrio dos regimes
absolutistas. O decreto-lei era a maneira do rei dar a lei ao povo. O rei oferecia lei ao povo. Essa a origem do decreto-lei. Então, dentro do destino moderno da vida política, ele sempre caracterizou, induvidavelmente, o regime discricionário, o rcgimé de autoridade c absolutista. Ele não é um elemento nor·
mal dentro do elenco das leis.
Estou de acordo com todas as críticas feitas, mãs o que quero é posicio·
nar que até a própria eriaçilo do Parlamento veio sob a égide de um decretolei. Quando o rei despachou a pretensão dos barões ingleses, que queriam se
reunir para decidir sobre os seus próprios tributos e sobre a legislação da sua
própria terra, a sua expressão de deferimento~ um decreto-lei: Le roy/e vou/é.
As origens promanam da situação cm que a legislação era essa, cxclusivamen·
te era essa. Mas, contemporancamentc, ela é inegavelmcnc uma figura cstra·
nha.
Quando se procurou, atrayé:s dessa emenda, acomodar o Parlamento ao
sentido político de uma abertura, da transição do regime autoritário para a
possibilidade de ele se camar numa pretensão de regime democrático, de regi-.
me de direito, o que tentamos foi, singelamente, modestamente, fazer o que
podia vir na circunstância, tentar um primeiro passo. Essa C:menda é apenas o
primeiro passo, o que podíamos fazer nas circunstâncias, assim mesmo a du·
ras penas, porque quem especular a crônica dessa tarefa encontrarâ tQda a
çxplicação para o nosso comportamento. Nós não podíamos avançar mais.
Nós não quedamos ser perfcccionista, fazer uma obra legítima, total, no sentido de extrair da Constituição de 1967 aquela intrusão da emenda de 1969.
Expungi-la - defendi isto num discurso na Câmara - c partir para as refor·
mas com base na Constituição de 1967-. Esse é que foi o nosso escopo, e para
isso precisávamos preparar o Congresso Nacional, no capítulo que lhe dizia
respeito, que é do Poder Legislativo, para poder extrair de logo, de pronto, de
imediato, todas aquelas medidas que lhe aviltavam, porque não me canso de
~declarar como chavão, "um penitente", como dizia Rui, que pela primeira
vez na história deste País o poder foi punido. A Emenda de 1969, no capítulo
do Poder Legislativo, foi a punição ao próprio poder. Não era mais a cas~
sação do Deputado ou do Senador; era o poder que tinha si_do atingido. Então, tínhamos que nos preparar para outra tarefa nobilizante, outro desígnio
que nossas responsabilidades ditavam desde que se abria o País para essa busca democrática, e preparar a nossa Casa, inOdesta e singelamente. Depois,
dentro do tempo, se as circunstâncias cada veZ mais possibilitassem esse desiw
derando, melhorar, como tarefa nossa, as nossas obrigações e deveres parlamentares. Quero justificar. nCsSe pai-tiCular, o comportamento originário de
'nossa posição. Nós não podíamos fazer mais, por mais que fosse ambiciosa a
nossa pretensão, e mesmo assim é tormentosa essa tramitação, embora haja
uma compenetração geral de todos nós, que essa simplicidade e essa singeleza
foi uma prestação do COngresso Nacional para não criar um impasse, no sentido de tentar enfrentar os outros poderes, mas reestabelecer no nosso terreno
os instrumentos com -que podíamos representar com operozidade e eficâcia.
Essa é uma ligeira explicação que eu queria oferecer mais aos meus colegas
do que a V. Ex• Peço desculpas por tê-la feito. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) nobre Presidente da OAB, Dr. Seabra Fagundes.

Concedo a palavra ao

O SR. SEABRA FAGUNDES- Meu eminente conterrâneo, Deputado Djalma Marinho, realmente reconheço no projeto a enorme qualidade de
tentar obter o possível nesse estâgio da vida nacional. A Nação tem conquistado, palmo a palmo, espaço político nessa sua trajetória em busca da democracia, e o Congresso Nacional agora dâ uma contribuição decisiva nessa caminhada. Quando digo que o projeto é tímido em certos pontos, digo mais
como elogio. Talvez tivesse usado a palavra errada.
O SR. DJALMA MARINHO- Usou corretamenté. Ê intencionalmente tímido.
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nhada. De sorte que reconheço dos autores do projetá enorme sabedoria polí~
tíca, indo até onde se deveria ir no momento. Embora, no meu ponto de vista
pessoal. o Congresso Nacional realmente merecesse prerrogativas muito mais
amplas.
O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Aurélio Peres.
O SR. AURI:lLIO PERES- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, posso
até escapar um pouco da questão da qual tratamos agora, mas nem por isso
me parece que esteja desligado. Parece-me que as prerrogativas são fundaw
mentais para o desempenho e o cumprimentq da missão do Congresso Nacio~
nal. Na sua colocação inicial, foi dito que o Congresso Nacional seria um
fórum de debates dos problemas nacionais, além de ser uma Casa de leis.
Analisando o Congresso Nacional, hoje, partindo da sua composição, verificamos que o Congresso, mesmo com as suas prerrogativas estabelecidas, teria
grandes dificuldades de ser realmente um órgão de debate dos problemas nacionais, e uma CaSa de leis que viesse atender às aspirações da Nação. Isto
porque, na minha opinião, a composição do Congresso, hoje, não é representativa. Afirmo isso· porque no País somos aproximadamente 15 milhões de
operários, e nesta Casa temos apenas dois representantes da classe operária.
Se analisarmos do ponto de vista dos trabalhadores rurais, posso afirmar que
nessa Casa não há um representante dessa classe.
A minha pergunta é: Como V. Ex• vê o problema da questão da representatividade do Congresso, para que ele realmente possa ser uma Casa de
Jeis que atenda às necessidades da Nação, e que possa ser, realmente, o fórum
de debates dos problemas nacionais'?
O SR. SEABRA FAGUNDES -O Congresso dispõe de alguns instrumentos valiosos para a sua atuação,. alguns dos quais não têm sido emprega~
dos como desejado. Eu lembraria, por exemplo, a legislação feita através de
delegação a Comissões do próprio Congresso, e que a Constituição prevê.
Nós, praticamente, não a utilizamos no Brasil. Seria um instrumento valioso
de agilização do processo legislativo porque, evidentemente, num colegiado
extremamente numeroso, não é possível produzir, com rapidez, uma norma
legislativa. Quando eu me refiro a ser o Congresso um fórum de debates, eu
não me refiro apenas ao Plenãrio, mas também às suas Comissões. Eu acho
que, na medida em que um único Parlamentar·percorre, por exemplo, a sua
zona de atuação política, para debater idéias com o eleitorado, com o povo,
ele estã cumprindo uma das tarefas do Legislativo, que ê, exatamente, permitir esse diálogo de âmbito nacional, e que transcende aos limites do Congres~.
so_ Agora, realmente, não temos um Congresso tão representativo quanto
deveríamos ter. Mas, aí, eu volto a uma afirmação inicial: como podemos exigir um Congresso melhor do que o Brasil? Nós devemos nos conscientizar das
nossas limitações. O que V. Ex•, nobre Deputado, acaba de referir com relação aos trabalhadores, eu poderia repetir com relação aos negros. Veja V.
Ex• se o Congresso Nacional tem nos seus quadros a mesma composição de
pessoas de cor que a população brasileira? Não tem. Mas, veja V, Ex• se no
Supremo Tribunal isto existe ou se no Tribunal de Justiça de algum Estado
existe a mesma participação, ou se na Diplomacia existe, ou se na oficialidade
de qualquer dos ramos das Forças Armadas existe essa participação. Então,
realmente, a sociedade brasileira é extremament~fechada, ainda, a mutações
das suas várias camadas sociais, e esta é uma realidade com a qual nós temos
que nos defrontar e que só podemos enfrentar através de um lento aperfeiçoamento. Nós temos que conviver com as nossas deficiências, enfrentá-las,
discuti-las~ anaiisã-las para que haja um processo contínuo de aperfeiçoamento. Agora, evidentemente, se alguns assuntos forem considerados como tabu,
então, jamais Conseguiremos aperfeiçoar. Se o Congresso tiver o seu poder de
debate, o seu poder de anãlise, o seu poder de participação da vida nacional
reduzido, constrangido em virtude de uma série de medidas que funcionam
apenas como freios da sua atividade, então ele jamais poderá ir ao ponto de
aperfeiçoar as-instituições políticas nacionais, ao ponto de termos um Congresso efetivamente representativo das várias camadas. Agora 1 não tenho dúvida alguma de que, hoje, jâ se conseguiu, em termos de representatividade,
no Congresso, um grau muito superior àquele de alguns anos atrás. Então, eu
não sou pessimista quanfo ao caminho trilhado pelo povo brasileiro neste
--ponto, embora reconheça que ainda há muito por fazer.

O SR. PRESIDENTE (Pimenta da Veiga)- Antes de encerrar a reunião, gostaria de fazer um rápido agradecimento, dizendo ao Dr. Seabra FaO SR. SEABRA FAGUNDES- Acho que isso ê uma qualidade. Creio ·gundes que esta Comissão sente:.se sumamente honrada com a sua presença, e
que deveria ter usado a expressão prudente. O projeto é prudente, porque, que a sua extraordinária e~planação certamente nos trouxe os melhures
realmente, se partisse o Congresso agora a examinar uma emCnda constitu- subsídios ao debate desta questão. A sua dissertação, fundamentada em
cional quanto as suas prerrogativas, na extensão em que ela é desejãvel, talvez princípios liberais em sua sólida cultura jurídica, serã um dos esteios em que
ficássemos, ao cabo de muita discussão, no ntesmo ·ponto do início da cami· ~,sta Comissão se baseará para a sua deliberação. Agradeço, a V. Ex• que de-
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monstrou ser um dois melhores seguidores da cultura jurídica brasileira, a sua
presença nesta sessão.
Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 5 minutos.)

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituitão n"'s 51, 52 e 53, de
1980-(CN), que "dispõem sobre prorrogação de mandatos e eleições
de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores".

6• REUNIÃO, REALIZADA -EM 6 DE AGOSTO DE 1980
Aos seis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta, às dezesseis horas e vinte minutos, ila Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Moacyr Da lia, José Lins, Bernardino Viana,
Aderbal Jurema, João Lúcio, Itamar Franco, Pedro Simon, Adalberto Sena,
Evelásio Vieira, Henrique Santillo e Deputados Anísio de Souza, Albérico
Cordeiro, Antônio Florêncio, Jorge Arbage, Henrique Brito, Nilson Gibson,
Marcondes Gadelha, Júlio Costamilan, Alberto Goldman, Antônio Mariz e
João Unhares, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição
n•s.51, 52 e 53, de 1980-(CN), que "dispõem sobre prorrogação de mandatos e elelções de Prefeitos, ViCe-Prefeitos e Vereadores".
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Alberto Goldman, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Comunica, o Senhor Presidente, o recebimento de Ofícios das Lideranças do Governo, do Partido Popular e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no Senado Federal, indicando os Senhores Senadores Almir Pinto, João Lúcio, Evelásio Vieira e Adalberto Sena, para integrarem a
Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Affonso Camargo e Nelson Carneiro, respectivamente, anteriormente designados.
Comunica, ainda, o Senhor Presidente; a ã.Iieração feita pelo Senhor Relator, Senador Moacyr Dalla, em seu relatório, na parte referente ao voto, o
qual opina pela aprovação das Propostas de Emenda à Constituição n~s 51 e
52, e da Emenda n"' 3, nos termos do Substitutivo que apresenta, considerando prejudicadas a Proposta de Emenda à Constituição n' 53 e as Emendas de
n•s 1 e 2, todas de 1980.
Posto em discussão o Substitutivo, usam da palavra os Senhores Deputados Marcondes Gadelha, Jorge Arbage, João Linhares, Nilson Gibson, Antônio Mariz, Henrique Brito, Anísio de Souza, Pacheco Chaves e Senadores
Pedro Simon, AderbalJurema, José Lins, Bernardino Viana e Itamar Franco
que, durante os debates, encaminha à Mesa requerimento, no qual solicita a
substituição do atual Relator por outro, para que se manifeste no aspecto da
preliminar quanto à cOnstitucionalidade, ficando, o Senhor Senador Moacyr
Dalla incumbido, apenas, de apreciar o mérito da matéria.
Em resposta ao requerimento do Senhor Senador Itamar Franco, o Senhor Deputado Alberto Goldman, esclarece, não t~r esta Presidência, condições éticas no sentido de substituir o Relator da proposição, acrescentando,
entretanto, que, a Comissão terá, por intermédio de seu voto, o poder de julgar quanto a tramitação da mesma, destacando que, na sua opinião, a referida matéria transgride o § i' do artigo 47 da Constituição Federal.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Deputado
Antônio Mariz, que levanta uma questão de ordem, indagando da Mesa se, o
Substitutivo api'eserifãdo pelo Senhor Relator, estã subscrito, como determina o artigo 47 da Constituição Federal, isto é, por um terço dos Membros do
Senado Federal e um terço dos Membros da Câmara dos Deputados.
Discutem a questão de ordem supracitada, os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Itamar Franco, Pedro Simon, Bernardino Viana e Deputados
Jorge Arbage e José Amorim.
Findos os debates, o Senhor Presidente comunica a concessão, ao Senhor Relator, de um prazo de mais vinte e quatro horas, a fim de que este altere a parte do voto, exclusivamente na parte que diz respeito ao Substitutivo,
apresentando um relatório conclusivo.
Após entendimentos entre a Presidência e os Senhores Membros da Comissão, o Senhor Deputado Alberto Goldman convoca nova reunião para
amanhã, dia sete de agosto, às dezesseis horas, quando o Senhor Senador
Moacyr Dalla deverá emitir novo parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para ·conStar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
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presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com 6 apanhamento taquigráfico dos debates.
ANEXO À ATA DJ4 6• RÉUNIÃO. DA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N•s.S/,52 E 53,
DE 1980-,-CN, QUE "DISPÕEM SOBRE PRORROGAÇÃO DE
MANDATOS E ELEJÇ(}ES DE PREFEITOS, VICE·
PREFEITOS E VEREADORES", REAliZADA EM 6 DE AGOSTO DE /980, ÀS 16 HORAS E 20 MINUTOS, INTEGRA DO
APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO, COM PUBliCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE
DA COMISSÃO; DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN.
O SR. PRESIDENTE(Alberto Goldman)- Estão abertos os trabalhos
da Comissão Mista que analisa as Emendas Constitucionais n'i's 51, 52 e 53,
que tratam da prorrogação dos mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, as 2 primeiras de autoria dos Srs. Deputados Anísio de Souza e Henrique Brito e a Proposta n"' 53 do Deputado Pacheco Chaves, que trata da des·
coincidência de mandatos.
Antes de iniciar, propriamente, a reunião, qUero éomunicar as substituições que forain feitas, de acordo com os ofícios recebidos. O Senador Jutahy Magalhães foi Substituído pelo Senador Almir Pinto; o Senador Affonso
Camargo pelo Senador Evelásio Vieira; o Senador Passos Pô~to peto Senador
João Lúcio; o Senador Nelson Carneiro pelo Senador Adalberto Sena. Estas
foi'am as substítuições.
·
A comissão, portanto, estâ constituída dos seguintes Senadores: Almir
Pinto, Moacyr Dalla, José Lins, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, João
Lúcio, Itamar Franco, Pedro Simon, Evelâ~io Vieira, Adalberto Sena:, Henr~
que Santillo e Pelos Deputados Anísio de Souza, Albérico Cordeiro, Antônio
Florêncio, Jorge Arbage, Henrique Brito Nilson Gibson, Marcondes Gadelha, Júlio Costainilan, AlbCrt6 Goldman, Antônio Mariz e João Unhares.
Os Srs. Deputados devem ter recebido agora uma pequena alteração que
foi feita, também, a nós entregue neste momento e que parece uma modificação apenas formal nas pãginas 41 e 42, quando trata de se referir à emenda
n"' 51, quando trata do voto, principalmente, neste momento; diz: ~'ante o exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de Emenda à Constituição n"'
51 e 52 e da Emenda n"' 3, nos termos do Substitutivo único, que a acompanha, e declaramos, automaticamente, prejudicadas a proposta n9 53 as Emendas n'ils 1 e 2".
No documento que recebemos ontem, apenas se opinava pela aprovação
de Emenda nl? 52, nos termos_ d,o substitutivo.
De qualquer forma, o substitutivo é o mesmo, não muda; muda apenas o
título de Proposta de Emenda à Constituição n"' 51 e 52, Emenda Substitutiva; não é mais apenas a 52, mas a 51 e 52. O texto do substitutivo não muda.
Não hã nenhuma modificação excepcional.
Vamos entrar, portanto, no proCesso de discussão da matéria.
De acordo com o Regimento, cada orador terá o prazo mãximo de 15
minutos para discutir a matéria.
Com a palavra o nobre Deputado Marcondes Gadelha.
O SR. ADERBAL JUREMA- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Com a palavra, pela ordem, o nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA- (Inaudível) Fora do microfone.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nada hã no Regimento
que estabeleça isso.
O SR. ADERBAL JUREMA- (Inaudível...)
Acho que é uma praxe nesta Casa que, quando se pede vista, primeiro se
ouçam aqueles que se pediram vista, para depois entrar em discussão o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nobre Senador, desconheço se existe uma prá:Xe nesse sentido. No entanto, posso dizer a V.. Ex•,
com certeza, que não existe nada no Regimento nesse sentido.
Não havendo nada no Regimento fica, evidentemente ...
O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex• estâ coberto pelo Regimento.
Apenas estouagui por \!ma questão atê de sistemática de discussão, porque se
eles pediram vista. eles estão capacitados a nos orientar melhor do que qualquer outro, porque eles estudaram ... ·
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- No entanto, é opção deles,
alternativa deles, de fazer a discussão no momento iriicial ou mais tarde.
Com a palavra o nobre Deputado Marcondes Gadelha.
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O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente, esperamos com
muita ansiedade esse pareçer do nobre Relator, Senador Moacyr Dalla. O pa·
recer foi anunciado por diversos vezes; por diversas vezes foi procrastinado e,
ao final, nos chegou aqui um alentado documento de 43 laudas, lavrado todo
ele com o propósito de esconder o essencial.
Ora, havia sido colocada uma preliminar de inconstitucionalidade, porque a proposta Anísio de Souza, ou as propostas prorrogacionistas no seu
conjunto, feriam e ferem, no nosso entender, o art. 47 da Constituição.
Esta Comissão havia deciCVdo que teríamos dois pareceres e, conseqUentemente, teríamos duas votações; um parecer inicial, preliminar, a respeito do
recurso dos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale e em seguida uma discussão a respeito de um parecer sobre o mérito da matéria, seguido de votação.
Indago, antes de iniciarmos esta discussão, Sr. Presidente, se esse ponto
de vista, se esta determinação das sessões anteriores está mantida.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Foi o entendimento que se
teve, até o momento, nesta Comissão.
O SR. MARCONDES GADELHA- Agradeço a V. Ex• e acho que a
questão foi pertinente, porque o Relator misturou tudo. O Relator fez uma
peça inteiriça e não nos oferer:eu dois documentos, como estava combinado.
O SR. MOACYR DALLA- Se V. Ex• permite, (assentimento do orador) esclareceria a V. Ex• que no roteiro que tracei dentro do parecer poderemos ensejar a votação da preliminar da matéria, da constitucionalidade e,
posteriormente, poderemos fazer atê em duas etapas. No parecer, das folhas
16 a 32 é onde enfoco a preliminar levantada pelos eminentes Senadores Mendes Canale e Itamar Franco e após as folhas 32 ê que nós vamos, então, debater com relação ao mérito.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, o nobre Relator
evitou, no texto apresentado, a discussão da preliminar de inconstitucionalidade. E nós insistimos nesse ponto, Sr. Presidente, dizendo que esta proposta
não poderia sequer ter sido recebida pela Mesa do Congresso Nacional.
O Sr. Presidente tinha poderes para, simplesmente, consignã-Ia, de uma
vez por todas, ao lixo da História. Não procedeu assim e remeteu a esta Comissão, Sr. Presidente, que tem poderes, também, para, sem discutir o mérito,
rejeitã-la sumariamente.
Entendemos que esta Comissão não deve sequer discutir o mérito dessa
matéria e deve rejeitá-la de plano, atendendo a essa preliminar, porque a
Constituição é muito clara, definitiva e objetiva, no seu art. 47:
"Não será objeto de deliberação qualquer proposta tendente a
abolir o princípio federativo ou republicano."
Notem, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, que não se exige que a Proposta Anísio de Souza seja capaz de abolir a Federação ou a República, basta
que ela seja tendente a isso, basta que ela tenha alguma inclinação, que ela
conduza~ no seu bojo, um veneno capaz de prejudicar a Federação e a República.
Ora, é ponto pacífico que o princípio republicano se baseia na temporariedade dos mandatos, na sua impessoalidade, na sua rotatividade em prazos
certos e definitivos. Qualquer documento tendente a ferir um desses princípios ê também tendente a ferir o princípio republicano.
República que não tem mandatos eletivos temporários, República onde
o poder não é submetido a uma rotatividade, pode ser qualquer coisa, menos.
uma coisa pública, menos um res pública; pode ser, quando muito, uma republiqueta, mas não uma República com tantos anos de consolidação como é
a República Federativa do Brasil.
Além do mais, Sr. Presidente, a emenda Anísio de Souza fere também o
princípio federativo, porqtie se baseia - conforme essa mesma Carta outorgada por uma Junta Militar- estã assegurado com base na autonomia municipal que a Carta outorgada define como lastreada, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, exatamente na realização de eleições pelo sufrágio universal, secreto, direto, em prazos fixos para prefeito municipal.
De maneira que não hã o que discutir a respeito deste assunto, a respeito
desta preliminar, e esta Casa tem condições para não receber esta matéria.
Veja, Sr. Presidente, que ao invés de discutir esse tema, ao invés de discutir essa preliminar, o Sr. Relator resolve entender que o essencial, o que está
em questão, é a norma de direito positivo, constitucional, que estabelece a simultaneidade das eleições em todos os níveis no País.
Sr. Presidente, se fosse esta a questão, não haveria necessidade de o Sr.
AnísiO de Souza ter apresentado a sua emenda; não haveria necessidade de o
Sr. Henrique Brito ter queimado as suas pestanas, ter gasto muito do seu talento na elaboração de um documento; não precisaria a reunião desta Comis-
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são aqui, e sequer o Sr. Relator se dar à pachorra de escrever 43laudas, porw
que a simultaneidade das eleições estâ assegurada pelo art. 209.
O art. 209 estabelece que oJ mandados dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vew
readores eleitos cm 1980 terão a duração de dois anos. Se o essencial é isso, se
toda a vida da Nação gira em torno da coincidência das eleições em 1982, não
haveria necessidade de toda essa celeuma, não haveria necessidade de toda
essa discussão, não haveria necessidade de se convulsionar a Nação e de sereclamar o apoio de milhares de Vercadores. pelo País afora, de Prefeitos, em
torno de uma matéria absolutamente impertinente, absolutamente desnecessária c inOportuna.
A emenda Henrique Brito, a emenda Anísio de Souza dentro do ponto
de vista do Relator, seria inteiramente despicienda c a nossa reunião aqui inteiramente ociosa.
Sr. Presidente, o que estâ em questão, neste momento, é a seriedade do
processo político de abertura, é o respeito às leis, ê o respeito à Constituição.
Diria que essa pretendida coincidência dOs: mandatos não vale, não merece a
derrogação de princípios aceitos por todas as Constituições desta República e
por gerações e gerações de homens públicos que se debruçaram sobre este assunto.
Invoca, Sr. Presidente, o próprio Relator, um documento de um certo
Deputado Antônio Horácio, em defesa da coincidência dos mandatos; e em
seu texto, esse Deputado Antônio Horácio chega a reconhecer, a -confessar,
que qualquer proposta de coincidência de eleições tem sido recusada desde os
primórdios da República. E é citado João Barbalho, o exegeta da Constituição de 1891. f: lembrada a carta de 1934 e ê lembrada uma tentativa, quando da Constituinte de 1946, de implantar o sistema de coincidência de
eleições, todos eles sistematicamente recusados ao longo de debates os mais
sérios e os mais profícuos.
A coincidência de eleições não atende à nossa tradição política, não eduw
ca o povo brasileiro e não tem, conseqüentemente, qualquer propósito, qualquer razão de ser, a não ser o de elidir o processo de abertura, a não ser o de
perturbar a consolidação das nossas instituições, porque, Sr. Presidente, o
que nós podemos assegurar é que se não tivermos eleições municipais, seja em
15 de novembro de 1980, seja etrf18 de janeiro de 1981, conforme proposta do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tambêm não teremOs eleições
para Governadores de Estado em 1982 e não tcremqs, também, eleições presi~
denciais em 1984.
Esse ê o propósito, mal disfarçado, que estã implícito nesta emenda. Ele
acompanha, Sr. Presidente, uma seqUência que começou com a reforma partidária. Trata-se, na verdade, de um golpe de Estado incruento, lento, mas
com as características de qualquer golpe que visa exatamente à manutenção
do status quo e à permanência desse regime autoritário e dos seus personagens
fatais.
Começamos com a reforma partidária para atropelar as eleições municipais; em seguida poderemos ter o voto distrital; em seguida poderemos ter
sublegendas em todos os níveis; em seguida poderemos ter a abolição das
eleições para Governador de Estado e para. Presidente da República.
Com a implantação do voto distrital estará montado um regime estável,
uma ditadura por via legislativa capaz de perdurar por mais 20 ou 30 anos.
Esta Casa não pode endossar um movimento ·nesse sentido, e nós precisamos embargá-lo agora, rejeitando essa proposta, aparentemente simplória,
do Deputado Anísio de S~uza, aparentemente ingênua, mas de conseqüências
terríveis para todo o processo político brasileiro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, eu vou atender ao chamamento do nobre Senador e companheiro Aderbal Jurema, já que fui um dos
que pedira~ vista do parecer do nobre: Senador Moacyr Dalla, tanto assim,
que vou encaminhar a V. Ex•, depois de estudar e examinar o parecer do
·nobre Relator, uma petição.
Exm• Sr. Deputado Alberto Goldman
DD. Presidente da Comissão Mista do Congresso Nacional
incumbida de examinar as PEC n9s 51, 52 e 53
Quando da última reunião desta Comissão, ficou deliberado que o ilustre Relator da matéria apresentaria, do dia 19 de agosto de 1980, parecer
sobre o objeto do requerimento pedindo a sustação da tramitação da matéria,
subscrito por mim e pelo Senador Mendes Canale e encaminhado a Sessão do
Congresso Nacional de 30 de maio do corrente ano.
No entanto, o relatório-parecer, que só ontem chegou às nossas mãos,
não atende de modo algum à determinação do Plenário deste órgão, porquanto deixou de apreciar a preliminar suscitada do ponto de vista jurídicoconstitucional, como era seu dever, para apreciá-la do ponto de vista da converiiência-põlítica, encarada esta sob a ótica subjetiva do próprio relator.
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A questão em pauta era e é a de saber se proposta de emenda à Consti·
tuição cujo escopo é a prorrogação de mandatos eletivos atenta ou não cOntra
o disposto no artigo 47, parágrafo 19, da Constituição. Desta forma, o trabalho do ilustre Relator, neste particular, cingia-se a verificar a adequação ou
não da tese prorrogacionista aos princípios constitucionais republicanorepresentativo e federativo.
O nobre representante do Espírito Santo, ao invês de ater-se ao aspecto
técnico-jurídico do assunto, certamente por haver verificado que a tramitação
das propOsições atenta flagrantemente contra a letra e o espírito da Carta
Magna, desejoso de justificar medida legislativa de interesse vital para o seu
partido, procurou defender a legalidade do procedimento invocando argumentos de ordem exclusivamente política.
Chamo a atenção da Comissão para eSse a·specto. O nobre Senador
Moacyr Dalla, em que pese a sua inteligência, que todos nós conhecemos, o
seu carinho para com a vida pública, ele se cingiu ao aspecto totalmente e ex·
clusivamente político, no seu parecer, em relação à questão suscitada por
mim c pelo Senador Mendes Canale.
Assim ê que alegando existir estreito- nexo entre a preliminar e o mérito,
resolveu não só promover ..a análise conjunta de ambos os temas numa .só peça
de instrução" como tambêm estender as razões pol!ticas ao plano jurídico a
fim de justificar a continuação do trâmite das proposições.
Aq-ui me recorro, inclusive, para justificar esta minha afirmatiVa, à pâgi~
na 15 do parecer do ilustre Relator, quando diz o seguinte:
"Prevaleceu finalmente, o entendimento de que ao Relator da
matêria compete enfrentar não só o mêrito das Propostas como a
questão constitucional. A consideração do estreito nexo e das implicações que envolvem a matéria constitucional e o mêrito das várias
proposições sub examen. tornou-se imperativa a análise conjunta de
arilbos os temas numa só peça de instrução."
Não foi o que a Comissão, realmente, havia deliberado; V. Ex•, inclusive, poderâ recorrer à ata de reuniões passadas da Comissão muito bem presidida por V. Ex•
No que pertine à matéria estritamentejuddico-constitucional, deu-nos o
Relator a grata satisfação de coonestar o entendimento por nós esposado,
que de resto é mansa e pacificamente acolhido não só pela doutrina dominante como também pelo Excelso Pretória e por esta própria Casa desde o advento da República até os dias de hoje. (Vide pãgs. 19, 21, 25, 26).
O SR. MOACYR

DAL~A

-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O SR. MOACYR DALLA- (Fora do microfone) ... do Sr. Presidente,
Alberto Goldman, nas folhas 6, a seguinte decisão. Diz o Sr. Alberto Goldman: "A decisão da Presidência desta Comissão neste sentido foi muito clara.
Nós, inclusive, havíamos dado um prazo inicial, apenas para o estudo da
constitucionalidade da matéria. Como os prazos do Relator irão esgotar-se
integralmente no dia 19 de agosto, ele deverá",- já não é mais poderáutrazer o seu relatório acerca da constitucionalidade, ou seja, acerca da preliminar e o relatório acerca do mérito, caso entenda que a preliminar seja vencida.
O SR.ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex•, " ... e o relatório." Uma coisa e outra. Isso é muito importante.
O SR. MOACYR DALLA - Estâ aí ensejada a votação, eminente Senador, preliminarmente da constitucionalidade com relação à questão de ordem levantada por V. Ex• e o eminente Senador Mendes Canale e, a posterio·
ri. veremos se poderemos, dentro do próprio relatório, fazer o julgamento do
mêrito da questão.
O SR. ITAMAR FRANCO- E muito importante que V. Ex• veja as
notas taquigrâficas, que correspondem exatamente às afirmações que acabo
de fazer à Comissão.
Mas continuo, Sr. Presidente e nobre Relator:
Reconhece o nobre Relator o consenso existente sobre a validade e eficácia do princípio republicano-democrático-representativo, tal como contido
na ordem constitUcional vigente, bem como o que diz respeito ao conteúdo
do dito priricípio. Neste passo é de se observar que se o Relator houvesse estancado sua análise do assunto nos estritos limites jurídicos a que estava com·
pelido, teria certamente cOncluído pela inconstitucionalidade da tramitação
da matéria.
No entanto, como se vê, sobrepôs o Relator, aos argumentos jurídicos,
considerações de mérito de conteúdo nítidamente subjetivas. Assim procedendo, não só invalidou o parlamentar toda a dedução lógico-jurídica, como
comprometeu a própria validade do seu parecer.
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Em síntese, duas sortes de argumentos metajurídicos foram oferecidos
pelo ilustre Relator para sustentar a possibilidade de tramitação da matéria,
apesar do disposto no artigo 47, § 1• da Constituição.
Veja, Sr. Presidente, agora, a seriedade do parecer do nobre Relator
Moacyr Dalla e veja a seriedade da definição desta Comissão.
Em primeiro lugar, investe contra os princípios reitores da organização
politica do Brasil - república-federativa- alegando, em seu detrimento, o
que denomina de conservadorismo doutrinário, página 19.
Leio o parecer do nobre Relator, Senador. Moacyr Dalla:
"Os que se filiaram tão ardorosamente a essa corrente, sob largos traços de ideologia política e conservadorismo doutrinãrio, tra·
zem a lume os ensinamentos de alguns jurisconsultos e comentaristas dos textos constitucionais de nossa experiência republicana,
além de precedente contrário da jurisprudência nacional."
Veja a gravidade, Sr. Presidente e nobre Relator, da afirmação de S. Ex•
nesse aspecto do seu parecer.
Mas continuo, Sr. Presidente, quando fiz ainda o nobre Relator: ude fórmulas e princípios longevos". Vou buscar, então, a página 25. Leio o Senador
Moacyr Dalla:
'~Afigura-se, por conseguinte, inócuo e inepto invocar fórmulas
e princípios longevos, ..."
Veja, Sr. Presidente, invocar a defesa do princípio republicano e federati·
vo é isso:
~~ ... na sua rigidez e defasagem, ainda que consagrados e válidos
na origem ou em contextos diversos, a rnn de amoldar os fatos de
hoje, as necessidades prementes de nossa sociedade aos estreitos cânones e padrões teóricos que se chocam contra os fatos e a realidade
presente."
S. Ex• quer dizer o seguinte: vamos esquecer essa Constituição. Aliás
nós, Sr. Presidente, queremos realmente que haja uma Constituinte neste
País. Mas, o que diz o Senador Moacyr Dalla? Constituição não existe; ela es·
tâ aqui, vamos examinar sob a luz da realidade. Se é isso que se pretende aqui,
nesta Comissão, então, Sr. Presidente, vamos realmente julgar a Consti~
tuição.
Continuo, Sr. Presidente, ainda com as palavras do nobre Senador Moacyr Dalla: "de modelos normativos desconformes com a estrutura de poder e
o funcionamento de nossas instituições na atualidade."
Vamos ver o que diz isso. Diz o Senador Moacyr Dalla:
..... , na vã tentativa de preservar modelos normativos descon·
formes com a estrutura de poder e o funcionamento de nossas insti·
tuições na atualidade, à míngua de real capacidade criadora e a indispensável isenção ou neutralidade axiológica para a pesquisa de
soluções além dos quadros estabelecidos.
Continuo, Sr. Presidente:
'\ .. condenando a sua inadequação espácio temporal e concep·
tua! às necessidades e circunstâ11cias de vida brasileira hodierna (sic)
repudiando, enfim, o que resolveu conceituar de - e aqui é mais
sério ainda o parecer do nobre Senador - esquemas ferrenhos do

con.stitucionali.smo tradicional esclerosado ao longo do processo hi.st6rico .social e político que determinou profundas modificações na sociedade brasileira e mundial.
Se não fosse a admiração que temos- e o nobre Sr. Relator sabe disso
.....:-.por S. Ex•. Sr. Presidente, é de se quietar e permanecer estâ.tico, analisando
o que diz o nobre Relator. Palavras de S. Ex•!
"Mas, não apenas por sua inadequação espácio temporal e
conceptual às necessidades e circunstâncias da vida brasileira hodierna se hão de repudir os esquemas ferrenhos do constitucionalismo tradicional, esclerosado ao longo do processo históricoRsocial e
político que determinou profundas modificações na sociedade brasileira e mundial."
Pasmem, Sr. Presidente, prezados Srs. Congressistas, mas isto estâ aqui!
Como solução, preconiZa o Relator a instauração de uma nova ordem. E
importante, aqui, Sr. Presidente. E o Relator que vem propor uma nova ordem, quando nós propomos uma nova ordem através de uma Constituinte.
Mas, S. Ex• não, ele quer propor uma nova ordem a partir de hoje; ele quer
uma nova ordem a partir de hoje. Que ela venha, Sr. Presidente, mas que venha através de uma Constituinte, ou então, vamos estabelecer uma nova ordem esquecendo todos os princípios constitucionais que nos regem, neste ins~
tante.
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em substituição ao nosso sistema republicano-federativorepresentativo quando diz que urge coragem cfvica e o descortino
para rppe/ira compressão das fórmulas infalfveis que segundo ele provocam o impasse constiructonal."
Muito bem, Sr. Presidente. Pâgina 25.
H •••

O SR. MOACYR DALLA -Parece-me que V. Ex• pulou um capitulo.
Se V. Ex• permitir eu lerei o capíflito para a douta Comissão:
••Hoje, o CongresSo Nacional está em condições de entender e
aceitar a observação do Relator na Comissão Especial que apreciou
a Proposta de Emenda n~t 16-A, de 1957, Deputado Josué de Souza,
de que as ConstituiçõeS não são monumentos~sagi-ados e imutâveis e
que "'nenhuma Carta, por mais perfeita que seja, pode fugir à lei da
evolução, resistir aO p-rogresso das Instituições a que serve, e ignorar
as mutações sociais da época".
O SR. ITAMAR FRANCO -Não pulei não, Ex•. E porque estou analisando, evidentemente dentro do e~tudo qu~_ ftz_, o relatório de V. Ex• Mas,
veja V. Ex• que não hã como fugi_r_ a isso; nãO hã como fugir, neste instante, à
Constituição.
Queremos unia Constituinte, maS não há, ne:úe hiStante, como deixar de
obedecer à Constituiçlo em vigor, mesmo que ela tenha sido outorgada,
como foi. Temos qtie obedecer aos princípíOs constitucionais itue aí estão, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Chamo a atenção de V.
Ex• para o seu tempo, do qual ainda restam mais três minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou atender, Ex•, porque vejo a satisfação do Vice-Presidente. (Risos) Mas, vou tentar, evidentemente com dificuldade, manter os três minutos dados por V. Ex•
Verifica-se, de.Sfarte, que o Relator, ao invés de cingit-se ao exame da
constitucionalidade ou não das proposições em causa, - chamo mais uma
vez a atenção do Senador Aderbal Jurem a para V. Ex' principalmente- pas"
sa a advogar abertamente a mudança do regime porque entende que a
república-representativa~federativa não mais serve "ao povo na época em que
vive", palavras de S. Ex' nas minhas- posto que .. esclerosada"- é expressão de S. Ex• também. Se efetivamente assim entende o nobre Relator, ocaminho que preconiza não deve circunvaler-se aos estritos limites de um parecer mas juntar-se aos que palmilham a estrada larga e clara de uma nova Assembléia Constituinte. Neste instante, eu jâ convidaria o Senador Moacyr
Dalla para formar fileira conosco na luta pela Assembléia Constituinte.
..... estuário das aspirações nacionais - onde teria então concJições de
validamente aí sim pugnar pela rriU.dãnça do regime republicanorepresentativo~federativo sobre o qual se constitui a organização sóciopolítica do Brasil.
Em segundo lugar, desloca~se o ilustre Senador arrolando argumentos
que dizem respeito à conveniência da iniciativa para justificar a sua tramitação. Sustenta que a proposta Anísio de Souza Viabiliza a coincidência geral
dos mandatos eletivos porque ele, Relator, considera inviâvel a realização de
eleições no corrente ano e, por conseguinte, o cumprimento do disposto no
artigo 209 da Constituição.
E ponto final, Sr. Presidente; o Relator entendeu que não hâ condições
de se realizarem eleições, este ano, e resolve, então, que o melhor caminho é a
prorrogação de mandatos.
Como que a dizer: jâ que é inconveniente cumprir o texto constitucional,
mude-se a Constituição ... Seria -esta uma fórmula de contornar aquito que julga ser um impasse ínstitucional. Ocorre que, aduzindo este tipo de argumen~
to, estâ o congressista emitindo juízo subjetivo sobre a rea_lidade nacional,
provavelmente calcado na experiência vivida pelo seu partido. Este tipÇJ de
consideração é totalmente inócuo e descabidO no- bojo de um parecer que se
propõe a apreciar a constitucionalidade de determinada medida.
E temos que reconhecer a tarefa ingrata que deram ao Senador Moacyr
Dalla, essa figura ilustre de companheiro querido; uma tarefa difícil, inglória.
O SR. MOACYR DALLA - Na opinião de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - De todo o exposto conclui-se que o parecer não enfrenta o problema na forma determinada pelo Plenário desta CoM
missão e pelo disposto no art. 17 do Regimento Comum, isto é, não aborda a
pendência de ordem jurídica quanto à constitucionalidade ou não das emen~
das em foco. Por esta razão é de ser considerado como não prestante e inexistente quanto ao seu objeto.
Considerando, por outro lado, a magnitude do problema e suas graves
repercussões na vida pública do País, entendo que este órgão não deve deliberar sobre o ·assunto em pauta sem dispor de um parecer próprio e jurídico,
tanto mais quanto se trata de matéria que ao nosso entender sequer pode ser
·objeto de deliberação.

Chamo a atenção, agora, Sr. Presidente, com muito respeito, de V. Ex"
para o final do meu estudo.
Face à absoluta e rigorosa inexistência de um parecer técnico-jur(dico.
atravês do qual sinta-se habilitado qualquer congressista- e particularmente
o Senador que este subscreve- a exercitar o seu direito, se não dever, de: a)
votar (contra ou a favor); b) abster-se; c) ausentar~se. únicas situações poss(·
veis diante do juramento de guardar a Constituição Federal, - que se vulneraria ãs escãncaras se praticado quaisquer dos atos ou omissões enumerados
- não pode o congressista ver-se compelido a este ou àquele procedimento,
senão em virtude de lei, a que o parecer desservc fartamente.
Em conseqüência e tendo cm vista a total ineficácia jurídicoconstitucional do insigne parecer,- haja embora a ser anotado o brilho, o
talento, a cultura e o esforço do nobre Senador Moacyr Dalla -,requeiro a
V. Ex• a imediata substituição do doulo Relator, com a incontineti designação
de outro, para que, dentro de 24 horas e, portanto, dentro do prazo legal atribuído a esta Comissão, emita parecer jurfdico~constitucional, fundamentado
e conclusivo, sobre a viabilidade constitucional de tramitação das PEC n~s 51
e 52, de 1980. posto que peça fundamental e imprescindível para a formação
do convencimento dos eminentes membros deste órgão.
Sr. Presidente, entendo que, neste instante, não hâ um parecer técnicojurídico sobre a matéria. Peço, respeitosamente, a substituição do Senador
Moacyr Dalla no aspecto da nossa preliminar, não quanto ao julgamento do
mérito da matéria, em que S. Ex• deverá continuar como Relator. Mas, nesse
aspecto, entendo que nós não temos condições de deliberar sobre esta matéria.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Eu solicitaria a V. Ex• que
, encaminhasse o requerimento à Mesa. Enquanto damos continuidade ao de~
bate, vamos analisar o documento de V. Ex•
Com a palavra o Sr. Deputado Jorge Arbage.
O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, e Srs. Deputados:
Ouvimos, atentamente, as exposições dos nobres parlamentares, Deputado Marcondes Gadelha e Senador Itamar Franco. Desejaríamos, Sr. Presi·
dente, nos restringir a um exame da preliminar para dizer, em principio, que o
parecer de V. Ex', Sr. Relator, Senador Moacyr Dalla, seja do ponto de vista
técnico, seja dO ponto de vista jurídico, é um parecer incensurãvel.
Evidentemente, V. Ex' teria de estar preparado para receber impactos
como este, deflagrado pelo nobre e brilhante Senador Itamar Franco, mas, a
rigor, V. Ex• demonstra que estudou em profundidade a matéria e com a segurança do parlamentar consciente e justo. V. Ex• teve conclusões tais que
este plenário não encontrará respaldo para contraditar ou para questionar.
Diria, apenas, que V. Ex• perdeu noites de seu precioso sono para elaborar 32 Iaudas - refiro-me à preliminar - estudando um documento apócrifo, um documento que, coerente com a minha posição desde o inicio, no exame dessa matéria, não encontro como pudesse ele ser objeto de análise de V.
Ex•, como Relator das propostas de emenda à Constituição. Apócrifo, repito
que sim.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• pode explicar por quê?
O SR. JORGE ARBAGE- Vou explicar porquê a V. Ex• Apócrifo, a
partir do momento em que ele deixou de existir e de ter eficãcia jurídica,
quando, Sr. Presidente, não fora submetido à deliberação do Plenário do
Congresso Nacional para que se complementasse o disposto no art. 132, § 19
do Regimento Comum.
V. Ex' me socorre; falha do Presidente.
O SR. 1TAMAR FRANCO -

Presidente da Comissão, Ex•

O SR. JORGEARBAGE- Mas V. Ex• me socorre. Falhado Presidente. PergUnto: mas que culpa temos nós se a Presidência ... (inaudfvel)
Mas, quero concordar com o Senador. Falha da Presidência e, data ve~
nia, omissão dos requerentes ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex•
O SR. JORGEARBAGE- Sr. Presidente, permita-me, quero manter o
debate em nível elevado.
Eu diria que ainda ontem, Sr. ·Presidente, tivemos um caso repetido
quando se faziã. discussão do Estatuto do Estrangeiro, Foi levantado pelo
ilustre Deputado Freitas Nobre. Foi interposto um recurso contra a decisão
da Presidência, solicitando que fosse encaminhado à douta Comissão de
ConstituiÇão e justiÇa- do' SenadO da República. O Presidente, coerente com o
disposto no art. 132, § J9, ressalvando que a matéria não teria efeito suspensivo, submeteu o recurso à deliberação do Plenãrío e a matéria foi rejeitada
pelo voto da Maioria.
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O SR. -(Inaudível)
O SR. JORGE ARBAGE- Sim. V. Ex• me fez uma indagação com relação ao recurso do PMDB. Ontem, não.- Houve urna deliberação. Ontem
não, mas este documento, a partir do momento em que não fora submetido à
deliberação do Plenârio, o Presidente encaminhou à Comissão Mista com o
despacho de que esta Comissão apreciasse o-aspecto da constitucionalidade.
Ora, o que é que incumbe ao Relator apreciar no texto da matêria'? Exatamente esses aspectos. Seria uma redundância o Presidente encaminhar um
documento com a observação de que o Relator deveria examinar a constitucionalidade ou não, se esse aspecto e fundamental, é essencial para o exame
da matéria. De outro modo, nós não teríamos como nos manifestar aqui
sobre o parecer.
Então, V. Ex• foi generoso. V. Ex• foi prudente, gastando 32 laudas no
exame de um documento que desde o início nós sustentamos que não tem eficãcia jurídica, porque, na realidade, ele não veio para a Comissão de Constituição e Justiça como deveria ter sido feito, desde que deliberado por decisão
do Plenário.
-Mas V. Ex•, nobre Senador, se debruçou sobre a matéria e eu o exalto
por isso. Estudou-a. V. Ex• deu um exemplo que não merece, em hipótese alguma, a injustiça das críticas que está recebendo. V. Ex• dissecoU a: matéria e
a sua conclusão é absolutamente correta.
Então, V. Ex• conclui, na preliminar, que, primeiro, à luz do próprio sistema constitucional brasileiro - é absolutamente correto - V. Ex• estâ negando apoio à matéria. Segundo, diante de força maior dos fatos e circunstâncias que inviabilizaram a realização de eleições no corrente ano - é um
fato evidente; sabe disso a Oposição, sabe o Governo, sabe o povo brasileiro,
sabe a Nação. Não temos, Sr. Presidente, não temos como realizar eleições
nesta conjuntura, sem o sacrifício da classe poHtica, sem o sacriflcio desta
Nação e até porque até este momento o País não tem ainda os seus partidos
políticos devidamente registrados e em funcionamento, que é o essencial. E
onde não existe partido político em funcionamento é utopia se falar em estado democrático.
O SR. ITAMAR FRANCO- E estamos vivendo em que estado?
O SR. JORGE ARBAGE- Estado de transição. O Relator o diz bem ...
O SR. lT AMAR FRANCO- Mas, se não estamos vivendo num estado
democrático, em que estado estamos vivendo?
O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• não pense que vai confundir o orador.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não, quem sou eu para confundir um
homem como V. Ex• Pelo amor de Deus!
O SR. JORGE ARBAGE- Nobre Senador, só pode existir o estado democrãtico com os partidos políticos em funcionamento. Estamos numa expectativa de estado democrático, ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito bem!
O SR. JORGE ARBAGE- ... até que os partidos estejam ... (Tumulto)
(inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- A palavra está com o Deputado Jorge Arbage, que concedeu um aparte ao Senador Itamar Franco.
Estão falando, então, apenas os dois neste momento e não seria aceito, de forma alguma, um terceiro ..:parteante no meio doS dois.
O SR. JORGE ARBAGE- Muito obrigado.
Ainda diz o terceiro item: por considerar a fixação em 6 anos dos atuais
mandatos municipais, uma forma legítima e congruente, capaz de dar pleno
acatamento ao comando expresso no art. 15 inciSo 19 da Constituição.
Há, realmente, uma corrente que condena a concessão de uma elasticidade nos mandatos por 6 anos·. Tivemos o exemplo do Senhor Presidente da República. O Congresso Nacional aprovou o ma ri dato por 6 anos. O que se deve
considerar injusto e atê irregular é reduzi-lo para _dois ã:nos. E o exemplo que
tivemos em 1970/1972 está aí a nos aconselhar que não se repita nunca mais,
porque foi, realmente, desastroso para os municípios brasileiros.
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Nobre Senador Moacyr Dalla, o parecer de V. Ex• espelha a sua cultura
jurídica, a sua coerência política, o seu desejo de servir e de contribuir, da melhor forma possível, para a solução de um impasse que se criou na vida politica do país, como resultante da reforma partidária ainda não definitivamente
implantada nos seus devidos termos.
Nós estamos plenamente de acordo com o parecer de V. Ex• Respeitamos a posição do eminente Senador Itamar Franco. E uma outra inteligência
lúcida é um parlamentar brilhante. Reconhecemos a luta de S. Ex• pàra tor~
pedear, na medida do possível, o trabalho de V. Ex• em relação ao parecer
que ora oferece.
Entretanto, o seu exaustivo trabalho, consubstanciado no requerimento
que vem de encaminhar à Presidência desta_COI~issão, na menor das hipóteses, poderia ser recebido como um voto em separado de S. Ex• que viria acoplado ao parecer de V. Ex•, nobre Senador Moacyr Dana, contribuir com
uma peça jurídica brilhante para engrandecer os foros jurídicos do Congresso
Nacional.
Este, Sr. Presidente, é o nosso ponto de vista e com ele nos flXamos para
votar favoravelmente ao parecer do eminente Relator, tal como elaborado c
encaminhado à douta deliberação desta Comissão Mista.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) nobre Deputado João_ Unhares.

Concedo a palavra ao

O SR. JOÃO UNHARES- Sr. Presidente, evidentemente que na apreciação de um trabalho de ordem jurídica, ninguém poderâ afirmar, como
apaixonada e partidariamente o fez o nobre Deputado Jorge Arbage, que ele
é incensurável. O Direito~ selldo uma ciência dinâmica e na interpretação, na
aplicação da lei, sendo natural a divergência, seria um exagero dizer que o
trabalho de V. Ex• é inceris-uiável. Ao contrário, V. Ex.f., por ter se estendido
tanto, e não só em 32 páginas, como mencionou o nobre Deputado Jorge Arbage, - talvez lhe tenha faltado fôlego para chegar às 42 ...
O SR. JORGE ARBAGE- (inaudível)
O SR. JOAO UNHARES- V. Ex• se referiu ao parecer, que tomou as
horas do sono precioso_ do eminente Relator.
Evidentemente, nós não podemos concordar coffi esse parecer, não só na
análise que faz, no seu aspecto constitucional, nos princípios do Direito
Constitucional, e à luz dos princípios mais comezinhos que devem orientar a
verdadeira democracia; mas não vamos investir neste campo, porque dificilmente convenceríamos o Relator ou qualquer dos integrantes do Partido da
Maioria, sobre a fragilidade, ainda que tenha vindo com a roupagem do bri~
lhB.ntismo que V. Ex• emprestou, de que ele se distancia fundamentalmente
da melhor interpretação e dos desejos mais profundos da Nação brasileira;
que sem nenhuma parcialidade político-partidária basta buscarmos depoimentos de qualquer cidadão; desejam as eleições municipais. E isto até nas
hostes do Partido do Governo. Tenho mensagens, tenho expedientes, tenho
cartas, moções, de integrantes da área política que apóia o Governo, reclamando da realização das eleições e condenando quase que em uma unanimidade a coincidência geral das eleições.
Recebi, Sr. Senador Itamar Franco, um trabalho que o PDS mineiro elaborou, demonstrando em números, porque estes sim, irrespondfveis, do absurdo da coincidência geral das eleições frente a que os eleitores, os simples
eleitores terão que fazer na hora de apresentar o seu voto, de escolher o seu
candidato. Não é um trabalho da Oposição, é um trabalho da situação mineira, que publicou e distribuiu pelo menos a todos os integrantes do Congresso
Nacional. Não há argumento jurídico, por melhor e mais respeitã-vel que seja,
que possa desfazer aquela aritmética de ensinamento primãrio, porque a
soma de I mais I são 2.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO UNHARES- Recebo com muito prazer o aparte de V.
Ex•

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- V. Ex• tem ainda três minutos para encerrar.

O SR. ITAMAR FRANCO- Queria dizer a V. Ex•, nobre Deputado
João Linhares, que há aqueles que hoje preconizam a volta da chamada marmita eleitoral. Eles querem, realmente, a coincidência das eleições, vão eliminar a cédula única; então, vamos voltar à marmita eleitoral, justamente aqueles que pretendem se perpetuar neste poder. Era o aparte que queria dar a V.
Ex•.

O SR. JORGE ARBAGE- Concluirei, para s.er coerente com o respeito que sempre mantive ao Regimento e à Presidência de V. Ex•
Quarto, porque numa fase de transição para o sistema de eleições concomitantes, consubstancia uma solução apta a suprir lacuna do ordenamento
jurídico, tendo em vista que até a implantação da coincidência de eleições a
duração dos mandatos municipais não ficou expressamente conSignada na
Lei Maior.
-

O SR. JOÃO UNHARES - Agradeço a V. Ex•
Mas, quis destacar do parecer do eminente Relator, afirmações que, com
todo o respeito, se distanciam dos precedentes deste Congresso e da própria
atuação do Governo, porque desde o início, a partir da palavra do Sr. Ministro da Justiça- e ele vem sendo repetida em coro pelo Partido do Governo
nas duas Casas e por outras lideranças do PDS - as eleições neste ano ou
mesmo em 1981, como propôs o eminen-te Deputado Ulysses Guimarães, são-
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totalmente inviáveiS porque se escoaram os prazOs preVistos na legislação
eleitoral. Nada mais i"nVerfdico e frágil, porque se nós fizermos uma pesquisa
nos anai~ da Câmara e do Senado, ou se formos igualmente verificar a legis~
lação anterior, que pretendeu e alcançou resolver situações semelhantes à que
estamos vivendo, pela exaustão dos prazos eleitorais, ou pela não organização definitiva dos partidos políticos, verif1earemos que o Governo, quando
foi da sua conveniência, sempre encontróu solução legal.
Em 1972, o então Senador Filinto MUller, Presidente da extinta e ainda
insepulta ARENA, porque revivida e reencarnada no PDS, apresentou um
projeto para exatamente suprir jã o venCiinento dos prazos eleitorais, não só
com relação à realização das próprias eleições, mas às filiações. Em 1976 e em
1978, os projetas foram apresentados pelas 'figuras mais proeminentes do Governo, os de 1976, pelo então Líder da Maioria, Deputado José Bonifãcio; em
1974, pelo então Líder da Maioria, Deputado Geraldo Freire; e agora, recentemente, pelo Secretário da ARENA, na época, Deputado Prisco Viana. Esses projetas, Sr. Relator, contestam a afirmação de V. Ex•, quando invoca a
exaustão dos prazos, o seu vencimento, para justificar a rejeição das emendas
constitucionais, (iú:e procuram compatibilizar, buscam caminhos legais para
realizar as eleições municipais.
Nesses projetas se encurtou o prazo de criação partidária de 6 meses
para 3; permitru-se que se realizassem convenções em municípios onde tinham sido anuladas as convenções; permitiu-se- e vejam af o absurdo; ago·
rase diz que é antidemocrático- as Comissões provisórias compostas de ll,
de 5, de 7, indicar os candidatos a Prefeitos e Vice-Prefeitos e Vereadores.
Mas, em 1976, se permitiu que as Comissões Diretoras Regionais indicassem
candidatos nos municípios onde nem havia a Comissão Municipal organizada. Agora, não; agora, não convém ao Governo, porque ele sabe que perde as
eleições, não só mais nas Capitais, mas perde na área rural, fruto do malsinado pacote econômico de 7 de dezembro, primeira medida que penalizou insensivelmente a agricultura, eleita como engodo para meta prioritária do Governo, a fim de procurar sensibilizar a área rural. Hoje eu sou pertencente a
ela; ela está de corpo e alma contra as decisões do Governo e responderia nas
urnas, nas próximas eleições, com a sua posição e a sua resposta ao enganoso
programa de governo do Presidente João Figueiredo~
O SR. NILSON GfBSON - Permite um aparte, nobre Deputado?
O SR. JOÃO UNHARES - Com prazer.
O SR. NILSON GIBSON- V. -Ex•;-em primeiro lugar, terminou acatando o juízo consubstanciado no parecer do ilustre Relator ...
O SR. JOÃO UNHARES - Eu divergi do parecer.
O SR. NILSON GIBSON - Da preliminar.
O SR. JOÃO UNHARES - De todo.
O SR. NILSON GIBSON -

(Inaudível.)

O SR. JOÃO UNHARES- Eu não pretendo, em dez minutos, discutir
as 42 pãginas que roubaram tantas horas de sono do Sr. Relator. V. Ex• haverá de ver.
O SR. NILSON GIBSON- (Inaudível.) Eu lembrarei a V. Ex• alguns
fatos e atas de ordem política. (Inaudível.) Lembraria, inicialmente, o dia 6 de
abril, que é uma data em que normalmente se inicia o alistamento eleitoral.
Posteriormente, temos o dia 15 de maio. Eu não me restringiria somente ...
O SR. JOÃO UNHARES- Alistamento eleitoral não tem nada a ver
com eleições.
O SR. NILSON GIBSON- Sei que V. Ex• sabe que o problema do dia
15 de maio, referente à filiação partidária, que V. Ex• admitiu que poderia ser
reduzido dentro de um processo ...
O SR. JOÃO UNHARES- Admiti e comprovei, porque já ocorreu anteriormente.
·
O SR. NILSON GIBSON- Todavia, V. Ex• esquece fundamentalmente do problema da lei das inelegibilidades, e que não dispõe seis meses para a
desincompatilização em determinados cargos. Eu não me refiro ao problema
da incompatibilidade dos municípios, todavia, em termos de Estados, ...
O SR. JOÃO UNHARES - Eleições é para municípios e lei complementar estabelece dois meses.
O SR. NILSON GIBSON- O art. 151, letra "b" estabelece o que estamos argumentando. Certo? Então, temos que verificar que a esta altura estaríamos proibindo, vetando que determinados Secretários de Estado concorressem a uma eleição para prefeito em determinados municípios.
O SR. JOÃO UNHARES- Ao invês de V. Ex• estar apoiando a prorrogação dos mandatos. a não realização das eleições, que apresentasse um
projeto encurtando ...
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O SR. NILSON GIBSON- Jã tem. Então, veja V. Ex• que desde 1967
temos aqui na Casa 15 Deputados federais que foram beneficiados pela prorrogação dos seus mandatos de vereadores, inclusive ilustres deputados da
Oposição e do Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO UNHARES - V. Ex• terminou o aparte?
O SR. NlLSON GIBSON- ... hoje, estão ao contrllrio. Isto, quando estamos discutindo o problema do mérito.
O SR. PEDRO SIMON- Por esse medo de uma acusação como esta~
que não se quer que se faça no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Alerto o Sr. Orador de que
dispõe de apenas 3 minutos.
O SR. JOÃO UNHARES- Se V. Ex• terminou o aparte, eu continuarei.
O SR. NILSON GIBSON- Agradeço ao ilustre Deputado pelo aparte.
O SR. JOÃO UNHARES - Isto me tranqUiliza, porque a argumentação, humilde, é verdade, que expedi, V, Ex• não a contestou. Procurou tra-·
zer outros exemplos de 1967 que não guardam harmonia com o que acabei de
afirmar.
Se houvesse realmente interesse de realizar as eleições, isso tudo sabemos
que não existe... O Governo sabe que vai perder e na dificuldade de usar os
desvãos da lei onde sempre ganhou, agora, então, procura realmente brutalizar a própria Constituição e os sentimentos nacionais, valendo-se de argumentos que não têm nenhuma força, porque os precedentes demonstrados colocam o Governo no seu casuísmo quando lhe interessava a realização das
eleições. Eu ia acrescentar mais um exemplo, o de que as eleições de 15 de novembro de 1976, quando não puderam se realizar em vârios municípios, em
alguns deles na Bahia, coincidentemente terra do secretãrio da ARENA, Deputado Prisco Viana~ realizaram~se as eleições no mês de dezembro. Agora,
não pode se realizar no mês de janeiro.
Então, aí estã, não com minhas palavras, mas por fatos que os Anais do
Congresso Nacional não deixam desmentir, de que o Governo, quando lhe
interessou realizou as eleições, sempre encontrou as soluções legais. Portanto,
este argumento não ê válido e muito menos respeitável.
O SR. OSVALDO MELO- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO UNHARES- Concedo o aparte ao nobre Deputado Osvaldo Melo
O SR. OSVALDO MELO - Deputado João Linhares, antes de apartear a V. Ex•, gostaria de pedir ao Sr. Presidente que observasse ao ilustrC
Vice-Presidente para que contribuísse para a normalidade dos nossos trabalhos. Gostaria de dizer também, Deputado João Linhares, que quem pode
mais, pode menos. Quem pode reformar a Constituição, pode reformar a lei.
Não serã por causa de prazos dados por lei ou por instrução que se sacrificará
a eleição. Este argumento, portanto, é inconsistente, insubsistente, impertinente e indecente.
O SR. JOÃO UNHARES - Muito obrigado pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE- (Alberto Goldman)- O tempo de V. Ex• estã
encerrado. Solicito a V. Ex• que termine o seu pronunciamento.
O SR. JOÃO UNHARES- ...Tanto as eleições poderiam se realizar,
que o Tribunal Superior Eleitoral...
·
O SR. NILSON GIBSON - Recomendou. que era ...
O SR. JOÃO UNHARES - ...expediu todas as instruções. l~clusive,
agora contraria até a sua argumentação anterior.
Recebo o aparte do eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• argumentou muito bem quando disse
que quando o Governo quis encontrar prazo, encontrou. Prorrogou com a
maior tranqUilidade. O Presidente da ARENA, o Secretãrio Geral da ARENA, o Líder da ARENA, em questão de 48 horas, adaptaram a lei à Constituição, e as eleições foram realizadas. Agora, o mais importante é que o nobre
Deputado disse que no passado as eleições de vereadores foram prorrogadas.
Ê verdade.
O SR. NILSON GIBSON O SR. PEDRO SIMON -

Ele hoJe estã condenando.
Foram prorrogadas por quê?

O SR. NILSON GIBSON- Por uma necessidade. Como estã havendo
agora.
O SR. PEDRO SIMON - Foram prorrogadas para terminar com a
coincidência de mandatos.
Se há algO de sério e de respeitã\"el feito pela chamada Revolução, foi o
calendário eleitoral. Antes, tínhamos Governadores com mandatos de 4 anos,
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Governadores com mandatos de 5 anos; tínhamos Estados, como São Paulo e
Minas Gerais em que num ano havia eleições niunicipais, no ano seguinte outros municípios do mesmo Estado tinham eleições municipais e havia Estados
em que anualmente havia eleições. Então, o Presidente Castello Branco enviou para o Congresso Nacional um calendário eleitoral que me parece, com
toda a sinceridade, perfeito. Eleições municipais; dois anos depois eleições estaduais; no intermédio das eleições municipais e estaduais, renovação dos fcruns partidários. Então, organizou de maneira simétrica e Perfeita a vida
político-partidária. Quer dizer, no ano em que havia organização de partido,
era só organização de partido; no ano em que havia eleições municipais, era
s6 eleições municipais em todo o Brasil. O ano de eleições estaduais, era só de
eleições estaduais em todo o Brasil. Agora, para fazer isso, ele diminuiu o
mandato, como no caso do Governador de Minas Gerais, que perdeu um ano
de mandato e prorrogou mandatos de outros municípios, para que houvesse
harmonia nas eleições. Então, repare V. Ex.• que o Governo, na época do Pre-sidente Castello Branco, quando ainda se pensava que a Revolução era moralizadora, fez isto que foi, na minha opinião, uma lei ótima. Agora que eles
perderam a moral pelo caminho, eles estão exatamente neste momento votando uma lei contrária, 180 graus, àquela que foi votada no passado, estabelecendo a coincidência de mandatos, de forma escandalosa porque agora estâ
claro e preciso, e é o Governo quem diz que eleições são caras, e o Relator diz
no seu parecer que eleições são caras; é muito mais barato do que mordomia.
Agora, as eleições são caras não pelo que gastamos com elas, mas sim pelo escâncalo do dinheiro que o Governo gasta na corrupção das eleições.

poderia ser interpretada para penalizar os mandatos populares, porque eles
não pertenciam aos partidos e sim ao povo que lhes outorgou.
Hoje, o que temos. Deputado Antônio Mariz? A nova Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, dizendo exatamente o contrário. À guisa de esclarecer a
norma constitucional, realmente impôs uma pena que é uma aberração
jurídico~democrãtica, e que contraria a palavra, a afirmação e o compromisso
do Relator da matéria, Senador José Sarney. Hoje, lamentavelmente, o que
escrevem os dignos representantes do Partido oficial do Governo, e aí não estã em jogo a sua honorabilidade, e muito menos a respeitabilidade que lhe devemos e devotamos, não podemos mais receber sem ressalvas, porque o Poder poderá, amanhã, alterar os -compromissos assumidos dentro do Congres·
so Nacional.
Eu encerro, Sr. Presidente, as minhas breves considerações, dizendo que
efetivamente e conscientemente, nós, que integramos esta Comissão Mista,
sem nenhuma submissão à orientação partidária, mas consultando às nossas
aspirações, não só jurídicas, mas democrâticas, e para ficarmos junto com a
aspiração nacional, não podemos concordar com o parecer e muito menos
com a proposta de Emenda Constitucional que propugna pelo adiamento das
eleições. E nós, tendo a solução das emendas a ela apresentadas, poderíamos,
num gesto alto e independente, atender ao que a Nação reclama, realizando
as eleições municip"ãis para fazer a salutar renovação na administração dos
municípios.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) -Concedo a palavra ao Senador Aderbal J urema.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- O tempo de V. Ex•, nobre
Deputado João Unhares, está encerrado. Solicit~ a V. Ex• que termine o seu
pronunciamento.
O SR JORGE ARBAGE - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, inicialmente eu quero trazer a minha modesta solidariedade ao Senador Moacyr·
Dalla, pelo esforço-que fez, pela contribuição que trouxe a uma matéria tão
polêinica que aqui se debate. Ao lado disso, vale salientar que a boutade do
eminente Senador Itamar Franco, que corresponde, sem dúvida, à melhorestirpe da política mineira, a sua boutade pedindo a substituição do Relator,
trouxe, sem dúvida, uma contribuição literária, desarmando os espíritos nessa discussão.
No entanto, acostamado que estou a ouvir o Senador Itamar Franco em
plenário, dei toda atenção ao seu pedido de vistas, ao seu pronunciamento.
Em verdade, Senador Moacyr Dalla, V. Ex• deve estar absolutamente compensado do seu esforço, porque se o seu parecer não tivesse conteúdo, não receberia a atenção de um Senador da categoria do Senador Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Os apartes não podem
mais ser concedidos porque o orador já está fora do seu tempo.
O SR. JOÁO UNHARES - Devo acatar a decisão do Sr. Presidente.
E não só as eleições são caras, nobre Senador Pedro Simon, como o Governo estã sem recursos, porque jâ gastou na reformulação partidária distribuindo cargos, financiamentos, esbanjando verbas, desperdiçando recursos
para poder fazer a filiação no seu partido oficial.
O SR. JORGE ARBAGE - Data vénia, não ~ verdade
O SR. JOÁO UNHARES -Se não é verdade, V. Ex• fique com a notoriedade do fato.
O SR. JORGE ARBAGE- V. Ex• sabe que não é verdade.
O SR. JOAO UNHARES - Mas, para concluir, Sr. Presidente...
O SR. PEDRO SIMON- Tanto V. Ex• é claro na sua exposição que hã
alguns Deputados paulistas que foram para o PDS e estão falando em voltar,
porque o Governo estã em situação difícil e não teve condições de pagar o
que prometeu até agora.
O SR. JOAO UNHARES-- O próprio Presidente João Figueiredo declarou em Mossoró que o País estâ insolvente. E quem estã insolvente, realmente não pode abrir as burras do Governo para realizar as eleições.
Sr. Presidente, igualmente não posso concordar com uma afirmação do
brilhante trabalho do Sr. Relator, quando diz, sobre a coincidência geral das
eleições, e leio à pãgina vinte:
"
..Que na atualidade brasileira, a coincidência geral de eleições e
mandatos não é apenas uma aspiração ou tese vitoriosa, mas constituísse, sobretudo, em norma de Direito Positivo Constitucional, em
pleno vigor e eficácia, cujo cumprimento imediato a ninguém é lícito
procrastinar e frustrar."'
Ora, essa norma de Direito Positivo Constitucional veio no bojo de uma
emenda constitucional, quando o Congresso estava em recesso. A esta altura,
nós não podemos aceitar essa afirmação, quando V. Ex' diz que o seu cumprimento imediato a ninguém é lícito procrastinar e frustrar, rememorando
aqui um exemplo, e estâ presente uma testemunha valiosa, o Deputado Antônio Mariz, que me faz desacreditar de muitas das suas afirmações, em que
pese a sua honorabilidade: Quando o Congresso examinou a reforma política
através de emendas constitucionais mandadas pelo Presidente Ernesto Geisel,
o Deputado Antônio Mariz, para dar mais clareza ao dispositivo constitucional que penalizava, ainda que ambiguamente, aqueles parlamentares eleitos
por partidos políticos que não alcançassem o registro definitivo, e o Congres~
so, preocupado com o respeito ao mandato popular buscado no voto secreto,
queria que ficasse escoimada a ambigUidade; e o Senador José Sarney, hoje
Presidente do PDS, Relator da matéria, dizia que a Emenda Antônio Mariz
não tinha razão de ser, porque a Emenda Constitucional do Governo jamais ·

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu tive o cuidado, Senador Aderbal Jurema, não apenas pelo trabalho realizado pelo Senador Moacyr Dalla, mas
em homenagem à inteligência e à cultura dele, de examinar cuidadosamente o
relatório, V. Ex• achou engraçado o meu pedido final de substituição do Re~
lator, mas esse pedido é sério.
O SR. ADERBAL JUREMA- Não. Esse galicismo não foi no sentido
de engraçado. Foi no sentido de irreverência, e a irreverência é uma das coisas
mais sérias. Eu não empreguei no sentido de engraçado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu por exemplo, acho engraçada essa
Emenda Anísio de Souza, mas ela é séria; no fundo, ela ê: engraçada.
O SR. ADERBAL JUREMA - Está no bojo do municipalismo.
O SR. ITAMAR FRANCO - Quando eu vejo o Presidente da Associação dos Municípios Brasileiros, Associação a que pertenço e a que pertenci
como Prefeito que fui da minha cidade, por duas vezes, ê: com tristeza que eu
vejo um homem do seu espírito público defender a prorrogação de mandatos .
E com tristeza que eu vejo a m·inha associação defendendo isto, de uma forma
direüt ou de uma forma indireta. Eu realmente fiz um pedido ao Sr. Presidente, e espero que ele analise; e o fiz com muito respeito ao Senador Moacyr
Dalla. O Senador Moacyr Dalla sabe do carinho que temos por S. Ex•, mas
vou aguardar a decisão do Presidente quanto à substituição do Relator, no
aspecto da preliminar.
O SR. HENRIQUE BRITO- Jã que fui citado pelo nobre Senador Itamar Franco, eu estimaria responder a S. Ex•, por quem nutro respeito e adrni~
ração profunda. Sei dos seus princípios municipalistas, e queria que V. Ex.•
tomasse conhecimento de que o que nos levou a apresentar essa Emenda
Constitucional foi o fato de que a entidade, por nosso intermêdio, como Presidente, ter feito nacioiialmente uma pesquisa ein todos os municípios brasileiros. Essa pesquisa deu 83% pedindo que se apresentasse uma proposta de
Emenda Constitucional coincidindo as eleições, os municípios, em face da situação econômica por que vêm passando, não teriam condições de realizar
eleições de dois em dois anos. Eu não tomaria esta iniciativa, meu caro Senador, se não fosse certamente por essa condição da pesquisa realizada.
O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, continuando as minhas
breves comunicações ...
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O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• me perdoe, mas repare que a proposta
do ilustre Deputado Henrique Brito, Presidente da Associação Brasileira de
Municipios, essa invoca uma justificativa completamente diferente de todo o
debate. A esmagadora maioria é amplamente favorável ao adiamento das
próximas eleições municipais por mais dois anos, por considerá-la altamente
prejudicial ao bom andamento das questões pertinentes aos municípios, aos
Estados e ao Pais. Repare que o Presidente da Associação Brasileira dos M unicipios já nilo fala na dificuldade de realizar eleições, nem nada; diz que a
realização de eleições ê contrária ao bom andamento dos municípios, dos Estados. (lnaudivel)
O SR. HENRIQUE BRITO - Nobre Senador, dai em diante complicou mais ainda.
O SR. PEDRO SIMON - ... partir do Presidente da Associação dos
Municípios uma afirmativa como esta, é algo apavorante ...
O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, muito obrigado pela
boa condução dos trabalhos, que vem realizando. Mas, concluindo a minha
observação sobre a participação brilhante do Senador Itamar Franco, reafirmo que o Senador Moacyr Dalla deve se sentir bem pago pelo seu trabalho,
diante da importância que S. Ex' a ele, não apenas por se discutir uma ques-tão séria, como ele frisou, mas sobretudo pelo brilho qu~ ele trouxe ao debate
nesta tarde, ao lado de outros companheiros que aqui falaram, principalmente o meu velho COfllpanheiro de ARENA, João Unhares, que falou na insepulta ARENA e que estava insepulta no PDS que recebeu elementos da
ARENA. Outros partidos também receberam, inclusive V. Ex• E fala tamb~ V. Ex• nos desvãos da lei que no passado ...
O SR. JOÃO LINHARES - Mas o comportamento do nosso Partido
tem sido muito diferente do comportamento do PDS.
O SR. ADERBAL JUREMA O SR. JOÃO LINHARES -

Ai é um outro problema.

Não é, não Senhor.

O SR. ADERBAL JUREMA- É porque V. Ex• dentro da ARENA era
um elemento do maior respeito. Chegou a Vice-Presidente da Casa, como re'
presentante da ARENA.
O SR. JOÃO LINI:fARES - Eu espero continuar recebendo o mesmo
julgamento de V. Ex• ainda que no partido adversário.
O SR. ADERBAL JUREMA - E continua. Agora, quero chamar a
atenção de V. Ex• para, no entusiasmo, V. Ex• não esquecer o passado, os
desvãos da lei. Então, V. Ex• também participou desses desvãos da lei.
O SR. JOÃO LINHARES -

(lnaudfve/)

O SR. ADERBALJUREMA- Era o que eu queria ouvir de V. Ex•{lnaudfvel). Senador, V. Ex• pediu um aparte. Agora, eu quero dizer que se V.
Ex• acha bonito, está certo; mas quanto a ditar normas para a minha conduta
política, até hoje, nesta Casa, eu não recebi, de ninguém, orientação, porque
já atingi a maioridade hã muito tempo.
O SR. JORGE ARBAGE -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer.
O SR. JORGE ARBAGE- Nobre Senador Aderbal Jurema, a impressão que se tem é de que a tese da prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores é defendida unilateralmente pelo Partido do Governo. Veja
V. Ex• que existem -ãlguns exemplos que podem ser citados agora, a demonstrar que realmente o Presidente da Associação dos Municípios Brasileiros está plenamente com a razão quando se posiciona frontal e corajos_~mente ao
lado dessa tese. Citaria apenas um recente exemplo, se não me falha a memória, do Cearã: prefeitos do PMDB estavam dispostos a considerar o presidente do seu partido persona non grata no seu Estado, justamente pela posição que S. Ex• assumiu, contrãrio à tese da prorrogação. E, se se fizer ...
O SR. ADERBAL JUREMA- Cuidado, Ex•, com o discurso paralelo.
O SR. JORGE ARBAGE- Vou concluir: e se se fizer, nobre Senador,
uma ' 1enquête" entre os prefeitos e vereaácifes- do Brasil, hã de aparecer um
índice muito reduzido, se houver, dos que realmente possam se manifestar
contrários à tese. Agradeço a oportunidade de ter aparteado V. Ex•
O SR. ADERBAL JUREMA - Muito obrigado a V. Ex•
De maneira, Senador Moacyr Dalla, que quero trazer a V. Ex• o meu
voto de apoio ao seu parecer, muito embora reconheça que o ideal seria realizarmos eleições. Mas, não fui eu quem disse - nem me lembro do autor que política é arte do possível. E nesta atual conjuntura, não faço a injustiça
aos partidos da Oposição de que estão lutando com a nossa coragem, porque
sei das suas convicções partidárias, dos seus programas, e os respeito, e sei
que' para a Oposição, que se renova na luta, a eleição ê um dado natural na

Setembro de 1980

existência do seu partido. Nós, também, que vivemos. há muito tempo como
Maioria, achamos que o ideal seria tambêm a eleição. Mas V. Ex• diz, na pâgina 29: "a ausência de Poder Executivo e Poder Legislativo legitimamente
constituídos em todos os municípios brasileiros sem a menor dúvida colocarã
em risco a Federação e a República, abalando-lhe os alicerces fundamentais e
comprometendo, por seus desdobramentos imprevisíveis, a consolidação da
abertura política e da redemocratização do País''.
Diante disto, votarei de acordo com o seu parecer. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE -

Com a palavra o Deputado Antônio Mariz.

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presidente e Srs. Parlamentares:
O parecer do Senador Moacyr Dalla fundamenta a recusa da emenda
Pacheco Chaves e da emenda Ulysses Guimarães e aprova as duas demais, de
autoria dos Deputados Anísio de Souza e I:Ienrique Brito, na diferença de
contexto entre o quadro atual do direito constitucional brasileiro e da legislação constitucional e o que ocorria na década de 50, ocasião em qu~ o Supremo Tribunal Federal fulminava de inconstitucionalidade uma decisão da Assembléia Legislativa de Goiâs, que prorrogava mandatos estaduais. Na mesma época, o deputado Milton Campos. na comissão de Constituição e Justiça, proferia parecer do mesmo conteúdo e no mesmo sentido, declarando
inaceitãvel a emenda do então Deputado Esmerino Arruda, que prorrogava,
sob o mesmo argumento da coincidência dos mandatos, o período de funcionamento daquela legislatura.
Diz S. Ex• que hoje o quadro é outro~ que outros são os fundamentos da
ciência política e do direito constitucional no Brasil. sustento o contrãrio: que
são as mesmas as bases sobre as quais se constitui a estrutura politica no País
e as mesmas as razões doutrinárias que informam a democracia que pretendemos construir atualmente. A diferença está na prática da democracia declarada; a diferença estã nos enxertos que se fi~er:arn n~ texto constitucional e que
erigiram o arbítrio e a violência como um dos fundamentos da ação do Estado. O Senador Itamar Franco enumerou algumas passagens - permita,
nobre Relator, que eu diga- de fato chocantes às consciências democraticamente formadas e que constituem o alicerce do pensamento do Senador
Dalla, ao justificar o seu voto.
Gostaria ainda de enumerar algumas passagens, para demonstrar a absoluta impraticabilidade da aceitação de sua tese e me permito chamar a
atenção dos nobres representantes da Maioria para o comprometimento que
assumem ao adotar essa tese, ao adotar esse posicionamento filosófico, ao
adotar as justificativas de ordem teórica, o que significa a negação da própria
democracia, o que significa a negação de tudo que o próprio partido oficial
proclama como meta a ser alcançada, em futuro remoto, diga-se de passagem.
S. Ex', à página 26 de seu relatório, diz:
'~Em que pese a força demolidora dos fatos e sua rebeldia às
formas estereotipadas, o problema não é simplesmente de defasagem e exaustão dos modelos tão acerba quanto infrutiferamente defendidos e alardeados pelos arautos de Montesquieu, Locke e outros, ou mesmo de Ruy.,.

Ora. Srs. Deputados e Srs. Senadores, qual o fundamento doutrinário da
democracia? Qual o patrimônio jurídico, filosófico, que informa a democracia tal como é praticada no chamado mundo ocidental, se não estribada no
pensamento desses pensadores? I:Iouve quem dissesse que no mundo contemporâneo somente três fllosofias disputam a adesão da humanidade: o individualismo, próprio ao regime capitalista; o socialismo, baseado no pensamento de Marx, e o pensamento cristão, expresso na ação da Igreja Católica. Talvez se pudesse acrescentar, nos dias de hoje, o islamismo, como uma outra visão do mundo, capaz de alinhar-se a estas grandes filosofias. Como negar
Montesquieu, Locke - certamente dever-se--ia ir além com Rousseau, Kant
~ e todos os pensadores que modelaram os fundamentos teóricos da democracia contemporânea?
Se se nega a validade do que formularam estes filósofos, imaginem o que
diria o Relator se aqui se estivesse discutindo a Igreja católica, com os seus
fundamentos filosóficos, com a sua doutrina indo abeberar-se nos textos dos
evangelhos, elaborados há quase dois milênios, ou no pensamento de São Tomãs de Aquino ou de Santo Agostinho, entre os outros pensadores da religião?
O SR. BERNARDINO VIANA- Queria chamar a atenção para o que
entendi nas colocações do Senador Moacyr Dalla nesse relatório que ele apresenta, no sentido de que os fatos sociais, na sociedade moderna, são tão velozes e tão contingenciais que re'querCin, tambêm, ações contingenciais. Não se
pode esperar mais uma Constituição estática.
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O SR. ANTONIO MARIZ - Ninguém discute o carâter estãtico da
·
Constituição; ninguém defende isto, Senador.
O SR. BERNARDINO VIANA- Eu sei. Vamos caracterizar agora, inclusive, o pensamento do nobre Deputado JOão Unhares, quando diz que o
Direito é uma ciêilcia dinâritiCa;-e a SOCiedade- o é também, e a Constituição
representa os atas da sociedade, os fatos sociais.
O SR. ANTONIO MARIZ- De acordo, Senador, só que estes autores
citados, inclusive Ruy Barbosa, citados pelo Relator, para negar-lhes validade, ao pensamento desses homens, constituem o fundamento de todo o arcabouço jurídico-político das democracias contemporâneas. Se S. Ex' nega validade a esse pensamento filosófico, S. Ex' deveria dizer onde, em que ramos
do pensamento humano, em que escolas filosóficas está baseado o seu pensamento. Exclufdos esses pensamentos fllosóficos, somente se poderia encontrar abrigo nas formas degeneradas do individualismo, nas doutrinas que
moldaram o fascismo, ou o nazismo, ou em alguma das outras formas mutiladas do pensamento democrático e do pensamento liberal.
Evidentemente, S. Ex• não está fundado no marxismo nem são os evangelhos ou a filosofia de São Tomás de Aquino a base teórica deste parecer.
Isto é mais do que evidente. O que clama aos céus, realmente, o que é sobretudo estarrecedor, é que para contrapor-se a estes pensadores invoca-se o jurista Antônio J:Iorácio, é invocado para justificar um posicionamento que conflita com tudo o que constitui os Valores fundamentais da democracia. O contexto constitucional é o mesmo de 1957, quando emitiu parecer o Senador
Milton Campos. A Constituição de 1946 e a de 1969, se ê. que se pode atribuir
esse nome à Emenda Constitucional n9 l, outorgada pela Junta Militar, con~
sagraram os mesmos princípios no que toca aos pontos que interessam à discussão: a federação, a república e a ordem democrática, a democracia repre~
sentativa, para ser mais exato. A Constituição de 1946 dizia, no seu art. 1"':
~·os Estados Unidos do Brasil mantêm sob regime representativo a federação e a república. Todo o poder emana do povo e em seu
nome será exercido."
Aqui estão os dois princípios basilares da ordem constitucional brasileira: a república e a democracia representativa. Uma, caracterizada pela temporariedade dos mandatos; a outra, pela soberania popular, como fonte de
todo o poder. A Emenda Constitucional n9 I estabelece, também, no seu art.
1•:
"O Brasil é uma república federativa constituída sob o regime
representativot pela união indissolúvel dos_ Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 19: todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido."

-mesmo;

como idêritlca é a
O contexto constitucional é absolutamente- õ
proibição de alterá-los no exercício dos poderes remanescentes do Congresso,
derivado do poder constituinte. Na Constituição de 1946, no seu art. 217, § 69,
dizia:
uNão serão admitidos como objeto de deliberação projetas tendentes a abolir a federação ou a república."
A Emenda Constitucional n"' l, de 1969, repete no§ 1'1, do art.
47:
"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a federação ou a república."
Do mesmo modo se consagram, se reconhecem, se restabelecem, as autonomias municipais, -numa e noutra COnstituiÇões, repetiiidô-ás inCSinos preceitos, estabelecendo que essa autonomia se reconhece pela eleição direta de
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, realizadas simultaneamente em todo o
País, na mesma data das eleições-gerais para Deputados. Isto no art. 59, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n"' 8. O mesmo princípio estã na
~
Constituição de 1946, no art. 28:
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Este é um ponto absolutamente inaceitável por quantos defendem a democracia e defendem as instituições brasileiras, tal como as constituições republicanas estabeleceram; a temporariedade dos mandatos ê ínsita à república, como soberania popular é indissociável da representação democrática.
Adotar uma emenda dessas significa subverter toda a ordem jurídicopolítica do País; significa negar todo e qualquer compromisso com a democracia e, sobretudo, no plano da ação, constitui uin risco· inadmissível, o de
estabelecer o precedente que permitiria ainanhã que Deputados e Senadores
simplesmente tivessem o poder constituinte, tainbém, de prorrogar os seus
próprios mandatos. É a subversão absoluta do princípio republicano e do
princípio democrático característicos da ordem proclamada das instituições
brasileiras.
Citaria, por último, refutando um argumento talvez até despiciendo ...
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pediria a V. Ex• que encerrasse, pois o seu tempo estã encerrado.
O SR. ANTONIO MARIZ - ..•o de que os mandatos seriam curtos.
Ora, no País, no Estado que no mundo Ocidental constitui o paradigma das
democracias - qualquer que seja a opinião dos Srs. Congressistas sobre isso
-nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados é constituída de representantes que têm mandatos de dois anos. Os Senadores têm mandato de quatro
anos.
O argumento da exigüidade desses mandatos é simplesmente ridículo,
não se admite, absolutamente, fundar o adiamento das eleições na pOuca duração dos mandatos que seriam constituídos nas eleições deste ano. Melhor
faria o Sr. Relator, e melhor farâ esta Comissão, aceitando a emenda do Deputado Pacheco Chaves, que tem o Deputado Pacheco Chaves como o primeiro signatário, que restabelece então o mandato de quatro anos, e aceitar a
emenda do Deputado Ulysses GUimarães, que permite que as eleições se realizem adiando-as para o mês de janeiro. No Brasil, jã tivemos eleições para
Presidente da República em dezembro, como em 1945; eleições de Governadores em janeiro, como em 1947; e eleições de prefeitos em todos os meses do
ano e em todos os dias do mês. Isto não constituiria qualquer obstâculo para
a realização das eleições e consequentemente, pãl'a o cumprimento do preceito conStitucional e o respeito aos valores que devem formar a democracia
brasileira.
Por tudo isso, Sr. Presidente, concluindo, devo dizer que de fato cabe razão ao Sr. Relator quando reconhece que é preciso coragem para propor essa
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Concedo a palavra ao Deputado Henrique Brito.
O SR. HENRIQUE BRITO - Sr. Presidente, Srs. componentes desta
Comissão, tomo a palavra para congratular-me com S. Ex' o nobre Senador
Moacyr Dalla, pela pesquisa, pela dedicação, enfim, pelo estudo que ele elaborou durante todo o seu recesso parlamentar. Cremos que ele não teve recesso parlamentar, tal o interesse demonstrado no relatório do seu parecer. E diria aos nobres Deputados e Senadores da Oposição: os Srs. estão muitó preocupados com a realização das eleiç_ões ou com o adiamento das leições. Eu tenho andado, na condição de Presidente da entidade, por quase todos os Estados do Brasil. Tenho falado com Prefeitos e Vereadores da Situação e da
Oposição, porque na ABM, sabe o nobre Senador Itamar Franco, não temos
política partidária. E há urna preocupação muito grande, em todas as reuniões a que eu tenho o prazer de comparecer, dos Vereadores do MDB, do
PMDB, do PP, do PDS, enfim, de todos os partidos que haverão de se constituir, de que não há condição alguma de realiZar eleições este ano, em face de
não terem sequer organizado as Comissões provisórias dos seus respectivos
partidos.
Creio que este trabalho que estamos desenvolvendo- eu agora não falo
como membro do Partido do PDS, estou falando como municipalista Presidente da Entidade - seria um trabalho para todos. para todos aqueles que
operam politicamente no âmbito municipaL Tenho impressão que com o
adiamento dessas eleições, nóS faríamos muito melhor organização dos partidos, teríamos partidos bem estruturados; os Srs. não iriam se iil.compatibilizar com os seus vereadores, com os seus prefeitos, que na sua maioria desejam, exataritente, que as eleições sejam adiadas para facilitar o processo democrático exerCido riO âmóito mUnicipaL -.
O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.) Nobre Deputado Henrique Brito, eu não posso compreender
qual é a importância, qual é a fundamentação que V. Ex' devota a essa pesquisa feita junto aos interessados. V. Ex• pesquisa junto...
·

.. A autonomia dos municípios sei'â assegurada pela eleição dos
PrefeitoS e dos Vereadores, pela administração própria" etc.
Ora, é o mesmo contexto constitucional. Como então, admitir agora que
se prorroguem mandatos, ferindo frontalmente o princípio da soberania popular, o princípio da representação democrática, subtraindo ao povo o direito de eleger os seus governantes? Esta, é preciso assinalar ainda, é a última
das eleições que nos resta~ é a última oportunidade que se reserva ao povo de
manifestar a sua vontade. Antes, do povo -se retirou o poder de eleger o Presidente da República; em seguida, o dos Governadores; resguardaram-se as
eleições municipais.
O SR. HENRIQUE BRITO - Eu não falei na pesquisa.
Como admitir que, a pretexto da inconveniência da eleição, que não encontra razão aceitável de espécie alguma, se vá agora eliminar a última forma
O SR. MARCONDES GADELHA- As suas consultas, seus estudos,
de participação direta do povo na constituição do poder?
os seus entendimentos, as suas conversas, e mais ainda corroborados depois,
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inclusive, com a pesquisa mais séria, mas feita toda ela junto aos interessados.
V. Ex• não podia esperar um resultado diferente; aliâs dispensaria até essas
conversas c essas pesquisas; eu poderia até adivinhar muito aprioristicamente. Veja V. Ex• que quem deveria ser pesquisado era o povo brasileiro; esse é
que estã precisando de eleição, que estã querendo mudar! V. Ex• deveria pesquisar junto aos que querem ser candidatos a Vereadores e Prefeitos e que
não estão tendo oportunidade, porque a sua emenda e a emenda Anísio de
Souza estão negando. V. Ex• deveria proceder como fez agora o Governo, só
para lhe dar um exemplo. O Governo, agora, fez uma pesquisa junto ao povo
brasileiro e encontrou que o povo brasileiro, em 83,7%, quer eleições diretas
em 82. Mas, se o Governo tivesse feito essa pesquisa junto aos atuais Governadores, 100% iriam dizer que queriam a prorrogação de seus próprios mandatos. Ora!
O SR. HENRIQUE BRITO- Meu grande Deputado Marcondes Gadelha, jâ vimos hã poucos instantes um dos grandes parlamentares que conheci, desde a legislatura passada, na Câmara dos Deputados, o Deputado
Antônio Mariz; ele mesmo prega, como um dos Líderes do PP na Câmara do
Deputados, o adiamento das eleições para janeiro. Aí estâ um fato comprovado.
O SR. PEDRO SIMON - Não prorroga mandato
O SR. HENRIQUE BRITO - Prorroga as eleições.
O SR. PEDRO SIMON - Não prorroga mandato. Muda a data da
eleição, não prorroga mandato.
O SR. HENRIQUE BRITO - Já há um indício. Já está admitindo
alguma coisa. Ora, quem prorroga eleição, pode chegar à prorrogação dos
mandatos. Dai, eu diria aos Srs ....
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• me permite, nobre Deputado?
O SR. HENRIQUE BRITO- Eu me sinto, nobre Senador, muito honrado em est3r examinando uma matéria e conceder um aparte ao nobre Senador do Rio Grande do Sul, por quem tenho admiração profunda.
O SR. PEDRO SIMON- Acredito que V. Ex• tenha, realmente- respeito e nem há por que duvidar da afirmativa de V. Ex•- conversando com
prefeitos e vereadores e sentido neles o desejo da prorrogação. Mas eu queria
chamar atenção para um fato que me parece muito importante. O aspecto,
nobre Deputado Gadelha, não é tanto que os piefeitos e vereadores desejam a
prorrogação dos mandatos. O debate foi colocado pelo Ministro da Justiça,
quando ele colocou no rádio, na televisão e no jor_hal, a. tese: ou prorrogação
ou a intervenção. Então, os prefeitos e vereadores, apavorados com a intervenção, preferem a prorrogação à intervenção. Mas, o que nós estamos díscutindo aqui é eleição ou prorrogação; e nós defendemos a realização de
eleição. Foi muito infeliz, se me permite ...
O SR. NJLSON GIBSON -Eleição para quem quer prorrogação. V.
Ex• quer~ tenho certeza, mas não tem coragem de externar.
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• pensa que está olhando num espelho;
não está, Deputado. V. Ex' não está se olhando num espelho. Não julgue os
outros por si.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- O nobre Senador Pedro Simon estã com o aparte.
O SR. PEDRO SIMON- Eu agradeço. O Ministro da Justiça foi abso. Iutamente infeliz na sua afirmativa, mesmo porque não existe, na Constituição brasileir;a, nenhum artigo que dã ao Governador do Estado, como ele
afirmou, o direito de intervenção.
UM SR. PARTICIPANTE- Qual seria a fórmula, V. Ex• que é um
grande constitucionalis~a?
UM SR. PARTrCrPANTE- E se não tivermos partidos, para realizar
essas eleições•
O SR. - E Se não tivermos partidos, para realizar essas eleições?
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• representa o quê, nesta Casa? O Senador Jurema encontrou a fórmula. A democracia relativa do General Geisel só
pode ser democracia, ainda que relativa, com partido político. O Senador Ju.
rema. com -seus assessores e auxiliares que colaboraram com ele na elaboração do seu relatório, encontrou a saída para que a democracia relativa funcionasse: os blocos parlamentares. Se os blocos parlamentares puderam exi~
tir e os partidos, ainda que com registro pf~vio, Podem funcionar, se o Congresso pode existir com os blocos parlamentares, por que as eleições não podem ser realizadas da mesma maneira?
O SR. HENRIQUE BRITO- Eminente Senador Pedro Simon, eu consultaria, agora, aos Srs. Eminentes Líderes da Oposição do Senado, na Câmara Federal e do Partido e~ or~-~?i~~ç_ã?, se os Srs. v~O_(lOS munJ~ípi~s -~ ?ª~
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procuram os prefeitos e vereadores para participarem dos seus respectivos diretórios. Creio que os Srs. vão solicitar a presença deles. Agora, o que tem isso? Quando os Srs. chegarem lâ, numa oposição sistemática cOmo os Srs. estão fazendo contra a prorrogação dos mandatos, os Srs. não encontrarão eles
de frente.
O SR. - Não tem problema.
O SR. HENRIQUE BRITO- Não tem problema? Então vamos falar.
Daí dizer aos Senhores. Não tem problema?
(Apartes simultâneos inaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)tados que solicitassem os· aparteS.
-

~olicitaria

aos Srs. Depu-

O SR. HENRIQUE BRITO - Concedo o aparte ao nobre Deputado
Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON- Nobre Deputado Henrique Brito, autorda
emenda 52, a Oposição deseja a prorrogação; pode ficar certo disso. a prova
estã dentro do apoio que firmaram quando assinaram a emenda, não somente
de V. Ex• como do Deputado Anísio de Souza.J:Iá Deputados que chegam ao
Estado de Pernambuco; aqui, apóiam a emenda, mas chegam lã e declaram
que são contrários à prorrogação porque é antidemocrática- mas admitem
a prorrogação dos seus mandatos nos diretórios municipais c regionais. Nunca negaram que era antidemocrático, naquela ocasião. E é um fato importante para este problema que estamos debatendo. É o art. 59 inciso 1t~, que dispõe
sobre a coincidência dos mandatos. Se a Constituição dispõe sobre a coincidência dos mandatos dos prefeitos e vice-prefeitos com os Deputados, evidentemente não poderíamos reduzir os mandatos dos Deputados que conseguiram, em 1976, os seus mandatos de quatro anos. O art. 219 ...
O SR. - Já resolve esse problema.
O SR. NILSON GIBSON - Resolve para V. Ex•; mas para nós não.
O SR. - Resolve para todo mundo! Não resolve para quem não quer
eleições.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - O Deputado Gibson deve
terminar o seu aparte, o tempo do Deputado Henrique Brito é só de dois minutos.
O SR. NILSON GIBSON- O art. 219 dispõe sobre o mandato de dois
anos para prefeitos e vereadores. Mas verificamos que o mandato de dois
anos os prefeitos não têm nem condições de votar o seu próprio orçamento.
O SR. MARCONDES GADELHA- Nesse caso, Ex•, existe a emenda
do. PMDB que propõe quatro anos de mandato.
O SR. NILSON G!BSON - Com isto, Deputado Marcondes Gadelha,
novamente iríamos ter a descoincidência dos mandatos, com essa emenda.
O SR. MARCONDES GADELHA- E qual é o problema? Sempre foi
assim.
O SR. HENRIQUE BRITO- Para concluir, meu caro Senador Moacyr Dalla, quero agradecer, como autor da Emenda n9 52, que V. Ex• tenha
acatado a nossa emenda, dado preferência, como diz.
A nossa diz o seguinte: ••os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores encerrar-se-ão no dia 31 de janeiro de 1983. HV. Ex• concluiu o
seu parecer dizendo: ••os mandatos dos atuais prefeitos, viceMprefeitos e vereadores encerrar-se-ão em 1983•'.
Só quero agradecer a V. Ex'; e a parte contemplativa do eminente Deputado Anísio de Souza, realmente merecia referência, porque S. Ex• foi um Deputado batalhador para que se chegasse a esse entendimento amplo, para a
felicidade de todo o municipalismo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, prezados colegas de Comissão.
Acho que nós temos que ser claros e precisos, na verdade, estamos debatendo e analisando; é importante esse debate, mas as posições me parecem
que são muito claras por parte de cada um.
O Vice-Presidente da Comissão se equivoca. A Oposição quer eleições. E
me parece que a Oposição quer eleições e foram os Líderes da Oposição, conjuntamente, PMDB, PP, PTB, PDT, PT, todos apresentaram à Casa a fórmula através da qual as eleições podem ser feitas. Transferi-las para 15 de now
vembro de 1981; prorrogar o prazo de filiação partidária; permitir que lã
onde não haja diretório municipal organizado as Comissões provisórias possam apresentar candidatos. E ainda restabelecendo o mandato de quatro
anos.
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Então, não se diga aqui que a Oposição criticou, badalou, mas na verdade não queria elFição; só queria fa:ier onda C não apiesentou a fórmul3t. A
Oposição apresentou a fórmula, o projeto de emenda constitucional e projeto
de emenda às leis ordinârias que regulain:e"ntam-àLe&isfaÇão eleitoral. Então,
por parte da OpOsição, cjue quer eleições; da-apresentou a fórmuia pela qual
as eleições podem ser realizadas.
O Governo? O Governo não quer eleições. O resto, tudo é bobagem; estamos aqui a divagar, a discutir. Estamos discutinClo; o nobre Senador Itamar
Franco que me perdoe, é brilhante na sua argumentação, mas estâ perdendo
tempo, porque somos minoria; o lado de lâ é Maioria, o rolo compressor vai
funcionar e na hora em que ele vai funcionar vai acontecer o que todo mundo
sabe: o Governo vaq;to~:rogar porque quei- prorrogar.
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Não nego que prefeitos e vereadores do PMDB do Rio Grande do Sul
me procuraram, apaVOrados ...
O SR. MOACYR DALLA -Se fosse possível, faria uma indagação ao
nobre Senador. Qual seria o posicionamento de V. Ex'" com relação à prorrogação ou à intervenção?
O SR. PEDRO SIMON- Respondo a V. Ex•: Em primeiro lugar, V.
Ex• não tocou nesse assunto no seu parece~.
O SR. MOACYR DALLA -

Falei.

O SR. PEDRO SIMON- Aliâs, falou, é verdade; peço desculpas e até
eu vou falar sobre isso. V. Ex• deixa aqui um argumento dr:j.mãtico, grave,
sériO, uma interpelação no ar, que não sei o que vai acontecer. Mas respondo
Assim como diz, muito bem, o Deputado Unhares, quando o Governo a V. Ex• À página 29.
·
tinha interesse em realizar, ele realizou. Alterou ein 24 horas; em 24 horas,
Digo a V. Ex• que o Ministro exorbitou. Não hâ, na Constituição Fede~
não mais do que 24 horas, o Governo fez com que passassem pelO" Congresso ral, nenhum artigo que dá ao Governador ou ao Presidente da República,
Nacional as alterações necessárias para que as eleições municipais fossem rea- nem na Lei de Segurança, o direito de intervir em municipio caso haja eleição.
lizadas. Consideram escandaloso que a Oposição diga que no município ondé Não há. Nem artigo, nem disposição. Estamos numa democracia relativa; talnão haja diretório municipal a Comissão apresente. Pois o partido oficial da vez ele estivesse se esquecido disso. Mas a verdade é que se esqueceram; azar.
época permitiu que -no munfcípio onde não Hvesse nem- Coniissão provisória Não hã na Constituição, mls salvaguardas, nem na Lei de Segurança, nenhum
a direção regional apresentasse candidato. Na época, interessava ao Governo artigo que dâ o direito de intervir onde não haja eleição. Logo, o jurista ...
ter eleições4 Era a época do milagre brasileiro. Era a época em que o Brasil
O SR. - Na estadual, há.
crescia mais do que a Alemanha, mais do que o Japão; época em que o Tesouro tinha dinheiro para facilitar a realização das eleições. O Governo disse
O SR. PEDRO SIMON - Nem nas estaduais. Quero que me tragam
com toda a clareza e o Ministro estã ai, dizendo - quem não ouviu?- não uma Constituição Estadual que diga que pode haver intervenção onde não
haja
eleição.
pode haver eleições, porque se fizermos eleições os prefeitos vão correr a
Brasília e pedir 1 milhão de obras e nós não teremos condições de dar essas
(Apartes simultâneos, inaudíveis.)
obras como os prefeitos querem. Como o Governo não tem condições para
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pediria aos Deputados que
realizar as eleições, como realmente ele estã atravessando uma crise série e,
para ganhar as eleições, ou pelos menos tentar ganhã~las, a mãquina burocrá~ estão interferindo no pronunciamento do Senador Pedro Simon, sem autoritica, a máquina governamental tem que funcionar a todo o vapor, é a hora em zação, que possibilitassem a ele dar continuidade ao seu pensamento.
O SR. PEDRO SIMON- Logo, o Ministro da Justiça apavorou os prefeitos e vereadores do Brasil inteiro. Apavorou. Se fosse alguém da Oposição
que falasse nisso, estaria incurso na Lei de Segurança Nacional, porque esta~
O Governo não estã em condições de atender a isso. Como o Governo va pregando contra a Federação e contra a República. Mas, como é o próprio
Ministro, não tem problema nenhum. O que o Ministro deveria dizer, e se o
não está em condições de atender a isso, ele não quer realizar as eleições.
meu nobre Presidente da Associação dos Municípios Brasileíros pudesse perEsse debate, nobre Senador Aderbal Jurema, nós fizemos quando V. Ex• guntar e discutir com os Prefeitos e Vereadores o que eles desejariam entre
era Relator, na hora da extinção dos partidos políticos e da reorganização da eleição e prorrogação, eu não sei. Mas respondo ...
lei partidãria. E nós discutimos e debatemos aquela matéria, V. Ex'" deve se
O SR. HENRIQUE BRITO- V. Ex• deveria trazê-los aqui na época da
recordar muito bem.
Como ficarão as eleições municipais? Qual foi a resposta da ARENA, na votação para que os Srs. interpelem.
época? Esta Casa sempre encontrou a fórmula e haverá de encontrar. Esta foi
O SR. PEDRO SIMON- Eu respondo pelo Rio Grande, e está do lado
a resposta que obtivemos quando argumentâvamos.
de V. Ex• um Deputado do PDS do Rio Grande. Em pesquisa feita pelo CorNós perguntamos como seriam as eleições municipais e, à época, se disse reio do Povo, a esmagadora maioria: 90% dos Prefeitos do Rio Grande do Sul
que nós encontraríamos a fórmula para realizar as eleições municipais. Esta querem eleição.
foi a palavra dominante- e invoco o testemunho do ilustre Relator, Senador
O SR. HENRIQUE BRITO - Nós os traremos aqui para V. Ex•
Aderbal Jurema, porque eu fui um dos que levantaram essa tese. Dissemos
O SR. PEDRO SIMON - Noventa por cento dos prefeitos, segundo
que esse projeto "vai dificultar a realização de eleições municipais". E nós
pesquisa feita pelo jornal, dando nome por nome, querem eleição.
achávamos que, na época, deveríamos incluir no projeto da Lei Orgânica dos
A indag-ação do Si. Ministro, essa é falsa. A indagação válida seria: quePartidos leis que influíssem na codificação eleitoral; a resposta da ARENA
foi esta: ''Não se preocupem que a Casa" ... e os argumentos, nobre Deputado remos eleição ou prorrogação? Prorrogação acho correta; diz o Senador José
João Unhares, que V. Ex• trouxe aqui foram trazidos ao seio da Comissão Lins que ele deseja prorrogação; é uma tese que eu respeito. Nós, da Opoque extinguia os partidos políticos. Esses exemplos que V. Ex'" estã trazendo, sição desejamos eleição-porque achamos que é o normal, porque achamos
Deputados da ARENA, da época, trouxeram, argumentando como V. Ex'" que nós não temos o direito, ninguém desta Casa tem mandato popular, nem
está dizendo. "Não se preocupem que esta Casa, em 24 horas, encontrou so· eu nem ninguém, para prorrogar o mandato de quem quer que seja. Onde estâ, na Constituição, o artigo que nos dá o direito de prorrogar o mandato de
lução".
alguém? Onde diz que é atribuição do Congresso Nacional prorrogar mandaO SR. HENRIQUE BRITO - Permite um aparte?
to?
O SR. PEDRO SIMON - Com todo o prazer.
O SR. - (Inaudível) - ... tinha muita gente na cadeia.
O SR. HENRIQUE BRITO- Nobre Senador Pedro Simon, queria inO SR. PEDRO SIMON- Eu não estava aqui, nobre Deputado; no Rio
clusive lembrar a V. Ex'" e a todos os eminentes Parlamentares que muitos dos Grande, nós protestamos.
atuais prefeitos e vereadores que estão no exercício das suas funções tiveram
O SR. - (Inaudível).
o seu tempo de exercício diminuído por 2 anos nas eleições passadas, de
70/72. E, agora, seria exatamente devolver-lhes aquilo a que ~les têm direito,
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Senador Pedro Side complementar exatamente os 4 anos. Muito obrigado.
mon, queria avisã-lo que V. Ex• tem 2 minutos para concluir.
que o prefeito se vinga: uolha meu filho, para ganhar eleições aqui só se aquela ponte, aquela escola, aquela verba que vocês me prometeram e que eu fui
10, 30 vezes a Brasília e, até agora não veio, vocês têm que me dar" ...

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, repare que o nobre Relator,
O SR. PEDRO SIMON- Temos que fazer justiça aos nossos prefeitos
e vereadores, do Governo e da Oposição. Realmente, hã muitos prefeitos e na página 29, diz isso. Ele fala na possibilidade de não saírem eleições e não
vereadores apavorados: mas apavorado pelo terrorismo que o Ministro da haver prorrogação.
Justiça fez (Não apoiado!), no momento em que ele foi para o rádio e televi~
..A ausência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, legitisão apavorar os prefeitos com a intervenção, com argumentos falsos. O que
mamente constituídos em todos os municípios brasileiros, sem a medisse o Ministro - e a Imprensa publicou em manchete em todos os jornais,
nor dúVida, coloCarã em risco a Federação e a República, abalandosaiu no rádio e na televisão? "O Congresso terã que encontrar a solução:
lhe os alicerces fundamentais e complementando, por seus desprorrogação ou intervenção."
dobramentos imprevisíveis."

4872

Quarta~feira

24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

O que é que há por traz dessa afirmativa? Acho-a muito séria, realmente.
Diz S. Ex• que se esta Casa não prorrogar e não marcar as eleições, nós esta~
mos diante de fatos imprevisíveis.
O SR. -V. Ex• invoca-a fala do Sr. Ministro para sustentar a argll.meil·
tação ...
O SR. - Perfeito. E eu não nego. Perfeitamente, tem de se ter coragem
e ciVismo, para se fazer o que é necessário.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Agora, Srs. Senadores e
Deputados, Senador Pedro Simon, eu solicitaria ao orador que encerrasse, jã
que o seu tempo estâ terminando.
O SR. PEDRO SIMON- Realmente, é brilhante o parecer e nós felicitamos o esforço, a capacidade, a inteligência do nobre Relator. O esforço,
porque nós realmente reconhecemos que o seu papel não foi fãcil; foi um papel difícil de desenvolver nesse trabalho, mas S. Ex• faz uma afirmativa da
maior importância: "Não apenas por sua inadequação espaço~temporal e
conceituai, as 'necessidades e circunstâncias da vida brasileira hodiernB., se
hão de repudiar os esquemas ferrenhos do constitucionalismo tradicional, es~
clerosado ao longo do processo histórico, social e político, que determinou
profundas modificações na sociedade brasileira e mundial".
. _Nós, da Oposição, somos uns escler~sados, porque acham.os que Constitu1çao vale, que lei vale e que foram fettas para serem respeitadas.
Preferimos ser assim, Sr. Presidente. O que queremos deixar claro é que a
Oposição brasileira, quando o Presidente da República tantas vezes diz: ..Cri~
ticam, mas não apresentam solução", a OposiÇão brasileira apresentou a su~
gestão. Apresentou a fórmula para solucionàr os problemas da vida institu~
cional brasileira, que ê realizar as eleições, nos prazos, inclusive, que apresentamos como lógicos e factíveis.
Aquela frase, Sr. Presidente, no sentidO d-e q"ue uma Comissão provisória
de onze membros escolher um prefeito é algo que foge ao espírito democrático - afinal são cinco partidOs políticos e- a sublegenda está aí, são cinco par~
tidos polítiCos que poderão apresentar quinze candidatos a prefeitos.
Agora, eu não vi nenhuma crítica, não vi nenhuma preocupação por parte dos homens do hoje PDS, quando os Senadores indiretos, os Governadores
de Estado e os vice-Governadores e o Presidente da República foram escolhidos por um homem só.
Todos estamos lembrados; a televisão os apresentava; eram apresenta~
dos em blocos; vinha o Governador, tinha uma audiência com o Presidente
da República; saía da audiência com o Presidente e ia para a frente da televisão, numa mesa que estava preparada e dizia: "Comunico ao meu Estado
que, conversando com o Presidente da República, ele me comunicou que o
futuro Governador do_ meu Estado será o senhor fulano de tal; que o viceGovemador será o senhor fulano de tal; e que o Senador indireto serâ o se~
nhor fulano de tal".
(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Solicito a V. Ex• que encerre o seu pronunciamento, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Estou encerrando, Sr. Presidente.
(Inaudível).
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seguirá colocar os seus 211 deputados no plenâriO da Câmara, porque, até
agora, a grande força do PDS e as grandes vitórias do PDS têm sido de tal
modo que aqui também estamos dando um k.now--how internacional; o mundo
inteiro terá que vir ao Brasil para aprender como isso pode acontecer: a
Maioria sai, a Minoria estã presente e a Maioria ganha, não votando o projeto.
Mas vamos ver, Sr. Presidente, o que acontecerâ, se o PDS conseguirâ
colocar os 211 deputados em plenârio.
De todas as maneiras, da nossa parte, o Vice-Presidente da Comissão estã muito enganado. Ele poderia até e apelo a S. Ex• se ele acha que a Oposição não deseja as eleições, ele que nos dê o seu voto, ponha o seu voto, por1que é a maneira dele desmoralizar ...
O SR: ? ·

Se a votação for secreta, teremos o resultado antes .•.

O SR. PEDRO SIMON- ...é a maneirà de o Deputado desmascarar a
Oposição. Estamos aqui falando, o que falamos não é sincero, falamos uma
coisa e queremos outra. Então, pedimos ao ilust/e Vice-Presidente que nos dê
o seu voto ~ com o seu voto ele poderã desmascarar a Oposição~ se é que a
Oposição pensa uma coisa e diz outra.
Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) _ Concedo a palavra ao
nobre Deputado Anísio de Souza.
O SR. ANISIO DE SOUZA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas:
Inicio as minhas palavras primeiras dizendo da minha satisfação de po~
der, nestas condições, participar dos debates com que, de há muito, em número de quatro reuniões, pudemos todos nós saborear maravilhosas aulas qe Di~
reito ConstitUcional~ de dados sociológicos, da filosofia de hoje e da filosofia
existencial. -.<:>o

Ouvimos eruditos homens das palavras fáceis deste País, dentre tantos
da Oposição, como Pedro Simon, como Itamar Franco, como Marcondes
Gadelha, como Henrique Santillo, como Mariz, como tantos outros nobres
Srs. Senadores e Deputados e o nosso grande companheiro, o Deputado João
Unhares.
Do nosso lado, aulas magnânhrias, de nomes e de vultos imprescindíveis
nesta Casa. Miis eu~ particularmente, neste instante, não poderia deixar de
aqui evidenciar os trabalhos tão bem dirigidos nesta Comissão, pelo ilustre
Presidente Alberto Goldman, ao lado de Nilson Gibson e que, durante estas
sessões e nesta sessão, de maneira espetacular e respeitosa, souberam nos permitir nos debates que as inteligências que falavam se aflorassem e nos ensinassem, às vezes até insinuando.
Quero aqui, neste instante, também, agradecer, de minha parte, pela sa~
tisfação que tenho de ver, ao final, o nosso modesto trabalho elogiado pelos
companheiros do nosso partido e na razão direta da ordem, a Oposição a
criticá-lo, o que-lhe é de devei'. Ao mesmo tempo, somar aos nossos esforços
o trabalho do representante da Bahia, o nosso companheiro Henrique Brito,
que depois de pesquisar, não só como Deputado, mas, acima de tudo, como
Presidente da ABM, que veio aqui também iterpretar, como representante do
povo baiano nesta Casa, o sentimento do brasileiro, na expressão do seu ve-reador e do Seu prefeito.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Não há mais apartes, porEvidentemente, reconhecer o trabalho dos Deputados que apresentaram
que o tempo do orador está encerrado e ele deve encerrar o seu pronunciaemendas à emenda, como Castejon Branco e mesmo emenda salutar, prodimento.
giosa, assim pensada por Ulysses Guim-arães, que trouxe, também, à luz. nes~
te projeto, ensinamentos e pregações democráticas neste País aqui e alhures.
O SR. PEDRO SIMON - Estou encerrando, Sr. Presidente.
Pois esses homens, que acharam isso absolutamente normal, absolutaMas, Sr. Presidente, contenta-me o resultado desse trabalho, porque sei
mente normal, agora não aceitam um pleito municipal, como se quer apresen- que nesta sessão hã de ser votado o parecer de síntese e simbiose feito por V.
tar.
Ex~ e nós o reputamos à altura do -momento político que a nação pede e re~
Não, Sr. Presidente, não estamos esclerosados. Estamos com o direito e quer. V. Ex~ tomará os exemplos de noss.~ trabalho, como corpo do trabalho
com a verdade. A Oposição, sofrida e inJUStiçada, pefmanece na mesma li~ de Henrique Brito, como complemento, corpo e base do trabalho de Ulysses
nha.
Guimarães, de Castejon Branco como paradigma. Sei que a Oposíção tem
Sabemos, por exemplo, que se o pleito for agora, o PDS terã muitas van- suas razões de base, acaloradas verdadeiras, mas nós, também, como brasilei~
tagens sobre nós. porque o PDS tem a máquina do Governo para organizar o ros que o somos interessados nas soluções dos problemas deste País, temos a
partido, tem a máquina do Governo para apresentar candidatos. Nós vamos necessidade de andar, de perquirir e de pesquisar, para que, somando com a
ter muitas dificuldades, para ganhar ou para perder. Não importa. TivemoS o Oposição nobre e respeitosa, possamos não deixar o Brasil tão~somente gocaso do PT, Partido dos Trabalhadores, que declarou que, independente da vernado pelo Presidente João Figueiredo, mas por nós também, porque não
sua organização, independente de saber se poderão ou não apresentar candi- compete tão~sonlente a ele e aos Governadores, mas a todos nós brasileiros a
datos, eles defendem a tese que teremos de ter eleições municipais, nas datas tarefa de governar a nação neste instante que ela atravessa.
marcadas.
E verdade que atravessamos dias difíceis em face da inflação. :B verdade
Hã uma diferença de comportamentos, Sr. Presidente.
que nos passos da abertura ainda temos ~ seqüela dos atas de arbítrio que
Mas, este debate é importante, porque, afinal de contas, no futuro, um ainda persegue os corredores da liberdade brasileira. Ainda temos a seqiiela
ilustre descendente do Senador tal, passará por este Congresso, lerá o seu pa- das saudades, negras das noites e das denúncias de torturas. Ainda estamos
recer e lerá esses debates. Mas, tenho certeza de que ele não influirá em nada na hora do crédito que se deve dar. E a nós do Governo compete defender no
no resultado daquilo que sabemos que irã acontecer. Só não sei se o PDS con~ nosso Partido a sua filosofia de Governo.
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Somos criticados pela Oposição no seu respeito, no seu bojo, mas; ela,
sim, sabendo, muitas das vezes, porque nós nos curvamos a um pedido; ela
sabe, sim, porque ela jâ foi Governo. Ela sabe, porque de um período de trinta anos de ditadura neste País ela participara, e se fosse verdade, se verdade
fosse que vivêssemos numa ditadura de 14 anos, nós do PDS ainda teríamos
um saldo de 16 anos em face da Oposição. (rísós.J
Assim sendo, nós estamos lutando, trabalhando, e nós não temos nenhu~
ma vaidade de sermos o dono da verdade nesta hora. A única verdade que te-.
mos é que estamos em tempos novos; é que estamos no limiar de uma época; é
que estamos andando para um terceiro milênio; é que estamos andando para
uma época nova; é de que é preciso que os homens PúblicOs analisem mais os
seus próprios papéis. t precíso que nóS outrOs nos unamOs para salvar a pá~
tria que realmente fora e permanece como os nossos ãn_tepassado~, nossos
princípios, que permanece: conosco e -que há de ser trasmitida aos nussos pós~
teros.
·
Evidentemente, estamos diante de crises inumeráveis, a da crise internacional de importação até de inflação: da crise internacional de importação até
de ideologia. Mas, creio eu, firme e profundamellte; que a- Oposição em tempo algum, neste País, a OpOsição organízada e legalizada, a OposiçãO querida
deste também povo brasileiro não fará o jogo daultra-esquerda radical dos
que acham que quanto pior, melhor. Creio eu, sincera e profundamente, que
a Oposição está amadurecida para assumir o poder no rodízio do poder, democraticamente falando. Por isto acredito no trabalho, no fardo pesado que
carrega o Presidente João Figueiredo. Quando propusemos este trabalho, e
recebemos o trabalho de outros Deputados, como do nobre Deputado Henrique Brito, nós não tínhamos outro pensamento senão querer colaborar e se-.
não, muiro ·pelo contrário, querer ir para a história servindo de piada ...
O SR. PEDRO SIMON -

Permite V. Ex• ...

O SR. ANISIO DE SOUZA- Então, Sr. Presidente, quero deixar aqui
o nosso agradecimento a todos que participaram desta Comissão, que vieram
enriquecer este trabalho, que vieram trazer para nós luzes, luzes de conhecimentos jurídicos, de enunciados filosófiCos e princíPios -de respeitabilidade.
Por isto eu me contento, franca e profundamerite, com a posição de que me
ocupei, sendo, muitas das vezes, alvo de piadas pela Oposição. Mas, no fundo, no fundo mesmo, a Oposição sabe o respeito que ela merece aqui nesta
Casa. A Oposição sabe quão salutar é termos no País uma Oposição altaneira, uma Oposição que critica, porque ai do PiíS que é iritido e-que não pode
nem deve ter quem clama ou reclama contra us atas. A Oposição tem a Im~
prensa, assim como o Governo do seu Partido assim o têm. f preciso que nós
não nos enfademos e nem pensemos que só possamoS CspCrar elogios. t preci~·
so-·que·a- Imprensa analise os fatos, conforme· "o mereçamos; D.em sempre os
elogios são benéficos .ios administradores. E predsC:i que haja crítica, sejã da
razão direta ou até da razão pura.
Ao fundamentar, então Sr. Presidente, o nosso pronunciamento, quere-.
mos fazê-lo no apoio ao parecer e ao voto -de V. Ex• que veio consolidar o
nosso trabalho na Emenda n9 51, na Emenda nQ 52, para que nós possamos
trazer para este País uma opotunidade Para meditação; não, de cancelarmos,
mas, sim, transferirmos para 1982 o grande debate das eleições diretas, quando sei que todos aqueles que estiverem preparados para enfrentar os embates
nas urnas poderão contar com o apoio sadio do municipalismo, porque é no
municipalismo que estâ, ao lado dos grandes brasileiros, a realidade brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas;)
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Presidente da República. Acredito ser absolutamente impossível ao eleitor
realizar as eleições simultaneamente.
Permita-me, nobre Deputado, que não responda à sua indagação, pois
me parece estar o assunto suficientemente esclarecido.
Nesta Casa, no correr do teritpo, várias veies se discu+!·1 prorrogação.de
mandatos e coincidência de mandatos. Sempre me manifes. contrariamente
à coincidência de mandatos, à simultaneidade das eleições. Quanto à prorrogação dos mandatos, pareceu-me sempre, toda vez que surgia a idéia nesta
Casa, que está idéia era absOfuiamente infeliz, e era confiada, até, a sua apresentação, a Deputados de menor representação, pois aqueles que manobravam, que trabalhavam a favor da prorrogação dos mandatos, o faziam quase
que escondidamente, aproveitando-se da boa vontade de alguns Deputados
que manipulavam essa idéia.
Surpreendeu-me, portanto, que deSta vez viesse a idéia apresentada pelo
Deputado Anísio de Souza, pessoa por todas as razões respeitável, e mais ainda, pelo eminente Deputado que ê Presidente da Associação Brasileira dos
Municípios. A idéia de não realizar eleições é fundamentalmente contrária ao
exercício dCmocrãtico. Não é absolutamente possível existir uma democracia
sem eleições. A não realização de eleições é negar o próprio princípio demo~
crâtico, motivO pelo qual eu acredito que melhor que a minha Emenda, de n9
53, houve a emenda apresentada tendo como primeiro signatário o Deputado
Ulys_ses Guimarães, que parece atender mais às necessidades do momento,
porquanto fixa a data para eleição, enquanto a minha apenas amplia a duração do mandato. Por outro lado, atende a todos os outros desideratos apresentados e consubstanciados na minha emenda.
Por essa razão, Sr. Presidente, acredito que possa encerrar aqui o meu
pronunciamento, fazendo um apelo, não somente aos membros desta Comissão, já que o assunto está ainda em nível de Comissão, mas por intermédio
dos Deputados e SenadOres aqui presentes, a todo o Congresso, para que não
seja aprovada nenhuma emenda que prorrogue mandatos, e que seja aprovada uma proposição, em compensação, que faculte a prefeitos e vereadores
exercerem o seu mandato pelo prazo de4 anos, tal como vem acontecendo em
nosso País, desde que foi restabelecido o regime democrâtico no Brasil.
_Eram as palavras que eu queria dizer, Sr. Presidente, e agradeço a opor~
tunidade e a gentileza de ter-me cedido a palavra, neste instante, nesta Comis~
são. (Muito bem!)
O SR. JOSÉ UNS -

Sr. Presidente, peço apalavra.

O SR, PRESIDENTE (Alberto Goldman)- V. Ex• tem o direito de se
inscrever. Como Membro da Comissão, tem o direitO- de se inscrever.
Portanto, V. Ex' está se inscrevendo para discutir a matéria. Portanto, V.
Ex• ~tá com a palavra.
O SR. JOSE UNS- E evidente que, pela Carta atua!, pela Constituição
atual, as eleiÇões deveriam se realizar no dia marcado e previsto. Mas, é também fora de dúvida que o Congresso tem a capacidade de emendar a Constituição. E é nesSe sentido que nós devemos entender o embate que aqui está
sendo travado.
No meu entender, Sr. Presidente e Srs. Membros desta Comissão, não hã
Deputados de menor representatividade. Todos nós temos, por atribuição
constitucional, a meSina representativ-idade~ Não há também, Sr. Presidente,
Oposição sofrida, injustiçada, como referiu o nobre Senador Pedro Simon. O
que hã, Sr. Presidente, é debate; o que há, é direito da Maioria; e negar a
força do debate é negar o princípio democrático fundamental. Isto é o que me
anima a dizer esta palavra, depois de ouvir os colegas tratarem de modo tão
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a última formulação
eficiente deste problema tão importante para o País.
do pronunciamento do Deputado Anísio de Souza, estã encerrada a lista de
Encerro, simplesmente, elogiando a conduta correta, ilibada, de V. Ex•,
oradores.
Sr. Presidente; durante os nossos trabalhos e a maneira cavalheiresca ... (PalCreio ter sido uma praxe, co-nceder a palavra a Senadores e Deputados mas) como tratou a todos nós, membros desta Comissão, e como se conduziu
que não são membros da Comissão. E V. Ex• é, também, autor de emenda.
na ordenação dos nossos debates.
Com a palavra o nobre Deputado Pacheco Chaves.
Quero, também, dar os meus parabéns aos colegas desta Comissão, pelo
O SR. PACHECO CHAVES - Não vou alongar-me no assunto, que esforço que fizeram, cada um do seu lado, para assumir o direito de ganhar
na votação.
-este está suficientemente discutido.
Quero, por último, dar uma palavra também de elogio, de reconheciDevo dizer que ao apresentar,junto com os signatâriôs neCessários, uma
mento,
ao nosso Relator. Se nem todos estamos de ac_ordo com o seu parecer,
emenda constitucional que restabelecia a duração dos mandatos para prefeinão
há
dúvida de que S. Ex!- fez o máximo para tratar a matéria de modo contos, vice-.prefeitos· e vereadores de quatro anos, eu o fiz na convicção de que a
eleição era absolutamente indispensãvel e desejada por todos. Constava do digno. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Encerrada a fase de discustexto da ConStituição. O Governo não se havia manifestado contra as
eleições. Pelo contrário, havia se manifestado, atê então, a favor da realização são, nós queríamos, inicialmente, responder à questão de ordem levantada
de eleições, porquanto o legislador do .. Pacote de Abril" havia estabelecido pelo Deputado Marcondes Gadelha, no início do seu pronunciamento, quan•
do perguntava sobre a forma de votação desta matéria.
no art. 209, a obrigatoriedade da realização de eleições.
Entendo que pelas decisões que foram dadas anteriormente, a matéria
Achava eu, entretanto, que reduzir o mandato tampão para dois anos
era uma verdadeira aberração prática. E mais: sou absolutamente convencido deverá ser votada em duas fases: uma primeira fase, quando trata da constituda absoluta impossibilidade da realização de eleições coincidentes para verea- cionalidade da matéria ou não, ou seja da preliminar levantada pelo Senador
dores, prefeitos, Deputados, Senadores e, eventualmente, Governadores e Itamar Franco e pelo Senador Mendes Canale, de acordo com Ofício que nós
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recebemos da Presidência da Casa e, ultrapassada essa preliminar, votar~se a
fase do mérito, se bem que elas jâ tenham sido, neste momento, discutidas pelos Srs. Deputados e Senadores dC:sta Comissão.
Portanto, no nosso entender, de acordo, inclusive, com as decisões anteriores, sem nenhuma contradita de nenhum Sr. Deputado ou Senador, as votações seriam feitas levando-se em conta, em primeiro lugar, a preliminar da
constitucionalidade e, depois, o mérito.
Quanto ao requerimento do nobre Senador Itamar Franco, S. Ex• levanta questões que, no nosso entender, em parte, têm razão de ser. S. Ex• o Senador Moacyr Dalla, nosso Relator, não colocou, com clareza, a questão, ou seja, a resposta à questão levantada da preliminar que foi suscitada pelo Senador Itamar Franco, se bem que, na pãgina 31, conclui desta maneira:
~·Rejeitamos, por conseguinte, a preliminar de inconstitucionalidade, por inocorrente e improcedente primeiro, à luz do próprio
sistema constitucional; segundo, dentro da força maior dos fatos e
circunstâncias; terceiro, por considerar a fixação em 6 anos, dos
atuais mandatos, uma forma legítima e congruente, capaz de dar
pleno acatamento ao expresso no art. 15, inciso }9 da Constituição;
e, quarto, porque numa fase de transição para o sistema de eleições
concomitantes ... "
E continua por af.
Não há uma resposta clara e plena à questão levantada, ou seja, quanto à
inobservância ...
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V. Ex• entendeu diferente e cabe-me então respeitar a decisão de V. Ex•.
Apenas, lamentamos a decisão que V. Ex• toma neste instante porque, Sr.
Presidente, essa preliminar é da maior importância. Não poderfamos votar o
parecer do Senador Moacyr Dalla. Ele fere fundamentalmente o principio
constitucional. Prestamos um juramento de obediência a esta Constituição.
Portanto, Sr. Presídente, faço um apelo a V. Ex• para que reveja a decisão tomada neste instante e permita a s1:1bstituição do Relator.

O SR. JOS~ UNS - Sr. Presidente, eu peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman} dem, o Senador J o sê Lins.

Com a palavra, pela or-

O SR. JOSE UNS - Sr. Presidente, é extremamente estranho que o
nobre Senador Itamar Franco ponha a questão do modo como estA pondo. E.
claro que se o partido designa um Relator para determinada matéria, para
uma Comissão, o que a Comissão pode é aceitar ou rejeitar o parecer do Relator. Se houvesse a figura de mudar de Relator porque não se aceita parte ou
total do parecer, então estaríamos aqui diante de uma situação esdrúxula. S.
Ex" não tem absolutamente direito de requerer a mudança do Relator porque
não estâ de acordo com o parecer do Relator. Quem vota o parecer do Relator é a Comissão.

O SR. ITAMAR FRANCO....,. V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSE UNS - Com o máior pràzer.
O SR. ITAMAR FRANCO- O parecer do nobre Relator, nobre SenaO SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, peço a palavra pela or- dor Josê!: Lins - i~to, inclusive, estã no Regimento, tanto no Regimento Codem. V. Ex'" está fazendo um juízo de valor. V. Ex• é o nosso Presidente, tão mum como no Regimento do Senado, como no Regimento da Câmara dos
Deputados- tem que ser conclusivo. Se V. Ex• ler a preliminar levantada
respeitado por todos nós. V. Ex• não pode continuar nesse tom.
pelo Senador Mendes Canale e por mim e se verificar o parecer do nobre ReO SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman} - V. Ex• vai-me permitir lator Moacyr Dalla, a quem respeitamos, verã que S. Ex• se cinge a aspectos
continuar com a qUestão de ordem.
políticos. S. Ex• não define o aspecto constitucional e é esse aspecto constituNão hã uma resposta clara à questão levantada quanto à imprudêi:tcia ou cional que é de su~a importância na decisão desta Comissão.
não da emenda, ou seja quanto à possibilidade de ela dar continuidade à sua
O SR. JOSE UNS - V. Ex• terminou? Pois bem ...
tramitação, em face do art. 47, § 19, da Constituição.
O SR ITAMAR FRANCO- Não, não terminei...
No entanto, parece-me que a decisão da Comissão, se favorável ao as~
pecto constitucional, é uma resposta à formulação de S. Ex• o Senador ltaw
O SR. JOSE UNS -V. Ex• tem que julgar é o parecer do Relator, ..•
mar Franco. Se contrária, também, é uma resposta de outra forma, mostranO SR. ITAMAR FRANCO -Estou julgando o parecer.
do que a emenda não deve continuar tramitando, porque ela estaria contraO
SR. JOSÉ LINS- ... se o parecer é ambíguo, se o parecer é incompleriando esse art. 47, § 19, da Constituição.
Portanto, se bem que concorde com a exposição do Sr. Senador Itamar to, tudo isso vai influenciar o seu julgamento do parecer, mas o parecer tanto
Franco, eu não poderia terminàt' -cõncordarido com a sua Conclusão, ou seja, é conclusivo que o Sr. Presidente acaba de ler exatamente a conclusão arescom a substituição de S. Ex• o Sr. Relator,já que a Comissão, tendo os pode- peito da inconstitucionalidade tratada no parecer. Quanto ao mais, S. Ex•
res de votar a prelirr.inar, deverá esclarecer, no seu voto, se estâ de acordo ou chega a dar uma opinião formal, cabal. sobre a matéria objeto da Comissão
não com essa preliminar. No caso de aprovar o parecer, quanto à constituciow em si.
Então, V. Ex" tem o direito de votar a favor ou contra o parecer, mas não
nalidade do nobre Relator Moacyr Da lia, estará aprovando a continuidade, o
prosseguimento da votação da matéria para a segunda fase, que é a fase do de, pelo fato de discordar do parecer, solicitar a mudança do Relator.
mérito. Nesse sentido eu não posso considerar o requerimento de V. Ex•
O.SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex' que não ...
como um requerimento sujeito à votação, já que a própria designação do ReO SR. JOSE UNS - Esta seria uma situação estranha a que todo Relalator ou a sua própria substituição é prerrogativa da Presidência; e ela foi fei- tor de matéria ficaria sujeito.
ta, sem dúvida, num acordo de Lideranças da Maioria e da Minoria, em que
O SR. ITAMAR FRANCO- Desde que os Relatores não fizessem a
a Presidência foi indicada pela Maioria e o Relator pela Minoria.
Não teria, portanto, esta Presidência, condições éticas no sentido de uma sua conclusão objetiva como foi o caso. Sr. Presidente, ficou o meu apelo a V.
substituição do Relator da Matéria. No entanto, a Comissão terâ, pelo seu Ex•, de substituir o nobre Relator quanto ao aspecto preliminar. não quanto
voto, o poder, na medida que deseje, que julgue que a matéria não deva tra- ao mérito da matéria mas quanto à preliminar levantada. Se V. Ex• entender
mitar porque, realmente, transgride o art. 47 no seu§ }9', da Constituição, terã que não cabe-me respeitar a decisão de V. Ex•
oportunidade de dar o seu voto e paralisar, eventualmente, a tramitação desta
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman} - Senador Itamar Franco,
matéria.
por isso dividimos em duas partes o processo de votação: o processo de voPortanto, é este o entendimento que a Presidência tem, data venia, espc· tação quanto à preliminar e o segundo momento, quanto ao mérito da marado a compreensão dos Srs. membros desta Comissão.
téria.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a palavra pela orO SR. ITAMAR FRANCO- (inaudível)
dem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Exatamente. E se for aproO SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman}- Pela ordem, o Senador Ita- vada a preliminar, ou seja, considerada vâlida a tramitação, ou melhor, consimar Franco.
derada que não deve tramitar, o parecer serâ refeito por um daqueles que voO SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, cabe-me respeitar a deci- taram contra o parecer do _Senador Moacx,r Dalla e, portanto, designado um
são de V. Ex'", mas continuo afirmando que não houve um parecer técnico, novo Relator, na hipótese de a Comissão rejeitar a continuidade da tramijurídico, constitucional, do Senador Moacyr Dalla, quanto à preliminar le- tação da matéria ou seja, acatar a preliminar de V. Ex•.
O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, pela ordem.
vantada por mim e pelo Senador Mendes Canale.
V. Ex" falou no aspecto ético; evidentemente, se o nobre Relator foi indiO SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Pela ordem, o Senador
cado através de acordo de Lideranças, não hâ nada demais também, em subs- Aderbal Jurema.
tituir o nobre Relator no aspecto da preliminar levantada pelo Senador Mendes Canale e por mim, com um acordo das Lideranças. Hâ prazo regimental;
O SR. ADERBAL JUREM A- Aceitamos a condução dos trabalhos
o prazo da Comissão ainda não estã terminado, V. Ex• bem o sabe, e nós con- de V. Ex• dividindo em duas partes, e pedimos que V. Ex• submeta à votação
tinuamos a insisti-r-em que o Senador Moacyr Dalla não apreciou a prelimi- a primeira parte, em seguida, a segunda. Nós, pelo PDS, iremos votar contra
a primeira parte e favoravelmente ao parecer na segunda parte.
nar no seu aspecto constitucional.

'Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçào 11)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Gostaria que V. Ex• esc••recesse melhor o seu voto.
O SR. ADERBALJUREMA- Vou esclarecer. Somos favoráveis totalmente ao parecer. Como V. Ex• achou por bem dividir cm duas partes, votaremos pelo parecer que considera constitucional a emenda; e votaremos, na
segunda parte, pelo parecer, que é favorâvel à emenda. V. Ex• entendeu?
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - (inaudfve/)
O SR. ALMIR PINTO -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) dem, o Senador Almir Pinto.

Com a palavra, pela or-

O SR. ALMIR PINTO -Segundo eu pude apreender, parece que vamos ter só uma votação, porque V. Ex• não aceitou, corno requerimento, o
papel que foi encaminhado pelo ilustre Senador-Itamar Franco. Lógico,
quem aprovar o parecer, rejeitou o resto.
O SR. ALMIR PINTO -

Perfeito. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Senador Almir Pinto, respondi inicialmente a questão de ordem do nobre Deputado Marcondes
Gadelha, dizendo, exatamente, que a votação seria feita em duas partes, em
dois turnos.
O SR. ALMIR PINTO-Certo. Eu tinha me ausentado e não tinha percebido esta parte.
O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) nobre Senador Aderbal Jurema, pela ordem.

Concedo a palavra ao

O SR. ADERBAL JUREMA- Gostaria que, primeiro, a votação fosse
nominal, para ficar bem claro. Segundo, Sr. Presidente, quero dizer aos companheiros, como V. Ex• dividiu em duas partes, que votem, tanto na primeira
como na segunda votação, da seguinte maneira: voto favorãvel ao parecer do
Relator; de acordo com o parecer do Relator; só isso.
O SR. JOÃO UNHARES -Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.
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O SR. MARCONDES GADELHA- Um instante, eminente Relator.
Foi decidido, pelo Presidente, que V. Ex• poderia relatar a matéria e inclusive
emitir a sua opinião. o seu juizo pessoal quanto ao seu impedimento ou não.
V. Ex• o fez, categoricamente; e considerou que não estâ impedido de votar a
matéria. Mas, essa é a sua Opinião. O que ficou para ser cxarado, depois, foi a
opinião da Mesa, mediante audiência prévia de V. Ex•, porque V. Ex• hâ de
convir que a matéria foge aos méritos e critérios da subjetividade.
É claro, V. Ex• tem o direito, é uma matéria de foro intimo, V. EX' tem o
direito de se declarar impedido, mas o Regimento fala que V. Ex• deve se considerar impedido e o seu voto ser computado apenas para efeito de quorum.
Como não hã um imperativo e também não hã uma concessão, uma permissividade absoluta, então, cabe a decisão da Mesa sobre o assunto.
Esse problema _ficou apenas a meio caminho. Naturalmente, a Casa quer
conhecer o ponto de vista final da Mesa sobre essa matéria e nós evidentemente, acataremos; mas só para que a Comissão perceba a pertinência ·dà
questão de ordem, leio o art. 48:
~·Art. 48. Presente à sessão, o Congressista somente poderâ deixar
de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à
Mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito
de quoro.m."

Não vou discutir sua opinião sobre se essa matéria envolve questão de interesse pesSoal. V. Ex• já o fez; esta Mesa considera(á se há matéria imperativa
no caso, se o nobre Relator está efetivamente impedido ou não, conforme nos
foi prometido nas primeiras sessões desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Para responder à questão
de ordem do Deputado Marcondes Gadelha, sobre o art. 48, do Regimento
Comum, vejamos que o art. 48 diz o seguinte:
Presente à sessão, o Congressista somente poderá deixar de
votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à Mesa
seu impedimento."
H

Ele somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal.
No caso em que não vote, deverá comunicar à Mesa o seu entendimento.
No caso de votar, não existe impedimento ao voto. Esta jã é uma posição
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao consagrada no Congresso Nacional e em diversas Assembléias Legislativas; o
é uma declaração pessoal, de foro íntimo do Deputado. No
impedimento
~nobre Deputado João Unhares.
caso de ele não votar, estando presente, aí é que tem de justificar, devendo coO SR. JOÃO UNHARES - Sr. Presidente, a votação tem que ser de municar à Mesa seu impedimento. E no sentido de, no momento em que deiacordo com o roteiro elaborado pelo próprio Relator. E o Relator, às pâginas xa de votar porque se considerou impedido, considerando-se impedido, aí
7 e 16, se detém sobre duas preliminares; à pãgina 7. sobre o impedimento do sim, deve dar sua justificativa à Mesa. No caso contrário, a determinação, a
Relator; à pãgína 16, sobre a matéria constitucional. Depois, vem a terceira decisão do seu próprio impedimento é uma decisão de foro íntimo e pessoal
parte, sobre o mérito, à pãgina 32. Então, acredito, de acordo com o próprio de cada Parlamentar~ não é uma decisão nossa apenas~ é uma decisão tradiRelator, que deveremos apreciar o seu parecer de acordo com o roteiro que cional da Casa e em Assembléias Legislativas, da qual temos conhecimento.
ele próprio traçou; à pâgiõ.a 7, sobre o seu impedimento, à página 16, sobre a' Quem pode determinar se há o interesse pessoal, evidentemente, é o próprio
preliminar e à pãgina 32, sobre o mérito das proposições. Este, o roteiro Parlamentar.
traçado.
O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ UNS - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pela ordem, concedo a pa- nobre Deputado Antônio Mariz.
lavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, indago da Mesa, para funO SR. JOSÉ UNS- Sr: Presidente, V. Ex• já tomou a decisão; o que se damentar uma questão de ordem, se o substitutivo apresentado pelo nobre
vota, normalmente, é o parecer do Relator. V. Ex• porém, houve por bem, Relator, Senador Moacyr Dalla, se encontra subscrito, como determina a
para atender a um aspecto relacionado com o requerimento do Senador Ita- Constituição Federal, por l/3 de Deputados e 1/3 de Senadores. Indago de
mar Franco, dividir-em duas partes. Nós aceitamos a divisão. Pedimos a V. V. Ex• se essa formal~dade_substancial foi cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Nobre Deputado Antônio
Ex• que, de acordo com a decisão que V. Ex• mesmo tomoU, passemos à voMariz, o Relator apresentou um relatório. Estâ claramente no Capítulo XI,
tação.
do Regimento Interno, do Senado Federal - Dos Relatórios e Pareceres.
(inaudível)
..Art. 153: Lido o relatório, desde que a maioria dos membros
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao
presentes à reunião se manifeste de acordo com o Relator, ele passanobre Deputado Marcondes Gadelha.
rã a constituir parecer."
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente, hâ uma questão,
Nesse caso, o parecer é algo, é o relatório aprovado pela Comissão. Só
abordada, assim, tangencialmente pelo Deputado João Unhares, mas da qual
nós não podemos fugif; em nome da inteireza dos nossos trabalhos, para que nesse momento é que se tornará parecer e tem validade. E o que entendemos
não se diga, amanhã ou depois, que nós deixamos questões pendentes de so- na nossa interpretação.
luções.
O SR. ANTONIO MA.RIZ- Data vênia da resposta de V. Ex•, gostaria
O fato é que, nas primeii:is sessões desta Comissão, foi levarltada a preli- de pedir ...
minar de impedimento do nobre Relator pa~a votar esta matéria; e a primeira
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Gostaria que V. Ex• me
solução provisória, o primeiro encaminhamento dado ao problema é de que o dissesse qual o artigo da Constituição.
Relator não estaria impedido de relatar sobre a ma~éria; mas, quanto à voO SR. ANTONIO MARIZ- É o art. 47, da Constituiçãó Federal, que
tação, quanto à sua participaÇão-, na votação isso seria decidido a posteriori,
diz:
ou seja, mais precisamente, nesta sessão de hoje.
"A Constituição poderã ser emendada mediante proposta:
USR. RELATOR (Moacyr Dalla)- V. Ex• está equivocado. Jâ foi decidido pelo Sr. Presidente. Tenho cópias taquigrâficas que.atestam isso. A dúvida jâ foi esclarecida pelo Presidente desta Comissão.

I - de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; ou"
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O§ 3" diz: '"No caso do item I, a proposta deverá ter a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e um terço
dos membros do Senado Federal."
Ora~ o Relator é um membro do Congresso Nacional e não poderia e
nem poderá propor uma emenda constitucional sem colher as assinaturas de
1/3 na Câmara e 1/3 no Senado Federal. Tanto isso é verdade que nunca se
apresentou, em momento algum, neste Congresso, qualquer substitutivo sem
o cumprimento dessa formalidade. Essa formalidade sempre foi cumprida,
porque é essencial, não é uma formalidade adjetiva. Um membro do Con~
gresso Nacional não pode, individualmente, propor uma emenda constitucional.
Então, coloca-se a seguinte alternativa: ou se votam as emendas propostas pelos Deputados que o fizeram oportunamente, ou simplesmente não poderá a Comissão deliberar sobre esta nova proposta de emenda à Constituição, que é o substitutivo do Sr. Relator.
O SR. ADERBAL JUREM A- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Go!dman) - Pediria que sempre que
fosse pedida uma questão de ordem, fosse citado o item regimental ou constitucional; na contradita também, pois isso nos faCilitará na conclusão. Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREM A- A contradita é em relação à argumentação do nobre Deputado Antônio Mariz, que citou para V. Ex' e para nós o
texto constitucional.
Quero dizer a V. Ex' que não tem sentido, porquanto ele usa de um eufemismo casuística, quando em verdade o Rel.dttJr apresentou um substitutivo
às emendas que lhe foram atribuídas para relatar; e nesse substitutivo S. Ex•
muda apenas a redação, mas não altera a filosofia da emenda constitucional.
O SR. (Fora do microfone).
O SR. ADERBALJUREMA- Se Fôssemos dar guarida ao argumento
do Deputado Antônio Mariz, os RelatOres das Comissões Mistas de emendas
constitucionais nada poderiam fazer. Não teriam nada que dizer.
O SR. ANTONIO MARIZ - Não~ é verdade, Ex•
O SR. ADERBAL JUREMA- Ouvi V. Ex• religiosamente. Quero terminar, depois V. Ex' fala. D-e maneiia-que espero que o Sr. Presidente não
possa acolher essa questão de ordem, que iria c~iar um_precedente iiJusitado
no Congresso Nacional:
O SR. ANTONIO MARIZ - 0 precedente é esse do Relator apresentar
emendas sem assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Nobre Senador Aderbal
Jurema, a Presidência-está preocupada em··-c-u_m-pfir, como fez atê agora, rigidamente~ o Regimento Interno e a Constituição. Realmente, acabei de fazer
uma citação ao art. 153 do Regimento Interno do Senado, que diz:
HLido o relatório, desde que a maioria dos membros presentes
à reunião se manifeste de acordo com o Relator, ele passará a cons-

tituir parecer."

No caso, um projeto substitutivo não se exige, o número mínimo de assi~
naturas que a Constituição exíge. O R-egilru!riiO--estaria bem configurado, neste caso. Realmente, a questão de ordem levantada pelo nobre Deputado Antônio Mariz tem sua razão de ser e tem de ser decidida pela Presidência, de
acordo com a Constituição e com o Regimento. Temos que encontrar a foima correta, dentro do Regimento e da Constituição, para resolvê-lo. (inaudível). Vamos resolver não cometendo nenhu!lla violência nem ao Regimento e
muito menos à Constituição Federai.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr: Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JORGE ARBAGE- O Senador Itamar Franco jã solicitou três
vezes uma questão de ordem.
O SR. PRESJDENTE (Alberto Goldman)- Com maior razão, ele deve
ter preferência. Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, faço questão de que o
nobre Deputado Jorge Arbage fale em primeiro lugar.
O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, então, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Jorge Arbage, que falarã pela orderri.
O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, evidentemente, o nobre Deputado Antônio Mariz levanta uma tese que nos parece absolutamente corre-

ta. Mas, invocaria aqui e agora precedentes jã adotados nas Comissões Mistas do Congresso Nacional. A mais recente delas foi o caso de uma proposta
de emenda à Constituição que alterou os percentuais do Fundo de Participação para os Estados e Municípios e que transferiu para os municípios, retirando dos Estados, os impostos intervívos e causa mortis. Nós aprovamos ...
O SR. ANTONIO MARIZ O SR. JORGE ARBAGE -

Permite V. Ex• um aparte?
Com muita honra.

O SR. ANTONIO MARIZ- Agora, nobre Deputado Jorge Arbage,
reformaremos a Constituição até com precedentes da Comissão? É uma nova
forma de reformar a Constituição, com precedentes na Comissão Mista?
O SR. JORGE ARBAGE- Estou exatamente fazendo referência a um
falo con"creto, em que a Comissão acolheu emenda substitutiva do Relator
Alberto Hoffmann, e depois de aprovado foi então procedida a coleta de assinaturas para encaminhar à deliberação do Congresso Nacional. O nobre Senador Itamar Franco, se não me falha a memória, participou dessa Comissão
Mista, deu a sua excelente contribuição e lembra que nós aprovamos sem as
assinaturas na oportunidade, que foram colhidas após a aprovação.
Eu apenas queria esclarecer à Presidência, dando esta c-ontribuição e este
testemunho.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Concedo a palavra, para
uma questão de ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO - Baseado no art. n• 76 do Regimento Comum, Capítulo III: Das Matérias Legislativas, Seção I. Da Proposta de
Emenda á Constituição.
Sr. Presidente, eu entendo que não pode ser apresentada uma emenda ao
substitutivo. O art~ 76 é dare, quando diz o seguinte:
10
Art. 76. O parecer da Comissão restringir-se-ã, exclusivamente, ao exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do
artigo anterior."

Sr. Presidente, creio que com este artigo, a emenda substitutiva apresentada pelo Sr. Senador Moacyr Dalla não pode ser examinada por esta Comissão.
O SR. ANTONIO MARIZ O SR. PEDRO SIMON

-~Sr.

Exatamente. A emenda não existe.
Presidente, peço a palavra, pela Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, o nobre Deputado Jorge Arbage apresentou um caso que, casualmente, era o mesmo que eu iria apresentar, nobre Senador. Na Comissão que estudou a matéria ...
O SR. JORGE ARBAGE -

Cumpre a precedência ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Não, Ex• Foi interessante
que V. Ex' o apresentasse. Na Comissão a que V. Ex• pertenceu e eu tambêm
pertenci, tendo o Senhor Itamar Franco como Presidente e o Deputado Alberto Hoffmann, como Relator, houve uma unanimidade e um consenso no
sentido de todos concordarem corri -uma nova redação.
Mas, o que aconteceu? Colheram-se novas assinaturas; foram-se buscar
as assinaturas de 1/3:-en-tão~ Oque aconteceu ali, na nossa Comissão que alterou a distribuição da receita tributária aos Municípios e aos Estados, Sr. Presidente, o que aconteceu é que se colheram as assinaturas; buscaram-se as assinaturas e houve um consenso da Casa.
Agora, o que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, Sr. Presidente,
não bâ o consenso, não há unanimidade e não hâ as assinaturas. O caso não
dã para se equiparar. Agora, o nobre Deputado Jorge Arbage apresentou um
caso concreto. Naquele caso apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Arbage, o
que aconteceu? O próprio Sr. Deputado Alberto Hoffmann foi o primeirO a
chamar a atenção - "Olha, nós só poderemos votar esta matéria se nós tivermos I13 das assinaturas". E, saíram correndo - a Assessoria da Casa pode
contar- saíram correndo, em busca de I /3 das assinaturas, mesmo havendo
unanirn idade.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu insisto na minha questão de ordem; peço a atenção de V. Ex'
O .SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Ouviremos, pela ordem, o
nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem)- Sr. Presidente, eu insisto na
questão de ordem levantada em relação ao artigo 76 do Regimento Comum.
Não podemos apreciar o parecer do_ Sr. Senador Moacyr Dalla como emenda
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substitutiva. O Regimento Comum é claro, Sr. Presidente. Eu enfoco, então,
o Regimento Comum nestã questão de ordem.
O SR. MOACYR DALLA -Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Tem a palavra, para contraditar, o nobre Senador Moacyr Dalia.
O SR. MOACYR DALLA- Sr. Presidente, o nosso relatório só terã a
obrigatoriedade de apresentar as assinaturas de que fala o art. 75 do Regimento Comum, após ser votado, quando encaminhado pela Comissão à
Mesa Diretora do Congresso Nacional. Lã é que será observado se foram
cumpridas as formalidades legais. Aqui, só será visto, examinado o parecer,
quanto à sua constitucionalidade.
O SR. JORGE ARBAGE- Tem razão V. Ex•
O SR. MOACYR DALLA- A Mesa do Congresso Nacional é que poderá deixar de receber o parecer, se não estiverem completadas as formalidades legais.
O SR. ITAMAR FRANCO- O Sr. Senador Moacyr Dalla não estã
contraditando a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Não tem dúvida.
O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Presidente, eu gostaria de registrar
que em qualquer questão de ordem é esdrúxulo, é absolutamente inaceitável
que se invoque, contra a Constituição da República, o Regimento Interno do
·
-·
Senado ou o Regimento Com-um.
O SR. MOACIR DALLA - Isto é praxe, nobre Deputado, de todas as
Comissões Mistas que apreciam emendas da Coristittiição; isto é praxe hã
muitos e muitos anos, aqui.
O SR. ANTONIO MARIZ- V. Ex• acha, então, que a praxe revoga a
Constituição da República?
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- As questões de ordem foram feitas e devem ser feitas baseadas no Regimento- repito- ou na Constituição. O Sr. Deputado Antônio Mariz levantou uma questão de ordem baseada na Constituição. O Sr. SenadOr Itamar Franco completou essa qu~tão
de ordem com o art. 76 do Regimento Comum. Por isto, solicito aos Srs. Deputados e aos Srs. Senadores, se tiverem uma contradita ~gimental ou constitucional, evidentemente que auxiliem esta Pr~si~ência na_ sua d~isão. O que
não é possível é se invocar, para que esta Presidêiicia decida contrariamente a
uma Constituição o_u a um Regimento, uma praxe, um precedente ou uma decisão de Comissão, cujas asSinaturas são tomadas posteriormente. Isto seria
absolutamente inaceitável. Então, eu nãO posso decidir, esta Presidência não
pode decidir, com praxes ou precedentes que contrariam, abertamente, a
Constituição e o Regimento Interno. Por isto, solicito: se Os Srs. Deputados e
os Srs. Senadores tiverem uma contradita dentro do Regimento ou da Constituição, a Presidência está aqui para tomar a decisão dentro das exigências legais; mas, não poderá tomar contrariamente a ela, nem por precedentes, nem
por praxes, mesmo porqu-e o Regimento Interno estabelece um prazo de 8
dias para a apresentação de emendas e elas seriam apresentadas com 1J3 dos
Srs. Senadores e 1/3 dos Srs. Deputados.
O SR. JOSÉ LINS- SR. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra, para
uma questão de ordem, ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, o Regimento Comum, quando trata das Comissões Mistas, não faz distinção entre Comissões Mistas para apreciar emendas de qualquer natureza; mesmo a Constituição. O Regimento Comum, Título III, "Das Comissões Mistas", no art. 11, diz exatamente o seguinte:
.. Art. 11. Perante a Comissão, no prazo de 8 (oito) dias a partir
de sua instalação, o Congressista poderá apresentar emendas que
deverão, em seguida, ser despachadas pelo Presidente."
Diz o Parágrafo único:
uParágrafo único. O parecer do Relator serâ conclusivo e conterá, obrigatoriamente, a sua fundamentação."
A Comissão deliberará por maioria de votos, ·e, no seu art. 16, diz:
.. Art. 16. O parecer da Comissão poderá concluir pela aprovação total ou parcial, ou rejeição da matéria, bem como pela apre-.
sentação de substitutivo, 'emendas e subemendas~"
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Além do mais, Sr. Presidente, todos os Relatores são absolutamente livres.
O SR. ANTONIO MARIZ- Nobre Senador, isto que V. Ex•leu não se
refere a emenda constitucional.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem que ler o Capítulo referente a
Emenda à Constituição; se não, não terá valor o Regimento. V. Ex', por fa.
vor, leia o Capítulo 3'i' na pãgina 18.
O SR. JOSÉ UNS - Este título se refere, também, às Comissões Mistas. O que se tem feito é sempre a interpretação, ao modo de como S.· Ex' o
Sr. Presidente o fez, de que, votada pela maioria, o relatório se transforme em
parecer para a coleta das assinaturas. Isto tem sido feito, sistemática e constantemente, pelo Congresso Nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ UNS - As assinaturas são· tomadas a posteriori.
O SR. BERNARDINO VIANA- Sr. Presidente, eu queria dizer que a
Constituição, ali, se refere a emenda. S. Ex' está apresentando um substitutivo que não é uma emenda ...
O SR. ANTONIO MARIZ - É uma emenda constitucional ..
O SR. BERNARDINO VIANA - ... porque não fere a substância.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Sr. Senador Bernardino
Viana, nós estamos tentando esclarecer; o art. 76,levantado pelo Sr. Senador
Itamar Franco nos impõe, veja bem:
''Art. 76. O parecer da Comissão restringir-se-á, exclusivamen~
te- é extremamente restrito - ao exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo anterior."
O SR. JOSÉ AMORIM -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Concedo a palavra, pela
ordem, ao nobre Deputado José Amorim.
O SR. JOSÉ AMORIM- Sr. Presidente, está se fazendo um "cavalo de
batalha" num assunto que não tem a menor condição de ser discutido. A
Emenda n'i' 51, do Deputado AnísiO de Souza, diz que os mandatos seriam
prorrogados para 1982, mediante nova r.edação do art. 209. Esta é a Emenda
n9 51, do Deputado Anísio de Souza, os mandatos seriam prorrogados para
1982 e está subentendido que seria novamente de 52, mediante nova redação
do art. 209. A Emenda n'i' 52, do Sr. Deputado Henrique Brito~ diz que os
mandatos seriam prorrogados para 31 de janeiro de 1983, quando jã teriam
sido eleitos os prefeitos em 1982, e tomariam posse.
O Relator diz, clara e textualmente:
"Ante o exposto, opinamos pela aprovação das propostas de
emenda à ConstituiÇão n9 5 I e 52 e da Emenda n'i' 3, nos termos do
substitutivo.''
Apenas, ele deu uma nova redação~ Diz o substitutivo:
"Para atender ao que dispõe o artigo 15, inciso I, in fine; os
mandatos dos atuais prefeitos e vice-prefeitos e vereadores encerrarse-ão a 31_ de janeiro...
Ele deu a redação clara ao artigo 209, Ele não alterou a essência e a substância das duas emendas que ele aprovou. Ele conclui; ele aprova.
É um jogo de palavras para tumultuar talvez a votação.0 SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - A matéria está debatida
exaustivamente.
A Constituição estabelece, no seu artigo 47, uma exigência para apresentação de propostas de emenda constitucional, dizendo que "a Constituição
poderá ser emendada mediante proposta de membros da Câmara dos Depu~
ta dos e do Senado Federal". E, no seu parágrafo 3'i'; .. No caso do item I, a
proposta deverá ter a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos
Deputados e um terço dos membros do Senado Federal".
Isso aconteceu com as propostas iniciais dos Deputados Anísio de Souza, Henrique BritÕ e Pacheco Chaves e com as propostas de emenda apresentadas poSteriormente, com um mínimo de um terço de Senadores e um terço
de Deputados, dentro do prazo regimental de oito dias, estabelecido pelo Regimento Comum. As propostas foram todas apresentadas.
Quando trata da matéria para tramitação dentro da Casa, o Capítulo III,
das Matérias Legislativas, na Seção I, da Proposta de Emenda à Constituição, diz que a partir de sua constituição, a Comissão terâ o prazo de trinta
dias para emitir parecer sobre a proposta.
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uArt. 75. Perante a Comissão, poderão ser apresentadas emen-

das, com a assinatura, no rnfnimo, de 1/3 (um terço) dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal."

Dentro daquele prazo estabelecido de oito dias. E diz o artigo 76. Este
artigo é peremptório:

.. 0 parecer da Comissão restringir-se-â, exclusivamente, ao
exame da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo
anterior.''
Que forma do artigo anterior? Aquelas emendas apresentadas com a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, dentro do prazo de oito dias.
Não há como a Presidência decidir de forma diferente, a não ser apoiando, dando guarida à questão de ordem levantada pelo Deputado Antônio
Mariz e pelo Senador Itamar Franco. Não hâ como se furtar a uma clara e expressa determinação do Regimento, independente dos precedentes, ou independente da praxe, ou independente do que se tem passado anteriormente,
em outras Comissões.
Portanto, S. Ex• o Senador Moacyr Dalla deveria se pronunciar sobre as
propostas de emenda ·constitucional apresentadas, 51, 52 e 53 e as emendas
seguintes, apresentadas de acordo com o artigo 75, do Regimento Interno, o
que não foi feitO; -sem dúvida, porque nós não sabemos qual é a posição do
Relator, o Senador Moacyr Dalla em relação a estas propostas.
A única coisa que podemos fazer, neste momento, parece-me, data venia.
a menos que haja uma outra opinião, é fornecer ao Relator mais um prazo,
que seja de 24 horas- nós ainda temos prazo na Comissão e isso poderíamos
discutir aqui- pa:ra:qi.ieCie opine sobre as propostas de emenda constitucional e as emendas apresentadas nos termos do artigo 75.

O SR. JORGE ARBAGE- Sr. Presidente, pediria que V. Ex•procedesse à leitura, por obséquio, do artigo 16, do Regimento Comum.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pediria que V. Ex• lesse,
por favor, jâ que a questão de ordem é de V. Ex•

O SR. JORGE ARBAGE- Se V. Ex• me permite, eu farei a leitura.
uArt. 16. O parecei da Comissão poderá concluir pela aprovação total ou parcial ou rejeição da matéria, bem como pela apre. sentação de substitutivo, emendas e subemendas."

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Muito bem. Vou responder a V. Ex• !: claríssimo ...
O SR. JORGE ARBAGE- Quero colaborar com V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- ... que existe nos trabalhos
das Comissões Mistas; existe esta formulação, que está bem clara aqui. Mas
existe urna condicionante para o casO específico das propostas de emenda à
Constituição, da qual trata a Seção I, no Capítulo III. ~ outro capítulo e outra seção. É caso específico de emendas constitucionais. Há o geral e hã o específico; o caso especifico das emendas constitucionais. Portanto, a nossa decisão está sendo uma decisão, como tem sido até agora -V. Ex•s são prova
disso- plenamente dentro do Regimento e da Constituição. Eu não vejo outra forma a não ser fornecer mais um prazo ao Relator, para que ele eventualmente faça a modificação, se assim o desejar, do final do seu relatório. Qual é
o voto de S. Ex•? ..Ante o exposto, opinamos pela aprovação da proposta de
emenda à Constituição n9 52/80, nos termos do substitutivo anexo''. Ele pode
propor "à Constituição n9 52/80", sem dizer·que é nos termos do substitutivo
anexo e aí nós, sem dúvida, teremos que votar esta matéria.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Antônio Mariz.

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Sr. Presidente, entendo, data venia, que,
aceita a questão de ordem e portanto reconhecida a absoluta inocuidade do
substitutivo apresentado pelo Relator, pois que ele não se revestiu das formalidades essenciais que-ã Constituição determina, caberia, agora, proceder-se à
votação das emendas, uma por uma, já que não há nenhum substitutivo do
Relator passível de apreciação pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Deputado Antônio Mariz,
o Regimento não -nOs permite votar emendas; ele nos permite votar relatórios
que se transformam em parecer. Então, temos· que ter o relatório. Não pode~
mos deixar de ter o relatório. Podemos também não ter relatório, mas aí não
teremos nada. Nós só podemos votar relatórios. Por isso, eu consultaria a
Comissão, pelo menos para opiniõeS, já que a decisão continua sendo da Presidência, se ela entende que o prazo deve ser ... Não sei se os Srs. Deputados e
Senadores poderão transferir para amanhã ...

O SR. ANTÓNIO MARIZ- Se V. Ex• permite, hã um parecer do Relator contrário às emendas Anísio de Souza e Henrique Brito, que poderia ser

votado. A única parte impugnada do parecer do Relator é a que diz respeito
ao substitutivo. Mas nós poderíamos votar o parecer de S. Ex• que rejeita a
emenda Anísio de Souza e a emenda He~riquc Brito.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Com a palavra, pela ordem, o Deputaâo João Linhares.

O SR. JOÃO UNHARES -

Sr. Presidente, mesmo reconhecendo a

orientação que V. Ex• procura imprimir aos trabalhos, de facilitar, nós também não podemos, a esta altura, em que estão encerrados os debates, a discussão, abrir mais um_ prazo para apresentação de um novo parecer.
O que prejudica o parecer é o substitutivo. Que, então, votemos somente
o parecer do Relator, sem o substitutivo, que é a peça realmente espúria dentro do seu parecer. Sem o substitutivo, porque ele não pode figurar, mas votemos o parecer do Relator. Está encerrada a discussão. Nós não podemos
mais abrir prazo para um novo parecer, sob pena de nós tumultuarmos todo
o procedimento da Comissão. Amanhã, o Relator dá um parecer novamente
defeituoso, abre-se prazo, uma segunda oportunidade. Acho que devemos votar o parecer do Relator sem o substitutivo, que ê realmente a peça que não
pode acompanhar, por contradar fundamentalmente, não só o Regimento
que trata da tramitação das emendas constitucionais, como aquilo que a própria Constituição exige.

O SR. ADERBAL JUREMA -Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Concedo a palavra, pela
ordem, ao nobre Senador Aderbal Jurema.

O SR. ADERBAL JUREM A- Sr. Presidente, eu solicitaria que V. Ex•
submetesse a votos a sua decisão.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Senador Aderbal Jurema,
as decisões foram tomadas em termos regimentais e em termos constitucionais. Não é matéria objeto de votação.
Estamos discutindo agora, na questão de ordem levantada pelo Deputado João Unhares, se~ mesmo com o relatório apresentado pelo Senador Moacyr Dalla, seria ainda possível nós aproveitarmos o dia de hoje e votarmos.
Estou analisando- gostaria que os companheiros analisassem também, rapidamente - para ver se é possível, dentro do próprio relatório, se já existe
essa possibilidade.
(Inaudível). (Apartes simultâneos, fora do microfone) .

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Veja bem, Deputado José
Unhares, gostaria de chamar a atenção de V. Ex• para o texto desse relatório
do Senador Moacyr Dalla.
O texto diz, no seu voto, o seguinte:
"Ante o exposto, opinamos pela aprovação das propostas de
Emenda à Constituição n9s 51 e 52 C da Emenda n9 3, nos termos do
substitutivo único."
Portanto, não hã possibilidade de saber se o relatório, o relator é favorável à 51 ou à 52. Portanto, o relatório não é conclusivo e ele tem que ser conclu~ivo. Nós somos obrigados; consultaria os companheiros se amanhã, às 16
horas, seria um horãrio razoável para todos estarem presentes.

O SR. JORGE ARBAGE -Sr. Presidente,

am~nhà

não estarei aqui;

poderia ser para sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- V. Ex• poderia ser substituído por outro companheiro de sua bancada. Sexta-feira ê um dia pior; provavelmente ninguém estarã aqui.

O SR. MOACYR DALLA- V. Ex• deu 24 horas; mas se V. Ex• deu
esse prazo para colher as assinaturas do substitutivo ...

O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Dou um prazo a V, Ex•
para que V. Ex• cumpra o artigo 76.
A Comissão restringirá ao parecer, restrin&ir-se-á, exclusiVamente...
Não hã substitutivo, Srs. Deputados e Senadores; o regimento não permite substitutivos. O .substitutivo é no prazo das emendas, que é de oito dias;
estã claro isso. Existe a Opinião do Relator, o parecer sobre as emendas à
Constituição apresentadas e as emendas, posteriormente, no prazo de oito
dias ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pela ordem, Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- Queria que V. Ex• me informasse, em
primeiro lugar, qual é o prazo que a Comissão ainda tem para deliberar sobre
o assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Pelo pedido de prorrogação que a Presidência fez, teria até o dia 11, que é agora na segunda-feira.
No entanto, a Comissão poderia solicitar, e teria um prazo de até 20 dias, se
assim desejar; poderia ser até o fim do mês.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente. (Inaudlvel)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Pois não, Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Só quero insistir, Sr. Presidente: se for
dado novo prazo ao Relator, e evidentemente V. Ex• terá que fazer isso ou enviar para deliberação do Plenário sem a opinião da Comissão Mista, eu queria insistir em dois aspectos Sr. Presidente: primeiro, que se faça isso o mais
râpido possível. Se V. Ex• conceder novo prazo ao Relator, gostaria de voltar
à minha tese para que o Relator apresentass~ um parecer conclusivo, ou então que ele fosse substituído quanto à preliminar, porque se nós vamos dar
um novo prazo ao Relator...

24 4879

Isso, a Comí.Ssão pode decidir.
Se ela entender ...
O SR. (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Vistas, acredito que não,
porque o conteúdo do processo todo está definido. Parece-me que aí nós não
teríamos mais prazo. As decisões terão que ser feitas, decididas amanhã.
Portanto, amanhã, às 16 horas, está marcada uma nova reunião da Comissão.
(Levanta-se a reunião às horas e minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUl!:RITO
(RESOLUÇÃO N• 69/78)

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1979

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de mil novecentos
e setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Itamar
O SR. (Inaudível)
Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Lenoir Vargas, Jarbas Passari~
O SR. ITAMAR FRANCO- Peço a V. Ex• que me assegure a palavra. nho, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Dirceu Cardoso e João Bosco, além
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Estã assegurada a palavra dos Srs. Senadores Nilo Coelho e Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão Par~
lamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar as
a V. Ex•.
denúncias formuladas pela revista .. Der Spiegel", da Alemanha, sobre a exe-O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex• que nós chegamos a um im- cução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
passe regimental...
Deixa de comparecer, por motivo juStificado, o Sr. Senador Roberto Sa~
turnino.
O SR. JOSf: LINS- Absolutamente, o Sr. Presidente jã tomou decisão.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Estã com a palavra o Sena- como aprovada.
dor Itamar Franco.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba~
O SR. ITAMAR FRANCO- Agora, diria a V. Ex• o que V. Ex• tem lhos, procedendo, em seguida, a leitura da documentação recebida, através
dos Ofícios do Jufzo de Direito da Comarca de Angra dos Reis; da Asso·
dito com tOdo carinho, para esperar a minha palavra ...
ciação Comercial da Bahia e da Carta do Sr. Presidente da PETROBRÁS,
O SR. JOSf: LINS - Continuo com o mesmo carinho por V. Ex•
Dr. Shigeaki Ueki, confirmando sua presença na Comissão no próximo dia
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente, hã um impasse re- 18, a fim de prestar seu depoimento.
gimental. Nós não poderíamos, hoje, apreciar o parecer do Senador Moacyr
Em seguida ao juramento de praxe, prestado pelo depoente Dr. NorberDalla, porque estaríamos contrariando o Regimento Comum. Estã claro, V. to Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht, o Iilesmo procede a leitura de
Ex• definiu ...
sua exposição, descrevendo sobre as raízes, a evolução da empresa e a absorção e desenvolvimento de tecnologia, fazendo, em seguida, um relato
O SR. MOACYR DALLA- V. Ex• presidiu, ontem, uma Comissão esobre a participação na construção da Central Nuclear, Almirante Álvaro Almandou colher as assinaturas ... (Apartes paralelos)
berto, evidenciando o que se refere às estacas da Usina.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Srs., não estamos no dia de
Logo após a exposição o Sr. Presidente suSpende a reunião, marcando
ontem, estamos no dia de hoje.
O SR. MOACYR DALLA- ... gostaria de invocar o artigo 57, do Re- sua reabertura para as 15:30 horas.
Às dezesseis horas é reaberta a reunião pelo Sr. Presidente, Senador Itagimento Interno, para que V. Ex' permita: ''Somente por ordem do Sr. Presidente, poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoa que não mar Franco que, de acordo com a ordem de inscrição, concede a palavra aos
seja Deputado, sobre' proposição em andamento, assuntos debatidos, ou me- Srs. Senadores Passos Pôrto, Jutahy Magalhães e João Basco.
Seguindo a ordem de inscrição, após a suspeilsão dos trabalhos por quadiante solicitação escrita daquela.•• Solicitaria a V. Ex• que a coordenadora, a
Secretária geral dessa Comissão ftzesse esclarecimento a esta Casa das provi- renta minutos, o Sr. Presidente concede a palavra aos Srs. Senadores Lenoir
dências que este Relator tomou. Inclusive, V. Ex• fixou o dia 19. Dia 19 eu es- Vargas, Dirceu Cardoso, Jarbas Passarinho, Nilo Coelho e Lomanto Júnior,
tava aqui com o meu parecer, e oficiei a V. Ex•; fui ao seu gabinete. Esta ê os dois últimos para prestar uma homenagem ao Dr. Norberto Odebrecht.
Finalmente, usa da palavra o Sr. Relator que, após algumas indagações,
uma inovação. V. Ex• tem razão, talvez queira cumprir à risca o Regimento.
procede a tomada de termos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman) - Tenho cumprido.
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
O SR. MOACYR DALLA- Mas só após votado o relatórro, votada a lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irâ à publicação.
emenda substitutiva, é-que se colhem assinaturas (apartes paralelos). Ao Congresso Nacional é que cabe verificar ... (apartes paralelos; inaudível)
ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA COM!SSAO PARLAMENTAR DE INQUitRITO CRIADA PELA RESOLUÇAO N•
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman. Fazendo soar a campainha.)
69, DE 1978, REAUZADA EM 17 DE ABRIL DE 1979. DESTI- Há uma questão de ordem do Senador Itamar Franco. Os erros e as interNADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. NORBERTO
pretações que possam ter havido não mudam as decisões que estão expressas
ODEBRECHT, PRESIDENTE DA CONSTRUTORA NORBERao Regimento e na Constituição e vam.ós procurar, agora, orientar os nossos
TO ODEBRECHT. QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA AUTOtrabalhos para que possamos terminá-los de uma forma melhor; senão, vaRIZAÇAO DO PRESIDENTE DA COMISSÃÓ.mos ter que tomar medidas mais drásticas e acredito que essa Comissão não
PRESJDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO
chegará a resultado nenhum.
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL
Portanto, Senador, sua questão, de ordem.
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRAFICO DA
O SR. ITAMAR FRANCO- A minha questão de ordem, V. Ex• jã resREUNIÃO
pondeu; nós não podemos infringir o artigo 76 do Regimento Comum. Acho
que ficou claro isso. É isto que queria s'aber de V. Ex•. Já houve decisão; enO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Havendo número regimental,
tão não há parecer, hoje, do Relator;
declaro abertos os nossos trabalhos.
Esta Comissão recebeu os seguintes expedientes:
O SR. PRESIDENTE (Alberto Goldman)- Portanto, vou marcar reunião para amanhã, às 16 horas, neste local, esperando que haja possibilidade
l 9) Oficio do Juízo de Direito da Comarca de Angra dos Reis;
da sala, com o novo parecer do Senador Moacyr Dalla. Se restringindo, evi2~') Ofício da Associação Comercial da Bahia;
3') Carta do Sr. Presidente da PETROBRÁS.
dentemente, não vamos repetir ... (inaudível)
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PRES-

Rio de Janeiro, 6 de abril dC 1979

314/79

SENHOR PRESIDENTE,

Dou em meu poder seu O.f. n!! 14/79/CPIAN, de 2 do corrente,
pelo qual V.Exa. me convoca para comparecer ente a CPIAN,
prÓximo dia 18, às 10:00 horas.
Em resposta, apraz-me informar que -estarei presente àquela

reunião ho dia, hora_ e local estabelecidos.
Sirvo'"'l!le do ensejo para reiterar a V.Exa. meus

protestos

de apreç.o e consideração.

~·
PresiOcnte

Exrno. Sr.
Senador ITAMAR FRANCO
DD., Presidente da Comissão Parlamentar de

Inquérito do A_cordo Nuclear
Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Odebrecht que preste o juramento de praxe.

Solicito ao Dr. Norberto

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- "Juro, como dever de consciên·
cia dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento,
sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação à cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades tornadas públicas pelas imprensas nacional ou estrã.rigeira, quer quanto à concepção~ implantação do Programa Nuclear em Angra dos Reis."
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra ao Dr.
Norberto Odebrecht.
O SR. NOBERTO ODEBRECHT- Exmo. Sr. Senador Itamar Fran·
co, DD. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
Exmo. Sr. Senador Milton Cabral, DD. Relator
Exmos. Srs. Senadores, membros da Comissão
Meus Senhores,
Na qualidade de Diretor-Presidente da Construto~a Norberto Odebrecht
S.A .• desejo agradecer a oportunidade, ora concedida, de informar aos
nobres pailamentares sobre os diversos aspectos referentes à participação da
empresa em obras civis vinculadas ao Programa Nuclear Brasileiro, e que foram aqui suscitados.
_
Responsável pela construção das Usinas Nucleares I, II e III, e apesar de
atingida por notícias que considera infundadas, a Odebrecht procurou guardar discrição, quer por ética e dever contratual, quer pela natureza técnica especializada dos serviços prestados, quer pela decisão do Senado Federal de
proceder à apuração dos fatos discutidos.
Constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito, seria até descortesia ao Senado, que a criou, apreciar publicamente as questões suscitadas, antes de as expor aqui. Daf, a empresa, no que lhe compete in_~ormar, dirigir-,se,
inicíãlmente, a esta ilustre Comissão. Fizemos publicar, apenas, uma nota de
satisfação aos nossos clientes e à opinião públiCa, apesar dos decorrentes
equívocos sobre a imagem da Odebrecht ao não refutar, de pronto, para o
restabelecimento da verdade, as notícias parciais e os pré-Julgal!lentos divulgados. Com o gestO, quisemos expressar o elevado apreço que devotamos ao
Poder Legislativo.
Assumimos, desdejá,-Urila posição nítida abrindo à CPI as portas da empresa para, se considerar necessário, proceder a uma inspeção completa em
sua vida - horizontal e vertical, societária e contábil, legal e ética.
Estamos firmemente convencidos de que nosso objetivo comum é a verdade. Para encontrá-la, parece-nos indispensável raciocinarmos a partir de
uma visão global. Acreditamos ser nosso dever trazer a esta Casa não apenas
esclarecimentos imediatos sobre questões em pauta, mas, também, alguns aspectos essenciais do trabalho que ternos desenvolvido. E, igualmente, os pricípios de uma filosofia empresarial que tem se relevado correta pelos seus resultados.
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Para encontrarmos a verdade, consideramos importante a apreciação,
por esta Comissão, do nosso -desempenho no- âmbito da nossa competência.
Não somos responsáveis por prograrilas e prioridades governamentais, nem
pela formação de leis que acompanhem o desenvolvimento do Pafs. Respondemos, apenas, pela tarefa que nos foi confiada - as obras civis das usinas
nucleares. Nossa parte temos feito com dedicação, eficâcia e zc:lo.
Ê dentro desta ótica, Senhores Senadores, que tencionamos conduzir
nosso depoimento, contribuição à busca .. do que está certou, e não "de quem
está certo".
AS NOSSAS RAIZES
Representam um pouco da História do Brasil e da própria Odc:brecht. A
trajetória de nossa empresa antecede sua fundação. Remonta a 1918 e se confunde com a própria história do concreto armado no _Brasil. Somos herdeiros
do pioneirismo de Emílio Odebrecht, introdutor da tecnologia do concreto
na Nordeste e discípulo de Emílio Baumgart, que a introduzira no Brasil.
Quando, após o término da Primeira Guerra Mundial, nosso Pais precisou exportar mais, para poder equipar seu incipiente parque industrial, a produção de açúcar no Nordeste, em especial em Pernambuco, foi incentivada.
NovaS usinas, estradas, pontes e outras obras exigiam técnicas inovadoras e
prazos rigorosos.
A visão de Einílio Odebrecht, de se estabelecer naquela região, nacionali·
zando uma tecnologia até então só dominada por empresas estrangeiras, é o
primeiro fundamento da nossa filosofia de pioneirismo e nacionalização.
Esclareço que, à época, só trabalhavam no Brasil: Christiani Nielsen, e
aquelas empresas que acompanhavam as concessionãrias de ferrovias ou concessionãrias de áreas portuárias.
Em Alagoas, Pernambuco e Bahia, onde afinal se estabeleceu, ele realizou obras de significativa importância regional, algumas de ponderável complexidade na época.
O declínio do surto da indústria açucareira levou-o a fixar-se na Bahia,
para onde se transferiu com seu maior patrimônio: os mestres e operários especializados que formara.
Essa tecnologia se desenvolveu na região a tal ponto que, em 1926, o então Ministro da Viação e Obr<is PúbfiCã.s, Dr-. Victor Ki:mder, convidou
Emílio Odebfecht e toda a sua equipe de mestres e encarregados para construir a ponte em arcos de concreto armado sobre o Rio Itajaí-Açu, em Indaial, Santa cata:rln3..-0 hoffiem do Nordeste dominara a tecnologia do concreto e pôde levâ-la ao Sul do País. Isto evidencia outro fundamento de nossa
filosofia, de que só o homem transforma e desenvolve.
Dificuldades conjunturais, durante a Segunda- Guerra Mundial, força~
ram a empresa de Emílio Odebrecht, pai do depoente, a encerrar suas atividades, após um quarto de século de trabalho intenso.
Foi um período de grande escassez de materiais de construção. O Brasil
pouco produzia. Louça, ferragem, cime_nt(), t'-!~ulaç~es, perfis, aço estrutural,
máquínas- tudo -era-importado. Os preços para obtê-los-_ ~-m quantidades
insatisfatórias- tornaram-se exorbitantes. A inflação acelerada multiplicara
todos os custos. Mas. mesmo nessas condições, os contratos tinham de ser
cumpridos de qualquer maneira.
Os reaju-stamentOs- dos preços contratuais ou cláusulas de imprevisão
não constavam da legislação brasileira. A mentalidade burocrâtica, despida
de qualquer visão econômica, ressalvadas honrosas exceções, dominava as
autoridades da época. Tudo isso tornou impraticável o necessário entendi..
mento entre o empresário e o Governõ.
Não obstante, todas as obras que haviam sido confiadas a Emílio
Odebrecht foram concluídas e honrados todos os compromissos por ele assu,midos, ainda que à custa da alienação do patrimônio material acumulado.
Da experiência fecunda, nasceu mais um fundamento da nossa filosofia:
o desenvolvimento estável só é possível quando todas as atividades caminham
harmonícamente, e eu completaria, organicamente. O despreparo da legislação para períodos de grande surto inflacionário e realidades econômicofinanceiras adversas, e a insensibilidade do administrador que se apega a normas como se fossem dogmas, mesmo reconhecendo o seu carãter injusto,
constituem grave ameaça à perpetuidade de organizações sadias e viáveis.
Coube a este depoente, aos 21 anos, e ainda estudante de Engenharia,
1941 a I 943, em 1944, a tarefa de concluir as obras em andamento e consolidar, na atua! Construtora N orberto Odebrecht, o inestimável legado recebido: inabalável decisão de honrar compromissos, espírito inovador e de amor
ao trabalho, e reconhecirilento de que o inais precioso capital de uma empresa
são os seus recursos humanos.
A EMPRESA E SUA EVOLUÇAO
A construtora Norbcrto Odebrecht, assim originada, é uma empresa genuinamente brasileira, de capital aberto, nos termos da Lei n11 6.404, de 15-12-
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76. Diferencia-se, no ramo em que opera, pela composição do seu capital,
subscrito por cerca de mil acionistas, que detêm a efetiva propriedade da organizaçãQ, Dispõe de, aproximadamente 28 mil funcionários, entre os quais
900 técnicos de nível superior, e conta com mais de 700 obras realizadas.
Situa-se entre as lO maiores empresas do setor.
Desde a fundação, em 1944, concentrou suas atividades no Nordeste.
Nessa região construiu pontes, portos, obras hidráulic.as, barragens, hidrelétricas, indústrias, edifícios comerciais e obras públicas diversas. Muitas obras
a notabilizaram por representarem, na época, considerãvel desafio técnico ou
exigirem rigoroso cumprimento de prazõ~
A partir do iníCio dos anos 60, contribuiu para a realização de empreendimentos importantes na área da SUDENE. Assim é que construiu instalações de indústrias brasileiras e internaciQnai_s_, como a Formiplac, Coperbo,
Rhodia, Willys, Tintas Coral, Bosch, Alcan, Sanbra e Tibrâs, entre outras.

zação de obras de Tecnologia Especial. Dedicou inclusive grande esforço
para que o Governo e os clientes assimilassem os problemas advindes dessa.
nova exigência e formassem uma cu1tura capaz de permitir o diálogo, o planejamento e a implantação eficiente e racional dos empreendimentos. Todos esses conceitos e experiências foram publicados e defendidos no lU ENCO (Encontro Nacional de Construção), em 1974, em tese intitulada "Administra_çã_o
por Projetas em Obras de Tecnologia Especial" (Anexo 2A).
Em 1976, na reunião nacional dos Sindicatos de Construção e da Câmara Brasileira de Construção, apresentamos nossa experiência sobre .. Obras de
Tecnologia Especial e suas Necessidades Imediatas", tese transcrita pelo Tribunal de Contas do Estado da Sabia, face à sua relevância nos aspectos relativos ao Decreto-lei n9 200(67.
Gratifica-nos constatar que, graças à condição de termos uma filosofia,
temos acompanhado o desenvolvimento do Brasil, e para ele contribuído.
O atendimento a essas empresas- cóth alto nível de exigência em quali- Não somos fruto do Programa Nuclear.
Com efeito, o Produto do Brasil, no qüinqüênio 1973/77 elevou-se de
dade, custo e prazo - consolidou a experiência da Odebrecht em obras industriais, que exigem alta capacidade de coordenação pelo grande número de 489 milhões para 2.326 milhões de cruzeiros. Deduzida a inflação acumulada
atividades, além de complexa interdependência-e-ntre a construção civil e a (218%), houve crescimento real de 186%.
As dez maiores empresas públicas e privadas, classificadas pela revista
montagem de equipamentos.
"Conjuntura Económica", tiveram, no período, elevação patrimonial líquida
Paralelamente, reafirmou seu pioneirismo com a execução de obras de
complexa tecnologia, entre as quais a Ponte Propriá-Colégio, sobre o rio nominal de 445% e crescímento real de 164% (deduzida, portanto, a inflação
São_ Franciscd, com fundações a 71 m. Além disso, realizou obras de grande acumulada).
A produção das oito maiores empresas do setor da construção civil alporte, corno a Barragem de Pedras, que represa volume de água equivalente
cançou, no mesmo período, expansão de 647% e crescimento real de 366%. A
ao da Baía da Guanabara.
Odebrecht situou-se numa expansão de 212%, em crescimento reaL Portanto,
Assim, iniciou a década de 70 com sólido know how, para tanto em obras
industria is como em obras de grandes volumes, e com um respeitável acervo Senhores, crescemos menos que as oito maiores empresas do setor.
O lucro Hquido médio sobre o faturamento do setor, nessa amostragem
de recursos humanos_.
foi de 18%, 15%, 17%, 16% e I!%. Os lucros líquidos da Odebrecht sobre o faMad~ra para ampliar seus mercados e, conseqtlentemente, possibilitar
maior realização a seus quadros, a Odebrecht voltou-se para o Centro-Sul. turamento no mesmo período foram, respectivamente, de 3%, 2%, 2%, 9% e
Ganhou concorrências para construção do edifício-sede da PETROBRAS e 10%.
Em suma, muito embora a Odebrecht tenha crescido e obtido menos ludo campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre outros emcros do que as oito maiores empresas do setor, acompanha o desenvolvimenpreendimentos.
to do País e para ele contribuiu com realizações e sadio exemplo de compeNo período 73/74, desfrutava de situação peculiar: executava simultaneamente grandes e inovadoras obras de tecnologia especial, de Manaus a tência empresarial.
Santa Catarina.
ABSORÇÃO E DESENVOLviMENTO DE TECNOLOGIA
Senão, vejamos as principais:
A absorção de tecnologia, tema de relevância no presente, sempre se re• recuperação de uma obra de arte na Amazônia, o Teatro de Manaus;
vestiu de grande significação para Odebrecht, em decorrência de nossa vo• primeiro emissário submarino concluído no Brasil, em Salvador;
cação para obras pioneiras.
• Aerporto Internacional do Rio de Janeiro; e
A importância que atribuímos à tecnologia não exclui visão abrangente
• ponte Colombo Salles, em Santa Catarina, com fundações a 61 m de
profundidade e vão livre de 160 metros, sem rótula central, a maior do mun- do universo da construção. Os desafios constituem, em qualquer escala e lodo no gênero. Observe-se que, tanto nesta quanto na ponte Propriâ-- calizaç_ão, a força motriz dil emPresa.. Vejamos alguns exemplos:
Colégio, iS Tundações têm profundidade maior do que as- da Ponte RioNiterói. Os problemas técnicos da ponte Propriâ-Colégio são profundamente maiores; estamos somente no problema de profun-didade, os problemas técnicos são bem maiores.
A evolução e o crescimento de nossa empresa não são produto de circunstâncias favoráveis, como os booms rodoviário e hidrelétrico nas regiões
ricas e a construção de Brasítia. Nossos caminhos foram mais árduos, pelo
nosso pioneirismo no N ardeste, região de economia notoriãmente enfraquecida.
Crescemos, não obstante, porque sempre tivemos uma filosofia. Para
nós, o homem é o início e o fim dos nossos propósitos. O lucro, apenas um
meio para _o_ desenvolvimento que, portanto, deve reverter em benefício do
homem. (Anexo I) Aqui eu cito, pela primeira vez, um dos anexos, e que
constam de.uma filosofia da Odebrecht, e vou deixar para entregar o volume
dos anexos que integram, independente de transcrição, no final do depoimento.
Entendemos que uma empresa e sua potencialidade se medem pelos recursos humanos de que dispõe, e por sua capacidade de integrá Rios, treinâ-los
e desenvolvê-los, abrindo-lhes oportunidades de realização profissional e de
elevação do bem-estar.
A Odebrecht cresceu, também, por sua capacidade empreendedora e empresarial, que lhe possibilitou criar um modelo g_erencial. O sistema baseia-se
na trilogia simplificação, descentralização e desburocratização, temas aluaimente em debate a nível nacional, mas que aplicamos desde 1944. Nosso moR
dela gerencial incorpora a evolução da administração por obra e por contrato
para a admíriistração por projeto, feliz conciliação de flexibilidade e autoridade gerenciaís.
Finalmente, a Odebrecht cresceu pelo senso com que soube se voltar
para os segmentos de mercado nos quais ainda não havia concorrentes, e
onde o '"capital conhecimento" era mais importanfe-do que o ' 4 capital finan.ceiro". Diversificando e enriquecendo seu know how, credenciou-se à reali-

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Para um esclarecimento, Dr. Norberto Odebrecht: essa referência, crescimento real de 366%, é média?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- E a média.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) --"A produção das oito maiores
empresas do setor da construção civil alcançou, no mesmo período, expansão
de 647%, em crescimento real e crescimento real de 366%". Poderia entenderse que o preço médio é de 366% para cada emp~esa.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -

Mas, é no conjunto.

Tecnologia de fundações profundas, escavadas
mecanicamente em solos não homogéneos, sob água

Coube-nos desenvolver a experiência brasileira na matéria, ao construir
a Ponte Rodo~ Ferroviária Propriâ-Colégio. A singularidade da obra, que
exigiu tubulações com profundidade de até 71 metros abaixo do leito do rio,
foi objeto de tese apresentada pelo Prof. Sigmundo Golombek no Congresso
Mundial de Mecânica dos Solos e Fundações, realizado em Moscou, 1973.
(Anexos 3A e 38)
Essa tecnologia foi desenvolvida e colocada a serviço do País em duas
outras obras com problemas técnicos análogos: Ponte Colombo Saiies e fun·
dações do Porto de Aratu, em Salvador. (Anexos 4 e 5)
Tecnologia de pista de aeroporto em
concreto_ prOtendido

Quando construímos o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, implantamos, de 1972 a 1974, as primeiras pistas de concreto pretendido do
Brasil, tarefa para a qual contamos, na fase de absorção de tecnologia, com
assistência da firma alemã Dywidag. (Anexo 6)
Essa tecnologia foi assimilada e desenvolvida a ponto de registrarmos diversos importantes ajustes no processo construtivo para permitir sua nacionalização e aumento de produtividade .
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Após sedimentação, foi transferida à CBPO (Companhia Brasileira de
Projetes e Obras), que já a aplicou, em consórcio corri a Odebrecht,_na construção do sistema 09/27 do mesmo aeroporto. (Anexo 7)
Esse é um exemplo ilustrativo da nossa política de absorver, desenvolver
e transferir tecnologia.
Restauração de obra de arte
Na restauração do Teatro de Manaus, tivemos a oportunidade de contribuir para a preservação da autêntica obra de arte que é aquela edificação.
Possuindo o prédio inúmeras obras de diversos artistas, desde afrescos a esculturas, exigia do restaurador que aliasse técnica e cuidados acurados a um
laborioso trabalho de pesquisa, para que suas características originais fossem
respeitadas.
A escala desta obra não era relevante. Não nos trouxe nenhum resultado
material. Mas nos deu a oportunidade de transferir pára a Escola de Belas
Artes de Recife àS-delicadas técnicas de restauração de obras de arte, mediante a contratação de artistas e especialistas do México. (Anexo 8)
Talvez este seja um dos exemplos mais flagrantes da filosofia exposta antes do programa. Os desafios consthuem, em quãlquer escala e loCalização, a
força motriz da empresa. Vejamos alguns exemplos: o exemplo desse teatro
de Manaus. Recordo~me de que muitos amigos e concorrentes meus diziam:
HMas o que é que você vai fazer em Manaus"? Respondi~lhes: "Reconstruir
um teatro". HO que isso representa, como resultado financeiro eeconômico"?
O custo da obra, no final, atingiu a 25 milhões. Não foi o lucro, ao contrário,
nada ganhamos. O que é que nós íamos fazer lá, naquele inferno verde? O que
nos niotivou foi a possibilidade de fazer uma coisa diferente. Restauramos
um teatro; trouxemos artistas mexicanos; associamos os mesmos, juntando os
mesmos com os estudantes de Belas Artes, professores do Recife, e conseguimos transferência --da tecnologia mexicana de recuperação de obras de arte
para o nosso pessoal. Essa foi uma das razões, isso -é que caracteriza a razão
de termos executado essa obra, da qual muito nos orgulhamos. Nós a ganhamos. Não é, portanto, a escala nem a localização geográfica.

Tecnologia de escavação de poços
("shaft") para minas

Tendo apresentado a melhor proposta comercial, nossa empresa foi também a que recebeu a melhor nota nos itens Organização e Apoio, Garantia de
Qualidade e Curriculum Vitae, e o m·ethor conceito final.
As minuciosas visitas aos canteiros de obras, anteriormente referidas, e
as conclusões quanto às notas atribuídas à Odebrecht foram lideradas e elaboradas pelo então representante de Fumas, Eng9 Emílio Clâudio Lemme.
Em março de 1977, assinamos com Fumas contrato para o prosseguimento da construção da Central de Angra, Usinas II e III, as primeiras do
Acordo Brasil-Alemanha, localizadas no mesmo canteiro de Angra I.
Parlamentares, técnicos e jornais brasileiros têm questionado aspectos
da nossa participação no Programa Nuclear Brasileiro. Temos consciência do
efeito explosivo que a palavra Hnuclear" sugere e, naturalmente, sabemos que
todos aqueles que tiverem participação no estudo, domínio e utilização da
energia nuclear, estão sujeitos a alta carga de questionamento. O assunto ê
notícia.
Na tentativa de contribuir para elucidação das principais questões relati~
vas à nossa participação na construção das Usinas, procuraremos identificálas e respondê-las, no âmbito da nossa condição de técnicos e construtores de
obras civis.

Respostas às Principais Questões
A julgar pelas informaçõs divulgadas na imprensa brasileira, de modo
geral, e pela matéria publicada na revista alemã Der Spiegel, em particular,
acreditamos que as principais questões apreSentadas sejam as seguintes:

I• Questão -

Adjudicação das Usinas II e lll

Entendemos que a conveniência qtie ditou a adjudicação das Usinas II e
III à Odebrecht encontra suas razões nos seguintes fatos:
a) diretrizes gerais para implantação do Programa;
b) experiência acumulada pela Odebrecht e singularidade da obra;
c) urgência de definição do construtor civil, em decorrência da compra
dos equipamentos; e
d) uso das instalações comuns com conseqüente diminuição de custos e
racionalização dos trabalhos. além da exigüdidade da ãrea.
Vamos, agora, detalhar os fatos relacionados.

Nossa empresa estâ executando a perfuração do poço principal da mina
de cobre da Caraíba Metais, em associação com a Patrick Harrison Company
Limited, do Canadá. O poço tem 670 metros de profundidade e 6,5 metros de
Diretrizes gerais para implantação do programa:
diâmetro. Sua escavação se faz à base de tecnologia que poderá ser aproveitada na abertura de poços e túneis destinados a depósitos de lixo atômico, ou
A filosofia de transferência e absorção de qualquer tecnologia tem por
em outros trabalhos. (Anexo 9)
base a seleção de empresas qualificadas para assegurar o objetivo visado.
Historicamente, todo processo de absorção de tecnologia se faz em âmO desenvolvimento e nacionalização dessa tecnologia já nos capacitou a
oferecer à PETROBRÃS proposta para execução de poços de exploração de bito restrito. Apenas uma empresa a absorve (no máximo algumas, nos casos
potássio, em Sergipe, com a vantagem, para o cliente, de pagamento em cru- de tecnologias mais simples). Só depois de sedimentada, adaptada às condições peculiares do País, desenvolvida e consolidada, é que a nova tecnolozeiros.
gia se difunde. O exemplo dos "barrageiros•• é ilustrativo. Trinta anos depois
Agora estamos chegando ao que realmente diz respeito a esta CPI.
que começaram a surgir, o Brasil não tem mais que cinco ou seis grandes
PARTICIPAÇÁO NA CONSTRUÇÁO DA CENTRAL NUCLEAR
"barrageiros".
Em 1972, Furnas, na condição de responsável pela Central Nuclear AlO moti~o é simples. Hã uma grande diferença entre absorção de tecnolo~
mirante Alvaro Alberto, promoveu licitação para as obras civis da primeira gia e pulverização de tecnologia. Absorver é cumprir o ciclo da transferência
unidade do complexo em Angra dos Reis.
à consolidação. Pulverizar é dispersar esforços e malbaratar recursos.
A análise do Edital de Licitação e do processo decisório indicam que se
Como o acesso à tecnologia de construção civil nuclear por todas as emdesejava selecionar uma empresa que, essencialmente, atendesse aos seguintes presas nela interessadas é utópico, é natural que a preferência do Governo tepré-requisitos:
nha recaído naquela que, por força de concorrência, já havia vencido várias
• contasse com acervo de obras complexas e diversificadas, notadamente etapas no processo de absorção.
industriais, e não apenas com a realização de grande volume de concreto ou
Acresce que a continuidade é fundamental. Se não estivéssemos particide movimento de terra;
pando da execução das Usinas II e III, o Brasil estaria abrindo mão do
• estivesse em desenvolvimento e considerasse o contrato importante "know-how•• já acumulado no setor, à custa de elevados investimentos, e,
para a economia da empresa;
ainda, arcando com o ônus de começar tudo de novo. A nosso ver, têm razão
Portanto, não deveria ser mais um contrato na sua carteira de contratos. os especialistas que sustentam que o mais importante na absorção de tecnolo• dispusesse de um estilo gerencial e de equipe técnica cap3z de absorver gia não é o ritmo ou a velocidade com que esta é transferida, mas sim a contitecnologia estrangeira e de trabalhar em estreita relação com os diversos pro- nuidade do trabalho de quem a absorve.
jetistas, fornecedores de equipamentos, consultores e montadores.
Observe-se, ainda, que as obras das Usinas II e III não foram as únicas
Embora nossa proposta comercial tenha sido a mais vantajosa, nãq resi- adjudicadas. Todas as empresas até então contratadas, nacionais e internade aí, certamente, a razão principal da nossa escolha e contratação. Não se cionais, foram escolhidas sem concorrência. Entendemos que com essa decipoderia confiar empreendimento da responsabilidade de uma usina nuclear a são, o Governo .assumiu sua função de orientador e disciplinador do desenquem oferecesse apenas condições comerciais ·mais favorãveis. Por isso volvimento do mercado e da tecnologia.
considerou-se, sobretudo, a qualificação técnica da empresa. A avaliação da
Portanto, como não é possível proporcionar a todas as empresas aperOdebrecht foi feita em profundidade, através de sucessivos contatos com seus feiçoamento simultâneo, deve-se fazê-lo em relação àquelas que estiverem
Diretores e Técnicos, e de visitas às principais obras industriais que construiu executando obras congêneres. Essa orieritação não tem por fim favorecimenou em processo de andamento.
to a interesses econômicOs privados. Revela estímulo do Governo ao desenCom os elementos das nossas equipes técnicas, discutiram-se, detida- volvimento tecnológico e à multiplicação de mão-de-obra especializada. A
mente, os métodos de programação e planejamento a serem utilizados, e, com esse estímulo fazemos jús, como se constata pelas nossas demonstrações de
este depoente, os princípios e diretrizes essenciaís. Somente após o crivo de capacidade tecnológico-gerencial e por nosso perfil histórico. Agora, o seguntodos esses estudos e análises a Odebrecht foi contratada.
do fato relacionado anteriormente sobre letra "b".
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Exp~riêncía

acumulada

~

singularidade da obra

Executamos as obras civfs da primeira usina b~asileira dentro dos prazos
médios internacionais-e com a qualidade exigida. Com isso, tínhamos, sedimentada e em desenvolvimento, a tecnologia americana do setor. Seu processo de absorção representou, para nós, apreciáveis investiinentos, inclusive a
contratação da firma J.A. Jorres, para nos transferir o .. know-how" da Garantia de qualidade e o conceito americano de coristruÇão de obras civis nucleares.
Logo, tínhamos especiais condições para absorver, o mais ·ra-pidamente
possível e com menor custo para o cliente_, a tecnolo_gia alemã. Pela experiência anterior e por todo nosso investimento nos qUatro anos de trabalho da
primeira usina, jã havíamos absorvido o eSSencial na técnica de construção de
usinas nucleares. Precisávamos, apenas, ajustar nossa experiência à dos alemães que através de pesquisa, desenvolvimento e repetição, chegaram a um
projeto étimo, notadamente no que se refere às unidades de 1.300 MW, Esse
projeto já incorpora ãs Seqüênci~s de constrUção, métodos construtivos especiais e layouts precisos dos equipamentos e edifícios. Todos esses elementos
convergem para uma execução da mais alta eficiência, comprovada por uma
redução de dois anos nos prazos de construção, em relação aos prazos americanos. Como prazo é um fator crítico no custo final, em vista dos altos custos
indiretos do projeto, essa é uma vantagem da maior relevância.
Por essa razão, os alemães têm experiência valiosa a transmitir ao Brasil
e, no que tange à construção, dispomos da base requerida para absorvê-la e
adaptá-la.
Exemplo de que já tínhamos ponderável experiência acumulada é que
quando a Hochtief AG manteve os primeiros conta tos com Furnas, com base
em sua atuação em outros países, preconizou_ em sua proposta a necessidade
de cerca de 100 engenheiros e técnicos, pá ia promover a tranSferêiiCia de: tecnologia.
Após estudo conjunto, com nossa equipe, deis pioble-ffiãs do Canteiro de
Serviços e verificandO o trabalho realiZado na primeira usina da Central" Nuclear, o número foi reduzido para 45 profíSsiOria"is, no máximo. Isto baixou os
custos em praticamente 55%.
Outro ponto de relevância, e que também demonstra o valor atribuído
aos conhecimentos anteriores acumulados, ê que a Odebrecht nâo necessitará
mais da assistência técrika\ia HOchtief para construção da superestrutura de
Angra 3. prevista para 1980.
Sem a experiêncfa anterior,-rlão seria possível a absorção dessa tecnologia, em prazo tão curto. E em caso con-trário, os custos certamente teriam
sido mais elevados.
---No que se refere à singularidade (:fa obra, ê suficientemente sabido que os
serviços em questão são altamente espeCializados. Reconhecê-lo- não significa
dizer que na obra não ocorram serviço-s comuns. MaS-é a Pãrcela dos serviços
especializados que lhe confere singularidade.
Embora parecendo desnecessário, podemos dar um exemplo prãtico dessa singularidade, consubstanciando na informação de que a instalação de um
interruptor de uma lâmpada doméstica, por exemplo, implica em três eventos, enquanto a instalação do mesmo dispositivo, atendendo às normas para
instalações nucleares, eleva este número para 23 eventos. (Anexo 10).

Urgência na implantação da decisão
Em 22 de julho de 1976, foram enc~menda~o~_à KWU os equipamentos
nucleares previsto para as Usinas II e III, que repfesentam a maior parcela do
custo dos investimentos programados. Este fato tornou premente a necessidade de c~ntrataçào das obras civiS. Logo, a urgênciã foi ditada pela compra
dos equipamentos e conseqüente necessidade de evitar descompasso entre o
seu recebimento e a conclusão das obras civis. De fato, esse descompasso afetaría o custo das usinas, uma vez_ que C!_~llmento das despesas indiretas e de
capital acarretariam considerável impacto -no custo final.
Apesar da necessidade de decisão urgente, de a Odebrecht estar instalada
n.o cant~iro de obras e de ter um contrato, ganho em concorrência, que podena serv1r de modelo, sua contratação para construir as Usinas II e III somente foi assinada no dia 25 de março de 1977. Ou seja, cerca de oito meses após a
encomenda dos equipamentos à KWU. Quanto tempo seria necessário se o
critério não houvesse sido o da adjudicação di reta? Qual o custo que isso representaria?
Portanto, a urgência, por íffipúativos- de ordem económica e operacional,~ sem dúvida somou-se às demais razões qüe militaram a favor da adjudicaçao.

Uso das instalações comuns
A exigUidade de espaço também recomendaria que a continuidade da
obra fosse confiada à empresa já em plena operação no canteiro, uma vez que
apesar de tecnicamente ser sempre possível ampliar o canteiro -afinal, tudo

Setembro de l980

é possível - isso representaria um custo dispensável e demasiado alto para
ser admitido. (Anexo 11 ).
Qual o sentido_ de se arcar com o ónus de construir novas centrais de con~
creto, central de refrigeração, central de ar comprimido, central de forma,
central de armação, oficinas, refeitórios, pfédios para administração, etc.?
Como dividir a execução e a responsabilidade do grande número de obras comuns às trés usinas, tais como: túnel de descarga, molhe de proteção, toma~
das água das unidades 2 e 3, entre outras? (Anexo 12).
Ocorre ainda que, do ponto de vista de coordenação, não seria razoâvel
nem lógica uma divisão de responsabilidade. Isso complicaria a administração do canteiro.
A empresa que estivesse_ construindo uma unidade, certamente deveria
receber a unidade geminada, a ser realizada ao mesmo tempo. Essa, seguramente, seria a solução mais económica para o País.
A construção da primeira usina, onde todas as obras foram executadas
sem interrupção e aceitas pelo cliente, deu à Odebrecht uma condição diferenciada e demonstra claramente sua competência. Os conceitos de continuidade, para sedimentação da tecnologia, ao lado da peculiar condição das instalações já existentes no canteiro e da exigüidade da área, definiram· a
Odebrecht como a solução natural- técnica e economicamente mais indicada- para a construção simultâilea da segunda e terceira usinas, no mesmo
canteiro da primeira.
Portanto, Senhores_Senadores, nossa resposta a essa questão é a de que
foi um conjunto de fatores diversos, como os aqui relatados, voltados para a
racionalidade e economicidade da solução, que determinou a conveniência da
adjudicação das Usinas II e III à Odebrecht, o que teria ocorrido com qualquer outra empresa que estivesse executando Angra I.
Evidenciada a conveniência dessa adjudicação, sua concretização teve
respaldo legal no Decreto-lei n9 200e no Decreto nli' 73.140. Estes dispositivos
têm sido aplicados na adjudicação de serviços e obras públicas a numerosas
empresas da construção civil, sem que tenha provocado comentários como os
que agora se desencadearam em torno da adjudicação das obras civis da segunda e terceira usinas d3 Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. É
como se os mencionados Decretos houvessem sido criados ou revividos para
favorecer a Odebrecht. Esta conduta é para nós incompreensível.
Só seria admissível a imagem da empresa favorecida, se, dentro do setor
de construção civil, fôssemos a mais beneficiada com a aplicação destes dispositivos legais.
E esta não é a realidade.
}P Questão Condições Contratuais
O regime de contrato por administração é exatamente o mesmo adotado
para a primeira Usina. Tra:ta-:se, de fato, da forma mais indicada para a contratação de serviços pioneiros, sobre cujos projetes, sujeitos a muitas mu-danças no decorrer de sua implementação, não se dispõe de informações
completas e definitivas, tornando quase impossfvel a elaboração de orçamento preciso a priori.
Além do mais, sendo por administração, o contrato permite ao cliente
particípaão na forinação da estrutura de preço, urna vez que aprova previa-:nente, todos os custos e autoriza a efetivação das despesas. Isto é de extrema
1mportância para a cotação das futur?S obras, evitando que o Governo aceite
preços exorbitantes ou imponha preços que não permitam sua realização.
Poderíamos, no caso, reivindicar remuneração superior à usual, pois a
construç_ão de uma usina nuclear requer especial dedicação dos principais integrantes da Admí?istraçã_o Central da contratada e a mobilização de recursos humanos com elevadas exigências de qualificação técnico-gerencial. O" esforço dispendido não é de modo algum comparável ao exigido em obras convencionais, como hidrelétricas, por exemplo. Assim, pode-se concluir que os
valores adotados para remuneração, na verdade, resultam aquêm da prática
usual.
. Além de todas as despesas se~em submetidas à análise e aprovação préVIas de Fumas, o recebimento da remuneração da Odebrecht acha-se vinculado e é proporcional ao andamento e progresso da execução dos serviços. Ou
seja, a Odebrecht não ganha pela simples existência mensal do custo, como é
praxe nas obràs de administração comum. A Odebrecht sô se remunera quan~
do o serviço é concluído.
Este regime contratual foi desenvolvido pelo cliente em obras hidrelétricas e tem sido aplicado a outros construtores. A nosso ver, para o cliente é um
regime de administração controlada, porque nada se faz sem a sua prévia
a~rovação, além de só se remunerar o construtor após a conclusão dos serVIÇos.
Em geral, o construtor prefere a contratação por empreitada, que não
envolve uma ingerência maior do cliente nem lhe permite identificar a margem de lucro e limitá-la. Se_nos fosse possível escolher, esta não seria a forma
de contrato adotada.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc<;ão II)

Em síntese, foi o piOneirismo da obra, a falta de projetas completos e finais, além da necessidade da ingerência do cliente para alterar prioridades
que conduziram à modalidade de contrato adotada, espelhada nas condições
estabelecidas na concorrência para a primeii-a usina, que atendiam perfeitamente ao interesse público.
Quando o conhecimento de ..o que fazer", ••como fazer" e ••quando fazer" estiver perfeitamente assimilado por todo o sistema que a construção envolve - cliente, projetistas, construtor e indústrias - certamente a modalidade de contrato serâ outra.
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cional e nas quais há maior carência de especialistas. É precisamente este o
caso do setor nuclear. Os técnicos, enfim, são um patrimônio do País.
No que diz respeito à tecnologia nuclear, a difusão de conhecimento e de
experiência é inevitãvel. O plano nuclear governamental não se restringe às
três unidades iniciais, prevê outras. É natural, portanto, que novas empresas
possam vir a ser escolhidas para construí-las, e a Odebrecht, naturalmente, terá que repassar a tecnologia adquirida e sedimentada.
Não nos animam tendências monopolísticas. Somos, ao contrârio, uma
empresa de filosofia aberta. Como já dissemos, transferimos à CBPO, Companhia Brasileira de Projetas e Obras, na execução da pista de rolamento
39 Questão - O Contrato com a Hochtief
09/27, a tecnologia de pistas de aeroporto em concreto pretendido que havíaQuando decidiu partir para a construção das Usinas II e III, o Governo
mos absorvido e sedimentado na execução da pista de rolamento 14/32, do
estabeleceu a premissa de que a construção das unidades deveria ser entregue
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
a uma empresa brasileira, apoiada por consultaria e assessoria de congénere
É de nossa política a iniciativa de divulgação de experiências e tecnoloalemã especializada. O objeto da deliberação foi assegurar a transferência de
gias que sedimentamos. No III Encontro Nacional da Construção, por exemtecnologia específica e ampliar a margem de segurança do empreendimento.
plo, apresentamos as teses .. Concreto para Usinas Nucleares" e ..Aplicação
Na qualidade de responsâvel pelo desempenho final da operação das
do Programa de Garantia de Qualidade às Obras Civis das Usinas NucleaUsinas II e III, a KWU indicou ao Governo brasileiro duas firmas aptas a
prestar a assistência técnica de que necessitávemos -I:Iochtief e Dywidag- res". (ANEXOS !6A e !6B)
O atual estágio de construção de barragens demonstra que não hã monoambas familiariz3das com a tecnologia nuclear alemã e os projetas da própria
pólio de conhecimentos técnicos no setor de engenharia. Essa tecnologia, que
KWU.
começou com um empreiteiro, hoje é patrimônio de vãrias empresas.
Seguiram-se negOciações entre a KWU e o Governo para definições esPortanto, os fatos aqui apresentados conduzem, a nosso ver, a uma únisenciais sobre a contratação da Hochtief ou da Dywidag. A ventou-se a hipóca conclusão: tanto pelo alcance da legislação, quanto pela capacidade do
tese de um contrato direto entre Furnas e uma dessas duas empresas. ContuGoverno em disciplinar o mercado e, ainda, pela própria filosofia de atuação
do, concluiu-se que seria preferível a assinatura do contrato diretamente
da Odebrecht, não existe o risco de monopólio.
como construtor brasileiro. Assim, Fumas não absorveria os encargos executivos decorrentes do documento, mas teria total liberdade de ingerência para
j!l Questão Relação entre Odebrecht e
acompanhar a sua execução e garantir o fiel cumprimento de suas cláusulas.
A fiscalização da obra da primeira usina, em 1974
Nestes termos, Furnas determinou, através de carta de 10-11-76, que a
Odebrecht firmasse o contrato. Assinamos contrato de assessoria com a
Foi trazida ao conhecimento público carta interna de Fumas, datada de
Hochtief, por ter maior experiência na construção de centrais nucleares projetadas pela KWU. Já foram confiadas à Hochtief22 usinas, na Alemanha e em 10 de junho de 1974, assinada pelo responsável pela Fiscalização da obra da
primeira usina, referente à substituição de quadros gerenciais, em 1974, e à
outros países.
A Dywidag foi incumbida de prestar serviços às firmas brasileiras esco- necessidade de alteração das condições financeiras do contrato entre
Odebrecht e Furnas.
lhidas para elaboração dos projetas das obras civis.
Cumpre esclarecer que nossas relações com a empresa contratante semA solicitaÇão de averbação do contrato de serviços dispõe sobre "transferência de tecnologia na construção de usinas nucleares com reatares de á- pre foram pautadas pelo respeito mútuo e pela abordagem franca dos problegua pressurizada (PWR)", segundo know-how alemão (ANEXO 13) Foi mas. Assim, a carta mencionada tem antecedentes e conseqüência. Os eventos
aprovado pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em 26-2- que contempla foram ultrapassados. Tomada isoladamente, não expressa o
conjunto das relações da fiscalização com a Odebrecht, pois não foi endereça77, conforme exigência legal.
O contrato obriga a Hochtief a prestar à Odebrecht serviços de consulto- da à nossa empresa, nem reflete nosso relacionamento com a contratante, Jaria e assessoria técnica durante a construção das fundações das unidades II e mais houve carta de Fumas à Odebrecht manifestando insatisfação quanto
III e das de superestrutura da unidade II. Portanto, a partir da superestrutura aos nossos serviços. A função precípua da carta interna foi tecer argumentos
da unidade III, inclusive, serão dispensadas os serviços da Hochtief, nos ter- pessoais para solicitar as alterações contratuais que o signatário considerava
necessárias.
mos do contrato firmado. (ANEXO 14)
A carta, portanto, deve ser considerada dentro dos limites da sua imporO documento é cristalinamente um contrato de assessoramento para
ajuste de tecn_ologia e não, como se procura fazer crer, instrumento de consti- tância e, sobretudo, como um fato isolado. Seria descabido pretender-se usãtuição de um consOrcio. Toda a responsabilidade- técnica e civil- perante la para configurar incapacidade da Odebrecht, em 1974. E, mais ainda,
considerá-la válida para a realidade de 1977, época da assinatura do contrato
o cliente, é da Odebrecht.
Para 45 técnicos da Hochtief dispomos de 250 e, ainda, de um contingen- das unidades II e III. Essa tentativa, parece-nos apressada e parcial, e conduz
a pré-julgamento.
te de 3.000 homens para a execução das obras propriamente ditas. Logo, tal
Sobre as colocações da carta, acreditamos serem argumentos pessoais,
proporção também não caracteriza consórcio.
Além do mais, os 45 técnicos trabalham no canteiro, não Cxistindo dupli- reflexos da procura de urna solução interna para problemas que seu autor enfrentava, não de uma avaliação da Odebrecht.
cidade do custo. A transferência de tecnologia, nos termos da estratégia do
O que se evidenci!lva em 1974 era a existência de opiniões divergentes enGoverno, se faz on work, ou seja, o treinamento é realizado em serviço. A partre a Odebrecht e a fiscalização local, o que prejudicava a construção da usite que repassa e a que absorve trabalham em conjunto.
na.
Para complementar, o lN PI tem a responsabilidade pela análise e aproA Odebrecht reclamava as indispensáveis condições de acesso ao canteivação do currículo profissional dos técnicos responsáveis pela absorção da
tecnologia, bem como o seu acompanhamento, a fim de assegurar-se da con- ro de obra, alé, das condições de infra-estrutura para fixação do homem ao
local, consideradas essenciais, conforme prática Internacionalmente adotada
secução do objetivo estabelecido no respectivo contrato.
na construção de usinas nucleares. A precariedade do acesso agravou-se muiDesta forma, mais que quaisquer outros argumeittos e provas que possamos aduzir, a comprovação da justeza e legalidade deste contrato resulta in- to, especialmente em face das condições pluviométricas da região, cabendo
ressaltar que em 1973 as chuvas deixaram o canteiro interditado durante 139
sofismável no fato de haver sido o mesmo aprovado pelo INPI, nos termos da
dias.(ANEXOS 17A, 17B e 17C).
legislação em vigor.
Para que fique caracterizada a condição de argumentação e estilo pes4fl Questão -·Risco de Monopólio
soais, transcrevemos trechos destacados de outra carta do mesmo signatário,
Na atividade de construÇão exercida por empresas de serviços, os títulos de 1973:
são de propriedade dos técnicos e não das empresas que os empregam. Trata- .. Com o início da estação chuvosa, e não tendo sido executados na esse de matéria regulamentada pela Resolução n9 230, de 31-7-75, do Conselho trada as melhorias prometidas pelo DN ER, o acesso ao canteiro de obras enFederal de Engenharia e Arquitetura, CONFEA. (ANEXO 15)
trou em colapso total."
Ora, os técnicos não são irrernovíveis. Transferem-se de empresa a em- ..... é fmpossível fazer previsões e programações sem um abastecimenpresa por fatores de mercado, formação de consórcios, conveniência pessoal e to controlado."
outros motivos. E, naturalmente, levam consigo o know-how adquirido.
-" ... pedimos apoio e orientação para definir a política a ser adotada, a
O Governo, por sua vez, segue política de franco estímulo à formação de fim de reduzir o custo de operação e atrasos incontroláveis na linha de projetécnicos, mormente nas ãreas mais importantes para o desenvolvimento na- tas e obras complementares."
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- "Estamos efi!tuãndo os levantamentos necessários, a fim de que possamos apresentar à sua consideração as medidas que se impõem para a solução do problema."
Por sua vez, a fiscalização da obra preconizava como solução a efetivação de mudanças em nossos quadros gerenciais. Nosso entendimento foi o
de que, se as substituições eram necessãrias à restauração de um bom entendimento com o cliente, deveriam ser feitas.
Registre-se o fato de que, logo após, também o cliente fez mudanças no
seu quadro gerencial, tendo substituído o responsável pela fiscalização.
Complementarmente, deve-se salientar que, apesar de todos os proble~
mas conjuntutais, em abril de 1974, antes, portanto, das mudanças, as equipes conseguiram vencer o maior desafio técnico da usina. Estamos nos referindo à execução, em 32 dias, pelo processo de formas deslisantes, da envol~
tória cilíndrica de concreto do reator, com 58 metros de altura e 36,6 metros
de diâmetro. Seu caráter pioneiro é destacado pelo fato de ter sido, então, o 39
edifíCio de reator do mundo, cujo envoltório de concreto foi construído por
esse processo.
De resto, em nenhum momento para nós esteve em jogo a competência
dos técnicos afastados, todos portadores de excelentes currículos profissionais e, tal como ocorrera antes do episódio, hoje ocupando posições gerenciais em importantes projetes.
A verdade é cristalina. Entre 1972 e 1974, foram executados apenas 10%
das obras. Em 1974, concluíram-se o acesso- Rio-Santos- e as obras de
infra-estrutura de responsabilidade da fiscalização. Com isso, entre 1974 e
1976 foram executados mais 40% dos serviços, ou seja, quatro vezes mais do
que no mesmo período anterior. Logo, as razões das tensões existentes residiam nas deficiências apontadas, e não na capacitação de nossos quadros gerenciais. Isto é uma resposta ao problema dos quadros gerenciais.
Quanto ao aspecto financeiro, a carta interna da fiscalização refere~se a
uma questão que dizia respeito, n-aqUela oportunidade, não apenas ao contra~
to da Odebrecht, como aliãs seu próprio autor reconhece. A necessidade de
rever os critéiioS de reajustamentos, então adotados, decorria do recrudescimento da inflação. No período da contratação, a tendência da inflação era
decrescente. Em 1974, as diferenças entre os índices do Governo e a realidade
minavam duramente a economia do setor de construção. A gravidade e a amplitude do problema levaram o Governo a dar uma solução geral. Através do
Decreto-lei n9 l.399, de 20-8~74, autorizou a revisão dos contratos de construção, fato amplamente divulgado na época. Conseqüentemente, todos os
conta tos de Furnas para a construção das usinas foram revistos, registrandose que o da Qdebreche foi o último.
É larnentãvel que se pretenda atribuir à responsabilidade do empresário
efeitos de legislação que não acompanham as rãpidas mutações econômicas
do País. Isto equivale a transformar a vítima em réu. (Anexo 18).
.. Acreditamos ter respondido às questões referentes tanto às relações da
OdebrechJ. com a fiscalização, no que- diz respeito à substituição de quadros
gerenciaTs; como às alterações das condições financeiras do contrato, solicita~
das pela própria fiscalização.
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projetista e do cliente. Como as opiniões muitas vezes divergem, somente
após acurados debates técnicos toma~se uma decisão que atenda às exigências
do órgão Iicenciador, CNEN.
Este ê o procedimento adotado: nenhuma deficiência é encoberta.
Buscam-se irregularidades e soluções com o espírito técnico de colocar a segurança acima de tudo. Neste caso, o exagêro de registres pode levar a conclusões apressadas por quem não tenha experiência nesse tipo de construção.
As obras convencionais não estão isentas de tais ocorrências - apenas não
há registro. E aí está uma grande diferenciação da construção nuclear para a
construção comum.
Na execução das fundações da segunda usina, os tubulões profundos de
grande diâmetro, escavados mecanicamente e embutidos em rocha sã, constituem trabalho de alta especialização e não são comparáveis a simples estacas
como pode parecer à primeira viSta.
Por sua complexidade e especialização, as fundações da segunda usina
da Centi'al Nuclear não têm precedentes no País. Mesmo em termos internacionais, merecem destaque e despertam o maior interesse nos círculos especia~
lizados, bastando indicar que a obra foi objeto de comentários muito favoráveis de publicações como .. International Construction" e .. Construction Induslry lnternational" (Anexos 20A e 208).

Em 11 do corrente mês, técnicos brasileiros, de nosso canteiro de obras,
pronunciaram conferências nos Estados Unidos no Programa .. Intercâmbio
Panamericano de Tecnologia Nuclear", sobre a "EXpeiiência Brasileira em
Construção Civil de Usinas Nucleares". (Anexo 21.)
Esclareço que a questão importante nessa conferência foi o fato de os
trabalhos serem do Brasil, porque a conotação foi a de que os trabalhos não
seriam das empresas, e sim dos países que compareciam. Assim, a Odebrecht
compareceu, representando o Brasil. O nosso trabalho foi considerado um
dos melhores e, o que é importante- repito- é que os argentinos se apre-sentaram, também, com grande qualidade e com muita, vamos dizer, agressividade na busca, também, de uma boa qualificação.
Quanto à qualidade dos tubulões, existe pronunciamento oficial do
cliente, amplamente divulgado pela Imprensa em 4-10-78, em que não concorda com a imagem difundida sobre os trabalhos, com base apenas em informações parciais e coriclusões atribuídas a técnicos anônimos. (Anexo 22).
Portanto, um fato r altamente positivo - a extrema rigidez de controle e
a multiplicidade de registres, que credenciam o trabalho realizado- foi erroneamente utilizado para criar dúvidas e inquietações ·no âmbito leigo.
Trazemos ao conhecimento de Vossas Excelências os relatórios técnicos
da Hochtief afiançando a qualidade das fundações. De sua leitura, podem ser
extraídas conclusões também sobre o desempenho técnico das equipes brasileiras, que rapidamente absorveram a tecnologia de operação dos sofisticados
equipamentos, alcançando produções recordes sem quebra de qualidade .
Partiu-se de uma produção de 4 tubulões no 19 mês para 68 no mês de fevereiro do corrente ano, sendo que nos 30 dias corridos entre 10 de janeiro e 9 de
fevereiro foram executados 80 tubulões e entre 23 de janeiro e 22 de fevereiro,
foram executados 9!. (Anexos 23A, 238 e 23C).
Finalmente. agora, a 6~ Questão - As Estacas da Usina
Nossa velocidade já superou as necessidades do projeto.
Em obras civis de Centrais Nucleares o enfoque sobre qualidade é bem
Acreditamos que os documentos citados e anexados, os esclarecimentos
mais complexo que em outras obras.
aqui prestados, a visita dos nobres Senadores ao canteiro de Angra e o que
Além do projeto e especificações, a avaliação do desempenho subordina~ lhes foi dado verificar, representam justa resposta à questão: as .. estacas" da
se a um Programa de Qualidade, que através de procedimentos, instruções e usina.
registres estipulados no Manual de Garantia de Qualidade regem o planeja~
Senhores Senadores:
mento e controle dos Serviços. Esse Manual deve atender aos requisitos da
Trouxemos a esta Casa a contribuição que nos pareceu mais adequada,
Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, e da Agência Internacional tendo em vista os objetivos dessa Com_iss_ão.
de Energia Atômica, IAEA, organismos encarregados da normatização, liResta-nos ainda algo a dizer, e que seria dispensãvel se a empresa não
cenciamento e comissionamento das usinas nucleares, para operação comer- houvesse sido erroneamente interpretada em seus propósitos e atividades.
cial. Nosso Programa e Manual de Garantia de Qualidade têm merecido Com mais de setecentas obras realizadas, a Odebrecht é uma empresa genuiaprovação do cliente e da entidade reguladora, CNEN. (Anexo 19.)
namente brasileira e cada centavo seu foi ganho e aplicado no País, especial·
Existe, pois uma grande e fundamental diferença entre o Controle de mente no Nordeste, onde tem suas raízes. Tudo o que ganhou foi investido no
Qualidade (Fiscalização Convencional de Obras) e Garantia de Qualidade. O desenvolvimento da sua Organíz3.Ção, de novos empresários, de novas empreprimeiro procura, através de inspeções, testes e ensaios, detectar o mau pro- sas e, conseqüentemente, de novos empregos, assim concorrendo para o enduto em sua forma final, enquanto a segunda se preocupa em eliminar as cau~ grandecimento do País. Nada foi aplicado em luxo e ostentação.
sas que possam provocar seu aparecimento. Assim, atua tanto no planeja~
Aqueles que nos conhecem confirmam essa verdade. Para os que não co·
mente do trabalho, como na organização das equipes, no treinamento e qua- nhecem a Odebrecht, vale registrar alguns dos momentos em que a consciênlificação do pessoal, além do controle de qualidade, através da inspeção dos cia de sua responsabilidade com a comunidade e seu compromisso com o deserviços e materiais, ensaios, testes, etc. De toda essa atividade, resultam os senvolvimento do País marcaram sua atividade. Nossos lucros não estão à
documentos comprobatórios e os correspondentes, numerosos e longos regis~ disposição das coisas fáceis. Estão sendo aplicados naquilo que o País mais
tros, indispensáveis ao licenciamento das usinas. Só a Odebrecht possui ar- necessita e sempre que, com este objetivo, convoca a iniciativa privada. Tequivados cerca de 56.000 documentos, até a presente data.
mos sido os primeiros a nos apresentar para o esforço e incerteza da inoAssim, tudo é anotado, qualquer dúvida registrada e discutida aberta- vação. Eis alguns exemplos:
mente. Os registres, denominados .. desvios", não importando sua validade
1 - A-rea Energética
ou gravidade, são analisados por diferentes especialistas- do construtor, do
Plataforma de perfuração e estocagem em concreto para águas profundas.
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Quando percebeu que a necessidade do uso desta alternativa na prospecção de petróleo era iminente, a Odebrecht tomou a inicíativa de se associar a empresas norueguesas, com o intuito de absorver a tecnologia utilizada
por aquele país em perfurações no Mar do Norte. Posteriormente, foi comprovada a inadequação da utilização das plataformas de concreto no Brasil.
A esta altura, já eram de grande monta os investimentos realizados, os quais
não tiveram retorno. (Anexo 24).
Plataforma metálicas para águas rasas
Atravês de sua controlada Prontoferro, a Odebrecht respondeu de imediato à necessidade da PETROBRÁS de contiu com este tipo de plataforma
para as atividades de perfuração. Já em 1977, a Prontoferro entregava a essa
empresa a maior plataforma metálica até então construída no Brasil, totalizando 1.200 tonelada-s-. --coriclufda rigorosamente dentro do prazo contratual
- 120 dias. (Anexo 25). Esclareço que esta área de plataforma para águas rasas continua ainda em vermelho quer dizer não obtivemos retorno sobre nossos investimentos.
Supply-boats
O cresdmento das atividades da PETROBRÂS exigiu que fosse desenvolvida uma linha de serviços de apoio à produção de petróleo. Rapidamente,
estavam operando no Brasil vários .. supply-boats" de diversas bandeiras, menos a nacional. Estes serviços importavam em somas efetivamente consideráveis, que eram remetidas para o exterior na forma de pagamento. Enquanto
muitos se estabeleceram na condição de agentes de firmas estrangeiras, a
Odebrecht, através da sua coligada, Cia. Brasileira de Offshore, registra mais
uma vez seu pioneirismo e coloca a serviço dã. PETROBRÁS Os CPi-imeiros
supp!y-boats de bandeira brasileira, com economia de divisas. (Anexo 26).
Perfuração de poços para petróleo
Investimos prioritariarTiente na aQuisição da plataforma Norbe I. com
capacidade para perfurar .. offshore", em lâmina de água de até 91,4 metros e
a uma profundidade de 6.096m, para operar numa atividade antes só atendida por empresas estrangeiras.
Além de investir no equipamento, estamos adquirindo a transferência da
tecnologia de operação, limitando, de saída, ~ 17 pessoas, a participação téc~
nica estrangeira, com o objetiVo de que, no mais CUrto. prazo, a plataforma
venha a ser operada apenas por brasileiros, com evidente redução na evasão
das divisas. (Anexo 27). Deixando agora a área energética, vamos passar à petroquímica.
2 -

Quarta-feira 24 4889

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Participação na Companhia Petroquímica de Camaçari

A Petroquisa identificou a Odebrecht para, juntamente com ela e a Mitsubishí Chemical Industries Limited e a Nisshu-Iwai Co. Ltd., associar-se à
Companhia Petroquímica de Camaçari, nos termos do esquema tripartide
adorado pelo Governo brasileiro para o setor petroquímica. Acreditamos que
as razões que levaram a subsidiária da PETROBRÁS a convidar a Odebrecht
para participar do empreendimento devem repousar· no reconhecimento da
nossa capacidade empresarial e gerencial.
3 -

Área agrícola

Quando, em 1958, os Governos Federal e Estadual decidiram incentivar
a Í!Jlplantação de 20.000 hectares de seringais na Bahia, fomos pioneiros no
arriscado investimento, a dotando técnicas e padrões sociais antes desconhecidos no Médio-Sul da Bahia.
Posteriormente, já em 1965, constituímos a Agrisa, Agrícola Seringalista
do Nordeste S.A., primeiro projeto agficola da Sudene.
Ambos os investimentos não nos trouxeram resultados materiais, mas
deixaram desenvolvimento na região.
4 - Área Industrial
Em 1961, a Odebrecht participou de uma iniciativa arrojada. no sentido
de dotar a Bahia de um instrumento que viabilizasse a exploração econômica
de suas potencialidades. Projetas vitais para o desenvolvimento ou seja, o
Nordeste, a zona menos favorecida eram preteridos por falta de infraestrutura. Assim, surgiu, sem fins lucrativos para seus fundadores,_ a Empreendimentos da Bahia S.A, dinâmico centro gerador de oportunidades.
A Empreendimentos projetou e promoveu a implementação dos projet9s
da Friusa, primeiro grande frigorífico portuário de Salvador, e da Sibra,
maior empresa produtora de ferro-ligas da América do Sul. E, entre outras
iniciativas, elaborou o projeto do Centro Industrial de Aratu, expressiva experiência brasileira no gênero.
--·
Foi no Governo do Dr. Lomanto Júnior, e o SecrC:tário era o Dr. Vítor
Gradim.

5 -Área de Equipamentos Urbanos e Serviços Públicos
A Prefeitura de Salvador, em 1953, abriu licitação para a reconstrução
do Cine-Teatro Guarani. Notem que somos uma construtora, nunca fui agente de cinema convidando empresãrios para custear o investimento, explorá-lo
por 10 anos e devolvê-lo sem ônus ao poder público. Associamo-nos ao Grupo Corrêa Ribeiro e atendemos ao interesse público. Nasceu, assim, uma sociedade que se desenvolveu administrando outros investimentos voltados
para a comunidade. Maturada a empresa, vencida a etapa pioneira, retiramonos da sociedade que até hoje continua suas atividades.
Fato semelhante ocorreu com a nova Estação Rodoviária de Salvador.
Em resposta à solicitação do Governo, em 1973, 20 anos, portanto, depois
associamo~ nos ao mesmo Grupo Corrêa Ribeiro e criamos a Sinart. para custear, construir e administrar a Estação, que, ao término da concessão, passarã, sem ânus, à propriedade do Estado. Já neste momento esta Estação começa a dar lucro, jã estamos cogitando transferi-la, pois o nosso negócio não
é a prestação de serviço público

6 - Área Cultural
Na reinauguração do Cine-Teatro Guarani, ele foi iniciado ein novembro de 1953 e inaugurado em 1954, promovemos a edição de um livro de
pesquisa sobre cinema e teatro na Bahia, de autoria de Afonso Ruy e Walter
da Silveira. Foi apenas o início de uma série de iniciativas semelhantes. A ele
se seguiram livros sobre a Bahia Antiga e álbuns de gravuras, desenhos e pinturas de artistas brasileiros, todos merecedores de boa aceitação critica.
Destaca-se o livro sobre o pernambucano Lula Cardoso Aires, recentemente
premiado pela FUNARTEJMEC, por indicação da Associação Brasileira
dos Críticos de Arte. Esse livro não estã anexo, mas deverá ser anexado.
7-

Ã rea Social

Em 1965, criamos a Fundação Emílio Odebrecht, instituição assistencial,
sem fins lucrativos, mantida por nossa empresa. Dentro de seus objetivos, a
FEO vem operando nos campos da assistência social, para integração dos recursos humanos e do desenvolvimento do homem frente à família e à sociedade.
No exercício de 1978 foram ampliadas as unidades descentralizadas de
quatro para quinze, cobrindo todas as âreas da Organização Odebrecht. Três
objetivos maiores estão sendo desenvolvidos, além dos atuais: estímulo à mobilidade funcional e social, no sentido de oferecer oportunidade de aperfeiçoamento técnico e cultural aos níveis de escolaridade média e superior; o
treinamento de mão-de-obra em todos os níveis, tornando o homem mais
apto à eficiência e à qualidade da construção civil; a operacionalização de um
sistema complementar previdenciârio que individualize e pluralize a satisfação das necessidades e os esforços de cada um.
Nobres Senadores:
O esforço precursor de 1918 e a filosofia que adotamos ao longo de toda
a vida de nossa empresa alargam-se, atualmente, com a assinatura, no último
dia 6, do primeiro contrato da Odebrecht no exterior. Por força desse contrato, vamos construir na Cordilheira dos Andes, próximo a Arequipa, Peru, um
conjunto de obras que envolvem tecnologia especial, a saber: túnel de aduçào,
com 12 km de extensão, atravessando a saia do vulcão Misti, que a cada dois
anos entra em atividade: poço (shaft) de 700 metros; casa de força subterrânea e uma barragem para regularização do rio.
O contratante é a Electroperu e a obra tem seu valor estimado em 100
milhões de dólares. (Anexo 29)
Essa conquista não é fruto de fatores circunstanciais. Resulta de um longo esforço programado que mobilizou equipes altamente qualificadas e substanciais investimentos, no sentido da abertura de mercados externos.
Assim é que também fomos pré-qualificados para a construção do Aeroporto Internacional de Bagdâ, no Iraque. entre as 5 maiores empresas especializadas do mundo. Nesta data. nossa proposta já está em exame. Trata-se a
obra de valor superior a I,4 bilhões de dólares.
A extensão de nossas atividades ao exterior sintoniza com os interesses
do Brasil, tanto do ponto de vista de projeção técnica como em termos de ingresso de divisas. A ampliação de mercado é fruto, fundamentalmente, da capacitação técnico-gerencial e, também, da imagem de urna empresa.
Senhores Senadores:
Depois de muitos a !los de luta e desenvolvimento no mundo de Obras de
Tecnologia Especial, onde nosso nome era conhecido e respeitado nos setores
especializados e em nossa região de origem - o N ardeste- passallfos a disputar o mercado de grandes obras, até então partilhado apenas por algumas
empresas do Sul, onde tinham seu nome e imagem já difundidos.
Entendemos que é bom para o País o surgimento de empresas sadias de
diferentes regiões, que entiem na disputa, para oferecer soluções às grandes
realizações e programas de construção.
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Não é outra a situação do próprio Brasil, que luta para garantir seu ingresso no chamado clube fechado das Nações desenvolvidas, com as inevitáveis pressões contrárias.
Além do mais, é falso dizer-se que urna Usina Nuclear, pelo fato de seu
produto final ser energia elétrica, se assemelha à construção de hidrelétricas.
As Usinas Nucleares são__maiS afins com as Obras Industriais que, pelo
nosso perfil, jã demonstrado, foi nossa origem e vocação.
Nobres Senadores:
Estamos certos de que muitos dos resultados do nosso trabalho já constituem evidências materiais. Outros virão a ser concretiZados, em benefício do
desenvolvimento do País.
Uma preocupação, no entanto, nos aflige e a nossa responsabilidade nos
obriga a compartilhá-la com os Senhores.
Vivemos, hoje, em um mundo que tem muita pressa. Isto tem profundos
reflexos na vida do homem moderno, que está compelido a, mais que se adaptar às mudanças, tornar-se, ele próprio; agente de mudança.
No quadro dessa realidade, preocupa-nos a derrocada da confiança do
homem no próprio homem. O fenômeno não ocorre apenas no Brasil. Apenas, no nosso caso, assume feição particular porque somos uma economia em
desenvolvimento, lutando para encurtar a distância com as nações desenvolvidas. Nosso País não pode se dar ao luxo de deixar de considerar os resultados obtidos, principalmente quando fruto de um trabalho conduzido com
plena correção. As minudências-de um processo não devem influir no julgamento do todo.
O homem tem sido variável fundamental em torno da qual gravita todo
processo de desenvolvimento dos países. Para que possa exercer este papel,
ele precisa ser acreditado, respeitado e encorajado a tomar decisões necessárias ao desenvolvimento. O que tem ocorrido, na verdade, é exatamente o
inverso disto. Tanto no setor público como no setor privado, já são facilmente percebidas as conseqUências deste clima de insegurança. No primeiro, ou
seja, do setor público, ocorre o que o nobre Senador Jarbas Passarinho chamou de "fuga de talentos do serviço público", por descobrirem que terão de
dedicar mais tempo a provar que decidiram certo, do que às suas atividades
propriamente ditas. Já no setor privado, é cada vez menor o número de empresários dispostos a assumir os riscos que o desenvolvimento impõe. Eles assistem, entre estarrecidos e perflexos, o elevado preço que pagam aqueles que
optaram pelo difícil caminho do pioneirismo e renoVação.
Estamos convictos de que os eminentes Senadores querem concorrer
para o caminho adequado: restaurar a tranqUilidade, restabelecer a segurança
e desburocratizar até o pensamento, permitindo, assim, que a máquina administrativa se torne mais simpleS" e marche em busca de objetivos socialmente
válidos.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
A Odebrecht pode ser julgada sob muitos ângulo_s e variados critérios.
Mas nossa consciência nos diz que o caminho que percorremos foi o mais certo e útil à comunidade e ao País.
Tudo que fizemos foi construído c_om esfo_rço e amor.
Eis o que nos cumpria informar, colocando-nos à disposição dos ilustres
membros da Comissão para os esclarecimentos complementares que lhes parecerem necessários.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos suspender os nossos
trabalhos por W minutos.
O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, solicitaria a V, Ex•, em face
do adiantado da hora, suspender a reunião para o almoço, e à tarde prosseguirmos.

OSR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência atende, então, a
sugestão, se não houver objeção. (Pausa.)
Os Srs. Senadores estão de acordo?
Senador Passos Pôrto, a que horas V. Ex• recomendaria para o reinício
dos nossos trabalhos?
O SR. PASSOS PORTO -As 14,30 horas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Normalmente tem sido às 15
horas e 30 minutos. Após a Hora do Expediente.
Então, convidaria os Srs. Senadores para reiniciarmos às 15 horas e 30
minutos, solicitando a inscrição para os debates com o Dr. Norberto
Odebrecht.
Está suspensa a reunião.
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Com ·ã palavra, o SenadOr Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PORTO- Dr. Norberto Odebrecht, ouvimos a leitura
do relatório do Sr. Presidente da Construtora Norberto Odebrecht, lemos, e
chegamos à conclusão de que a Norberto Odebrecht, pelo seu nível técnicoadministrativo-gerencial preenche aquelas indagações que todos nós poderíamos ter sobre uma grande empresa de engenharia brasileira, responsável pela
construção civil d1l's obras de Angra dos Reis.
Particularmente, desde_que conheço a empresa, porque é de origem nordestina e eu também, pela sua obra na ponte Porto Real - Colégio - Propriã e pelo acervo de obras na região, não tinha dúvidas de que a Norberto
Odebrecht estava em condições têcnicas-administrativas-gerenciais para a
execução dessas obras.
Quanto à adjudicação da obra, diretamente, sem concorrência pública,
as justificativas foram aqui apresentadas, mesmo porque o presidente de uma
empresa técnica, como essa, nada tem a ver com a política nuclear brasileira.
Só pode ficar adstrito, evidentemente, aos aspectos técnicos da construção civil dos reatares, em Angra dos Reis.
E justamente sobre este aspecto que gostaria de fazer a primeira pergunta ao Dr. Norberto Odebrecht. Se na construção da primeira usina, Angra I,
a equipe já tinha toda a_sondagem geológica do subsolo da praia de Iiaõrna,
que tantas dificuldades tem trazido na construção, instalação e no fincamento
das estacas. inclusive com o aumento, segundo ouvimos aqui, de estacas por
área.
Gostaria de saber se recebeu toda a sondagem Geológica, quais os critérios que tiveram para prever o número de estacas, um número posteriormente quase que duplicado de estacas para uma mesma área.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador, para maior clareza. vou esclarecer o primeiro ponto, que é do meu domínio, a respeito da
sondagem geológica da usina de Angra I. Vou tentar dividir a pergunta de V.
Ex~ em dois itens: primeiro, quanto às sondagens geológicas da primeira usina. Na época, eu participava diretamente e assistia aquela obra com certa freqUência. Para essa primeira obra recebemos toda a sondagem geológica e dominamos inteiramente o solo. Quanto à segunda usina, já eu havia passado a
direção ao nosso superintendente Luiz Villar, a quem pediria desse a resposta, para que a mesma seja mais precisa, mais completa.
O SR. LUIZ VIL LA R- Com relação às sondagens para as Unidades II
e I II, nós começamos a tomar conhecimento delas na época em que iniciamos os cantatas sobre contratação. Quanto aos critérios que o Sr. Senador
solicitou, que conduziram ao aumento do número de estacas, como o Sr. Senador sabe, nós somos construtores e não conhecemos os critérios de projetas
que são usados para determinar o número de estacas. O que nos cabe é, com
base no projeto recebido, implantá-las dentro do prazo, na qualidade do custo.
O SR. PASSOS PORTO- Então, V. S• não saberia o número de estacas p-revjstas para a infra-estrutura das duas usinas?
O SR. LUIZ VILLAR - A quantidade, nós poderíamos dizer. Acho
que eram 1.300 e, depois, passaram para cerca de 2.200.
O SR. PASSOS PORTO- Quer dizer, duplicou o número de estacas
nas funções de Angra Il. Quer dizer, mesmo feitas as sondagens geológicas e
constatados os matacões, ainda fizeram a previsão de 50% a menos do que
aconteceu, ou do que íria acontecer com o número de estacas? Isto é o que
nos surpreende, não com relação à firma, mas com quem fez a sondagem geológica, porque a engenharia de fundação, no Brasil, é altamente especializada. :fi_C<!I!IOS_ ~urpr~_nd_id9~ com_a_9-i_f~r-~nç~__ !f mªiQ_r_LqJHlJ1çJQ __ o__ Ç~fjO $Ç_rjª
uma previsão do que iria realmente acontecer. Mas não ocorreu porque os senhores estão apenas executando o projeto, não é verdade?
O SR. LUIZ VILLAR- Exatamente. Se forem determinados 1.300 estacas, serão executadas 1.300 estacas. E se forem determinados pelo cliente
2.200 estacas, serão executadas 2.200.
O SR. PASSOS-PORTO- Não houve diferença, face ter encontrado
um subsolo subjacente, não resistente ao tipo de estaca, de resistência de material para receber o reatar?

(Suspende-se a reunfào às 12 horas e 20 minutos.)

O SR. LUIZ VlLLAR- Para dar uma resposta melhor ao Sr. Senador,
os critérios que levaram à decisão da mudança não me foram informados.
São critérios dos projetistas. Eles é que recebem as sondagens feitas por outras empresas, que não é a Odebrecht, e com base nelas é que eles avaliam a
quantidade de estacas necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro reabertos os nossos
trabalhos. Mais uma vez, peço desculpas ao Dr. Norberto Odebrecht pelo
atraso, foi cm decorrência da Ordem do Dia.

O SR. PASSOS PORTO- Dr. Norberto, agora quanto ao problema
que está na Ordem do Dia, que é o da segurança das obras civis para ·esses
reatares de Angra dos Reis. Depois do episódio dos Estados Unidos, eviden-
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temente, que esta seria a primeira: Pergunta q:Ue nós ra:ríamos a v. s•, não como
um técnico em engenharia nuclear, mas como o primeiro detentor do know
how da construção civil de reatares no Brasil: V. S• acha que as obras de engenharia que estamos fazendo para a construção dos edifícios e do patamar terão condições, com o conhecimento atual, sem as pesquisas futuras, de segurança na instalação desses reatares em Angra dos Reís?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador. somos prestadores de serviços e, como disse hã pouco o nosso superintendente da usina
nuclear, n6s recebemos os projetes, as especificações, não temos acesso às
concepções que geram os projetes. Cumprimos, com bastante rigor, a garantia de qualidade naqueles serviços que nos são confiados. No que nos toca,
podemos garantir que os serviÇOs vão oferecer total segurança, dentro das especilicações recebidas.
Quanto aos cuidados que devem ser tomados, acredito que o acidente
que o Sr. Senador se refere, está sendo objcto de estudo e, provavelmente, se
os projetes tiverem de ser revistos, eles serão revistos e nós receberemos instruções e detalhes que deveremos cumprir.
O SR. PASSOS PORTO - Sr. Presidente. estou satisfeito.
Não tenho mais perguntas a fazer. porque acho que o seu- relatório aten·
de às minhas indagações na área que se refere à ·cOrlstniio-ia NÓrberto
Odebrecht. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE-- Tem a palavra o nob-re Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHA ES - Acredito que V. S• foi bastante
cxpHcito na exposição que fez perante esta COmis-São, procurando responder
as questões que têm sJdo aqui levantadas e através da imprensa. V. S•, inclusive, tem demonstrado, pela pergunta que agora foi feita e pela resposta dada
por V. 5', que V. S• é executor de serviço, c o programa nuclear em si nada
tem a ver com V. S• V. S• deve apenas construir as obras civis das usinas Angra I, II c III. Nós, nesta Comissão, estamos buscando a verdade. Por isso
mesmo, muitas vezes deixo de dar opiniões, porque não desejo incídír no erro
de pré-julgamento. Sabemos que a verdade_ muitas vezes aparece distorcida
por equívocos, mas, nesta ComiSsão, V. s~ pode ter a certeza absoluta de que
nenhum erro serâ cometido por má fe. Todos os Srs. Senadores, o que estão
procurando e o que desejam ê saber a verdade. Cõlllo nordestino eu gostaria
de dizer ao Senador Dirceu Cardaso•..que falou da Bahia, que para nós, nordestinos. é sempre um prazer, é sempre uma questão-de alegria, quando sentimos que uma empresa nossa atravessa as nossas froriteiras vai apretlentar
sua tecnologia cm outros rincões, inclusive rio exteríor. Portanto, este fato ~ó
mereceria parabéns. Se a empresa cresce e pode demonstrar que tem capacidade técnica rara concorrer com as demais, seria motivo de satisfação para
todos nós, nordestinos.
Mesmo considerando que V. s~ fez uma exposição ampla, para responder a diversas questões que foram levantadas_, gostada de pedir algumas informações. Eu gostaria, indusive, de detalhar certas informações que V. S'
prestou na sua exposição. Então, a primeira pergunta sería: por que V. S• não
aceitou a constituição de um consórcio proposto pÕr Furnas, quando da adjudicação das obras de -Angra n" e Angra IIl'?
Sr. Presidente. eu perguntaria a V. Ex• se poderia fazer todas as perguntas de uma só vez ou deveria fazer uma por uma.

e

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Tenho a impressão de que
para melhor 0rdenamento da:.. r~!spostas do Dr, Odebrecht, a não ser que ele
pense en1 contrário, V. Exf poderia ír parcela-ndO- as perguntas.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Então, a primeira é esta: por que a
Norbcrto Odebrecht nilo aceitou a constituição de um consórcio proposto
por Furnas, jâ que o nor:malera que esse consórcio fosse sempre aceito pelas
firmas emprciteiras, que essas sugestões fossem sempre aceítas? Isto não ocorreu, nesta obra, por parte da ftrma Odebrecht.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Primeiro, a colocação formal do
Ministro foi de permissão para formação de consórcio. Segundo, a nossa filo·
sofia. vamos dizer, para assumir a perfeita responsabilídade ...
Vou-me permitir pegar, aquí, algumas anotações, que talvez sejam mais
úteis. Em certa ocasião fiquei iriCíiinbido de traçar um perfil de nossa organização para oficiais superiores ctã Aeronáutica, interessados em obter informações que lhes apoiassem em decisões vinculadas a projetas e execução de
futuros aeroportos no Brasil. O objetivo, portanto, era definir o estilo, caráter
e propósito da Odebrecht para as autoridades, em curta exposição. Isso foi
feito e, de certo modo, eu tentei transmitír noSsas-Concepções filosóficas, que
devem condicionar as nossa5 percepções e o nossO comportamento na busca
da eficácia. E relatei, então, para esses altos oficí_ais o seguinte: 1) quanto aos
fins, a nossa filosofia no que toca aos fins, o homem é o iriícíõ-e o fim dos nos·
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sos propósitos, 2) Não existe compromisso de homem com o homem. 3) Existem compromissos de homens com o sistema e com os princípios filosóficos.
E, finalmente, o lucro é o meig para o desenvolvimento e crescimento. O lucro não é fim. Depois tentava esclarecer no tocante a corno obter os lucros. E
aí eu dava praticamente toda a filosofia da organização, de como nós lutávaigir os negócios,
mos para obtenção dos lucros. Eu dizia: "No exercício de
visando resUltados com vistas ao desenvolvimento e ao crescimento, os nossos dírígentes devem considerar"... E aí eu entrava na filosofia. Muito bem.
Finalmente, eu concluía isso tudo é para encaminhar a resposta, porque ela é
muito iiriportante- eu concluía chamanâo a atenção de como nós víamos a
potencialidade da nossa empresa. E eu expunha a esses altos oficiais da Aeronáutica:
"Considerlindo que a nossa Constituição preconiza o regime de
economia aberta; considerando que, dentro da nossa Constituição,
todOs têm iguais oportunidades de desenvolver seus talentos e vocações; considerando que somente no regime de economia aberta é
possível acabar com as crescentes desigualdades entre as classes
pobres e ricas, melhorando as oportunidades de trabalho para aqueles que apresentam a potencialidade para empreendimento e empresamento; considerando que o capital mais trabalho nada representam nos dias atuais, se não houver a associação do fator decisivo do
empreendedor, o fator capacidade empresarial; considerando que
no nosso País, que se encontra em desenvolvimento, os empreende~
- dores são decisivos e que é necessário ampliar o seu número; considerando que a economia em movimento exige ação eficaz no sentido
de uma correta e apropriada mobílízação e desmobilização em projetas de desenvolvimento do País, para alcançar os resultados necessários~ considerando que as empresas qualificadas pelas suas capacidades empresarial e gerencial e qUe estão pondo em funcionamento
a sua filosofia através do número e qualidade dos seus talentos treinados e integrados e não atravês do capital e das máquinas, devem
definir a maior ou menor capacidade para a realização de grandes
obras necessárias ao desenvolvimento do País: considerando que somente o homem, motivado e criativo, está em condições de dirigir os
recursos materiais: tempo, dinheiro, processos e mâquinas, enfim, o
capital e o trabalho que o Governo coloca à disposição do projeto;
considerando que, no universo econômico, mais que o capital, são
decisivos a experiência, a técriica, a capacidade de empreender e gercnciar dos homens e que estas são qualidades criadoras e estimuladon~s da grandiosidade c autonomia das empresas e do País, é preciso acabar com o tabu de que só o capital pode gerar riquezas; considerando que o homem é o fator portador da experiencia, criatividade. motivação e tecnologia de que necessitam as empresas, os projetas e, finalmente, a Nação, as empresas podem e devem ter a sua potencialidade medida pefa sua capacidade de treinar e íntegra r oS jo-vens técnicos.. lhes oferecendo uma CiJ\tura especializada, rigorosa e
sistem5.tica. vez que são os jovens o esteio de toda a obra social do
País c. no particular. da empresa, concluímos que temos a potencialidade necess-ária aos grandes projetes da Nação, vez que estamos
entre as três primeiras empresa!:' no ramo da construção civil em número de té<:nicos em nível universitário e somos portadores de conc!.!pções fi!osóftcas praticadas ao longo da nossa existência."
Díto isto, acrescentaria mais o seguinte: não obstante a ODEBRECHT
manter entendimentos com a Camargo Corrêa, para fazer consórcio para as
fundações, visando tornar produtivos os seus equipamentos e economizar di,:isas, iniciar um processo de abertura e desenvolvimento. A Camargo Corrêa, para fazer consórcio para fundações, exigia participar, também, da superestrutura. Não foi possível definir a liderança e a responsabilidade, nem chegar a um diálogo. A C amargo Corrêa não queria a participação da HOCHTIEF indicada pela KVo/U. As exigências da Camargo desfigurariam os ter·
mos do despacho do Sr. Ministro: responsabilidade e liderança com vistas aos
superiores interesses do Acordo Nuclear.
A filosofia básica_ de uma adequada transferência de tecnologia é a definição do responsável pela absorção e a concentração. A figura do consórcio
desfigura a responsabilidade, tínhamos os recursos humanos, tínhamos os conhecimentos, tínhamo:; técnicos jovens e competentes, necessitávamos da coragem para formar novas elites. O importante é potencialidade e, quando tratamos de prioridades, e preciso mais coragem que análise. A nossa decisão foi
preservar valores e crenças, construir sobre os jovens técnicos motivados e
treinados, integrados em benefício do sucesso dessa transferência de tecnolo·
gia e da nação.
A prova, creio qu-e o Senador Dirceu Cardoso a teve, ao estabelecer contactos com os jovens engenheiros que aqui estão. São rapazes que têm meti-
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vação, têm alnof Pelã causa, podem a devem ser, dentro de um futuro próximo, sUbstituir esses titulares, esses medalhões que andam por af, achando que
só eles são os donos da verdade. Alguém deverá substituí-los e os substitutos
estão aí. Essa foi a razão p(ir que não foi feito o consórcio. Tính3.mos a permissãÇ) ·para fazer, não fomos obrigados a fazer.
Não sei, nobre Senador, se respondi a pergunta.
O SR. MILTON CABRAL -Queria aproveitar a oportunidade, pois,
com a extensão do debate, poderia perder o raciocínio: a alínea b do despacho
do Sr. Ministro fala que a "ELETROBRÁS e FURNAS exijam reforço da
contratante quanto aos equipamentos, recursos técnicos ou financeiros, e permitam a associação com outras COilSffUtoraS!' Depofs recomenda que a ELETROBRÃS e FURNAS .. deverão avaliar a capacidade das empresas que vieram a se associar a contratante."
Como foi, nobre depoente, a- formã]ização dessa exigência por parte da
ELETROBRÁS e FURNAS? Por escrito?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -Atendendo ao despacho, vou rememorar: que a ELETROBRAS e FURNAS exijam reforço da contratante
quanto aos equipamentos, recursos técnicos oU financeiros permitam a associação com outras construtoras deixando, entretanto, a escolha a critério da
contratante para que toda a responsabilidade recaia sobre a referida firma.
A responsabilidade era nossa, o Ministro deu permissão. Portanto, equipamentos, nós mobilizamos. E o que dizíamos: dinheiro, equipamentos, isto
não é mais importante numa ação como a nossa. Nós precisamos é do fator
gerencial.
O SR. MILTON CABRAL- Havia deficiência de equipamentos?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Deviam ser os boatos que corriam do fato de que existia alguma razão que talvez quisesse levar a empresa a
reconhecer uma coisa que não precisava reconhecer, porque nã.o era verdade.
O fato é que os equipamentos lá estão, os recursos técnicos lá estão, os financeiros lá estão. Então, automaticamente, o próprio cliente achou que era des·
necessária a organi~ação do consórcio.
O SR. MILTON CABRAL - Mas, houve uma formal exigência de
ELETROBRAS e FURNAS?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Não, não houve nenhuma formal exigência. Houve carta, qve posso transmitir a V. Ex•, datad3 de 10 de
novembro de 1976, dirigida à Construtora e assinada pelo Dr. Luiz CláUdio
de Magalhães:
Prezados Senhores:
l. Vimos transmitir a V. S's a comunicação do Sr. Presidente
da ELETROBRAS, no sentido de que o Ministro de Estado das Minas e Energia autorizou FURNAS a negociar diretamente com essa
Construtora a contratação das obras Civis das Unidades II e III da
Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto.
2. Assim sendo, convidamos V. S•s a entrar em contato com
esta Empresa, para as necessárias negociações.
3. Por oportuno, adiantamos que, nos termos do Despacho Ministerial, deveremos ex.lgir: a) reforço de assessoria técnica dirigida principalmente para a
Unidade II, e na expectativa de dispensa da mesma em relação à
Unidade li I, como decorrência da absorção de tecnologia;
Item totalmente cumprido, essa exigência.
O SR. MILTON CABRAL -

De que maneira?

O SR. NORBERTO ODEBRECHT ---:Contr-aúwdo a assessoria da
HOCHTIEF.
O SR. MILTON CABRAL- Ela não estava, antes, contratada?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Não, tanto é que o contrato com
a HOCHTIEF somente foi assinado no mesmo dia em que assinamos o contrato para a construção das Usinas II e III, que foi em 25 de março de 1977.
Existia um protocolo somente de intenção com a HOCHTIEF e, no mais, foi
nos termos precisos do nosso depoimento e posso rememorar:
Contrato com a HOCHTIEF: quando decidiu partir para a construção
das Usinas II e III, o governo estabeleceu a premissa de que a construção deveria ser entregue a uma empresa brasileira, apoiada por consultaria e assessoria de congênere alemã especializada. 0- objetivo da deliberação foi assegurar transferência de tecnologia espeCifiCa e ampliar a margem de segurança do
empreendimento. Na qualidade de responsável pelo desempenho final da
operação das Usinas II e III . a K WU indicou ao Governo brasileiro duas firmas aptas a prestar assistência técnica que necessitavam: HOCHTIEF e DYCERHOFF, ambas familiarizadas com tecnologia nuclear alemã, nos projetas da própria K WU.
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Seguiram-se negociações entre o Governo e a K WU para definições essenciais sobre a contratação dá HOCHTIEF ou da ... Aventou-se a hipótese
de um contrato direto entre FURNAS e uma dessas duas empresas. Contudo,
concluiu-se que seria pf.eferível a assinatura do contrato diretamente com um
construtor brasileiro. Assim, FURNAS não absorveria os encargos executivos decorrentes do documento, mas queria total liberdade de ingerência para
acompanhar sua execução e garantir o fiel cumprimento de suas cláusulas.
Nesses termos, FURNAS determinou, através de carta de lO de novembro de 1976, que a ODEBRECHT firmasse o contrato. Assinamos con~
trato de assessoria com a HOCHTIEF por ter maior experiência na construçãO de centrais nucleares projetadas pela KWU. Já foram confiadas a
HOCHTIEF 22 usinas na Alemanha e em outros países.
Aí fiCou provada a forma de como foi feito o contrato. Não sei, nobre
Senador, se ficou clara a resposta para V. Ex' Isso foi quanto ao item a.
O SR. MILTON CABRAL- Somente para esclarecer: a HOCHTIEF
dava também assessoria relativa às fundações?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- A HOCHTIEF também.
O SR. MILTON CABRAL- Quem fez o projeto final de estaqueamento, qual a empresa que fez o projeto final sobre o qual a ODEBRECHT trabalhou?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Da KWU e, salvo engano, uma
firma brasileira, que contribuiu com o detalhe, a PROMOM.
O SR. MILTON CABRAL- O projeto final foi da PROMOM?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -

Não, da KWU.

O SR. MILTON CABRAL- Da KWU com a participação da PROMOM.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Detalhamento.
O SR. MILTON CABRAL obrigado.

Detalhamento da PROMOM. Muito

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na pâgina dezenove, logo na primeira linha, declara: "Todas as empresas até então contratadas, nacionais- e
internacionais, foram escolhidas sem concorrência". Quais são elas? Já haviam antes, como ocorreu com a Odebrecht, ganho a concorrência de Angra I
e seus setores?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -

Estâ aqui.

••Todas as empresas até então contratadas, nacionais e internacionais, foram escolhidas sem concorrência. Entendemos que com
essa decisão o Governo assumiu a sua função de orientador e disciplinador do desenvolvimento do mercado e tecnologia.'~
Pelo próprio Acordo, foram organizados os sistemas daquelas empresas
da área alemã, que integram, vamos dizer, aquela tecnologia, junto com a
K WU, e todas elas, sem exceção, foram qualificadas e não foram objeto de
concorrência. No Brasil, todas as empresas convocadas para a execução, vamos dizer, dos equipamentos, também foram objeto de uma qualificação e estão recebendo pedidos sem concorrência. Na parte de projetas, se não me falha a memória, a PROMOM e a ENGEVIX são as firmas brasíleiras que
também foram qualificadas e estão contribuindo para o desenvolvimento do
programa nuclear. E todas elas sem concorrência.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Dr. Norberto Odebrecht, uma das
críticas apresentadas é quanto ao atraso das obras. Na página 20 V. S• refere-

se a uma redução de dois anos nos prazos de constmção em relação aos prazos americanos. Gostaria de saber qual o atraso ou redução de prazo na construção de Angra II.
Depois da nona linha: ''Todos esses elementos convergem para uma execução da mais alta eficiência, comprovada por uma redução de dois anos nos
prazos de construção, em relação aos prazos americanos".
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Sim, isto se refere, vale dizer, à
tecnologia absorvida pela Alemanha. A Alemanha, simplificando os projetas,
colocando a técnica a serviço da economia, coisa que não se verifica nos projetas americarios, em que eu diria, a economia a serviço da técnica, a Alemanha conseguiu reduzir o prazo da execução e simplificar tremendamente a
parte executiva das obras. Isto é quanto à parte de dois anos de economia de
prazos nas usinas alemãs. Isto é uma tecnologia absorvida pelos alemães. Parece que V. Ex• perguntou quanto aos eventuais atrasos nas obras de Angra.
V. Ex' está interessado nisto?
U SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, quero saber se está havendo
atraso no cronograma ou se está havendo redução no tempo de entrega, de
acordo com essa tecnologia.
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O SR. LUIZ V!LLAR- E: preciso saber distinguir essa colocação com
relação a esta eficiência já alcançada pelos alemães nas usinas de 1300 megawatts, com as possibilidades de atraso que tenham ou possam ocorrer nas
construções das_ usinas. Ou seja,- uma coisa é desligada da outra: a competência comprovada independe de possíveis ocorrências que conduzam a um atraso. Então, a menção que aqui estâ, é que, na datá da escolha, esta condição
era muito importante, ou seja, existem dois aspectos aí que não são ligados:
um, que é a competência comprovada, e ensinamentos que é possível se absorver, com possibilidades que ocorrem durante as fases de aplicação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Houve depoimentos, âqui, e ficou
bem claro que o normal era o prazo de um ano e meio a dois anos, prazo de
entrega dos reatares. Por isso é que estranhei essa parte da exposição que fala
na redução do prazo devido à tecnologia empregada.
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Até a presente data, os nossos serviços prestados para o programa nuclear foram aceitos._ No tocante ao aspecto segurança, conselho-projeto e o
das usinas, nenhuma responsabilidade cabe ao prestador de serviços. como
hâ pouco tive oportunidade de esclarecer para o Senador Passos Pôrto.
O SR. MILTON CABRAL- Dr. Norberto Odebrecht, V. S• diz que
não cabe nenhuma responsabilidade a sua emprts-à com relação ao projeto.
Perguntai-ia: existe alguma- diVergência atual entre sua empresa e FURNAS,
com relação ao reforço do estaqueamento, ora em execução em Angra I e Angra li?
O SR. NORBERTQ ODF.B!fECHT- Nenhuma divergência, estamos
aguardando somente a decisão de FURNAS e da CNEN para executarmos
as inStruções que viermos a receber. Não temos nenhuma divergência.
O SR. MILTON CABRAL- Furnas deseja reforçar o estaqueamento
atual?
O SR.NORBERTO ODEBRECHT- Confesso a V. Ex• que não posso
dar a informação precisa. Sei que Furnas discute com a NUCLEN e com a
CNEN, buscando uma solução que atenda - vamos dizer - a essas três
áreas, ou a essas três autoridades.

O SR. LUIZ VILLAR- O que existe é uma informação, um levantamento feito por uma reviSta especializada, de que grande parte das usinas,
25% delas, se não me engano, é concluída com cerca de um ano de atraso,
mais 50% concluídas com cerca de dois anos. Mas, isso também se refere a
outro aspecto, ou seja, se refere a prazos que devem Ser assimilados como coisas distintas na colocação de V. Ex• Primeira, é com respeito a uma verifiO SR. MILTON CABRAL- Não tem a sua empresa nenhuma opinião
cação comprovada de que os alemães, em relação à usina 1300, executam de firmada a respeito da necessidade de reforço ou não?
uma forma mais rápida, porque eles sistematizam os projetas. A segunda, são
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Não, não temos.
os possíveis atrasos que podem ocorrer durante a construção. E uma terceira
colocação que V. Ex' já levantou, é que esses possíveis atrasos são da ordem
O SR. MILTON CABRAL- Muito obrigado.
de· 1 a 3 anos, com proporções jâ levantadas por essa revista especializada.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Também para dirimir algumas dúNão sei se fui claro.
vidas levantadas aqui, nesta Comissão, faria unia pergunta, a última, bem
O SR. NORBERTO ODECRECHT- Nobre Senador, o nosso Supe- curta. Quantos tubulões estão condenados pelos técnicos?
rintendente da ârea nuclear abordou o problema, mas quanto à Usina II. Não
O SR. LUIZ VILLAR- Até o momento, nobre Senador, uma unidade
sei se V. Ex' perguntou sobre as outras usinas também.
em 711 executadas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu perguntei sobre a Usina 11.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É o que gostaria de saber, porque,
Dr. Norberto Odebrecht, na pâgiria 22, V. S• faz uma indagação que eu Dr. Norberto, nós, como Já disse, estamos todos preocupados com o problegostaria de saber se poderia, mesmo a grosso modo, respondê-la. V. S• inda- ma de segurança. Acho que estamos, às vezes, discutindo, pela imprensa, um
ga: ~·quanto tempo seria necessário, se o critério rião houvesse sido o da adju- certo clima emocional a respeito desse problema de energia nuclear que nos
dicação direta? Qual o custo que isso representaria?"
atingirá a todos no futuro. E como não desejamos que essa discussão seja feiEsta foi a indagação que v. s• fez na exposição.
ta na base de ufanismos patrióticos, de que ninguém poderia discutir porque é
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- V. Ex• vê, em um processo tão do interesse nacional, tambem não gostaria de ver a discussão levada para
simples, em que uma simples adjudicação, quer dizer, um processo pratica- esse clima emocional por aqueles que são contra o Acordo. E nós, nesta Comente administrativo, levou-se oito meses, eu pergunto: qual seria o tempo, missão, teremos uma grande responsabilidade, porque acredito que agora
se fosse uma concorrência?
vamos começar a discutir esse aspecto, que é da maior importância. Quanto a
A última concorrência de que a construtora participou foi em Itaparica, V. S• só quero agradecer por ter feito uma exposição que acredito tenha diride uma hidrelétrica. Essa obra entrou em concorrência em 1977, pela primei- mido muítas dúvidas que pairavam. Não perante aqueles que conhecem a trara vez, quando apresentamos urna proposta. Praticamente, depois de um ano, dição da Empresa, mas para aqueles que acompanham de longe o trabalho
essa concorrência for anulada. Foi aberta nova concorrência e nós nos apre- que vem sendo executado. Por isso, quero parabenizar o Senador Dirceu Carsentamos, novamente, e jã estâ em processo de julgamento. Então, V. Ex• re- doso, que tem levantado tantos problemas aqui, dentro do interesse de saber
pare que, num processo normal de uma concorrência de uma hidrelétrica, ou a verdade.
seja, de uma obra de valor, o prazo às vezes pode ir até dois anos. Em São
Sr. Presidente, queria agradecer ao Dr. Norberto Odebrecht as respostas
Paulo, temos o problema de uma hidrelétrica, de Itanhandava, processo que que deu com tanta boa vontade atendendo à convocação desta Comissão. Por
demorou mais de um ano e foi agora anulado. Abriram nova concorrência. isso, Sf. Presidente, estou satisfeito pelas informações que foram aqui prestaQuer dizer, talvez leve dois ou três anos. Este é o prazo, às vezes, requerido das estarei atento às indagações do Senador Dirceu Cai-doso, para ver se é nepara uma realização. E no caso de uma hidrelétrica, quando um programa es- cessário mais alguma interferência.
tá estabelecido e aprovado, essas protelações podem representar sérios prejuíO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Com a palavra o Senador
zos económicos. É mais, nesse sentido, alertar os Si-s. Senadores para esse ânJoão Bosco.
gulo.
O SR. JOÃO BOSCO - Praticamente, houve economia de tempo, porO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Dr. Norberto, esse acidente ocorri· que o Senador Passos Pôrto e o Senador Jutahy Magalhães fizeram algumas
do nos Estados Unidos tem criado um clima, não chegaria a dizer de terror, indagações que ia fazer, mas gostaria de completar.
mas de grande medo com respeito às usinas nucleares. Então, uma das granO SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• vai fazer indagações mais prodes preocupações existentes hoje no mundo é quanto à segurança dessas usifundas, porque V. Ex• foi ao local do crime. O Senador Jutahy Magalhães esnas. Perguntaria a V S• e não sei se já foi dado resposta _aqui ao Senador Passos Pôrto nesse sentido, sejâ tiver sido dada, me desculpe, porque cheguei um tava doente e o Senador Passos Pôrto fez forfait.
O SR. JOÃO BOSCO - Não tão profundas.
pouco atrasado, qual o perigo que acarreta para a instalação da Usina NuO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vejam, S. Ex• jâ estabeleceu o local
clear Angra II no local em que estâ sendo construída, o fato de ter que repousar sobre "tantas estacas" ou .. tubulões"? Haveria algum perigo pelo fato da do crime.
construção civil estar sendo feita sobre tantas estacas?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Emprego local do crime entre aspas, asO SR. NORBERTO ODEBRECHT- Quanto às estacas, acredito que sim como foi empregado estacas entre aspas.
não. Não são as estacas que podem ampliar ou reduzir os perigos. E mais, na
O SR. JOÃO BOSCO- Gostaria de me referir, inicialmente, a algumas
nossa colocação, como nós nos situamoa nesse particular diria: nossa respon- das respostas que fori:tm- aqui dadas às perguntas anteriores. Uma delas me
sabilidade é garantir a segúrança e a qualidade do produto que executamos, causou estranheza. É que, respondendo a uma indagação do nosso Relator,
obedecendo o projeto e as especificações fornecidas pelo cliente. Então, quan- se diz que a exigência de reforço foi dev~do a boatos.
to as estacas, recebemos o projeto, com as especifica-ç-ões, e assumimos a resNo seu depoimento Õ Dr. Norberto Odebrecht fez uma indagação. É o
ponsabilidade. E elas são executadas nesses termos. Portanto, se não existi- que eu iria fazer, devolver a indagação.
rem erros de concepções, oferecerão total garantia.
Se o Ministro levou oito meses para decidir se adjudicava ou não ...
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O SR. DIRCEU CARDOSo-·- Mas, o Ministro não levou 8 meses.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E know how.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Pelo histórico que fiz, se adiante
voltar a ser questionado sobre eventual favoritismo, ou cois-a semelhante, te~
ses.
O SR. JOÃO BOSCO_- A pergunta é a seguinte: quais os prejuízos que nho outros argumentos além daqueles constantes do nosso depoimento, que
terminam provando que, mesmo sem ter feito a primeírã Usina, ãcredito que
causariam se houvesse sido determinada uma concorrência?
Respondeu que no processo do qual participou a empresa ltaparica, de~ aquela que reunia, neste País, as maiores condições para a execução das Usinas II e III no fundo, era a Odebrecht. O problema é o capital, é o fato r gerenpois de um ano a proposta não foi considerada.
cial, é o homem. Isto é que nós precisamos prestigiar hoje em dia, o homem,
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Houve a anulação do processo. porque máquina e dinheiro nada fazem: destroem o homem, corrompem o
Reiniciado o- processo, estamos no segundo ano.
homem, isto sim.
O SR. JOÃO BOSCO - Gostaria de fazer uma pergunta, apenas para
O SR. JOÃO BOSCO - Vou completar a pergunta, pois V. S• ofereceu
esclarecimento: quando a Norberto Odebrecht participou da primeira con~ a oportunidade. V. S• disse que, além das qualificações já mencionadas no seu
corrência para Angra I, qual foi o tempo que )ev~m para a. decisão?
depoimento, se fosse questionado poderia aduzir mais outras.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Não posso me referir de meneira
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Provável. e_ que o relatório ficou
exata, agora. Mas, acredito que, quando o processo se iniciou e nós procura~ muito extenso e _eu estava preocUpado em não cansar demais os Senhores,
mos absorver tecnologia nos Estados Unidos, até a data da assinatura do pois constava de mais de 50 páginas.
contrato deve ter levado pelo menos, um ano e meio a dois anos.
O SR. JOÃO BOSCO - Não se preocupe. De nossa parte não haverá
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• entendeu bem a respos- cansaço para que consigamos concluir o trabalho, tendo condições de ofereta?
cer, da parte do Sr. Relator, um depoimento que traga realmente aquilo que
O SR. JOÃO BOSCO - Entendi. S. S• disse que demorou 8 meses e que, nós todos estamos buscando: a verdade. Jà ciue, como V. ExJ sabe, essa Cõse a decisão tivesse sido tomada em favor de uma concorrência, em se basean~ missão foi provocada por denúncia feita por uma revista alemã que tem circu~
do na primeii'a concorrência, demoraria pelo menos entre um ano e meio a lação internacional e que recebeu grande repercussão no País.
dois anos.
V. S• tem muita ra:zão para se envaidecer da empresa que dirige e gostaO SR. NORBERTO ODEBRECHT- No processo da primeira usina, ria que nos dissesse quais são, no seu modo de ver, as outras razões que podequando nós começamos a tornar conhecimento de que Furnas se interessava riam levar o Ministro, também, a adjudicar, a entregar a Norberto Odebrecht
em partir para programa nuclear, começamos, também, a nos preparar para a construção de Angra II e III. V. S'- chegou a dizer que dispensaria até conpartidpar da concorrência. Lembro-me de que, inclusive, mandamos técnicos corrência para Angra I.
aos Estados Unidos. Daí porque eu digo que o processo levou de um ano e
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Eu diria: alguém entrega urna
meio a dois anos até que se efetivasse o contrato.
obra do tipo de Angra I, II e III por uma questão de confiança. Uma obra de
O SR. JOÃO BOSCO- Na página 26, diz, realmente. É que V. S•, tecnologia especial, uma obra que vai ser executada pela primeira vez no País,
quando respondeu ao Senador Milton Cabral, disse que o reforço determina- no fundo, não pode ser objeto de uma licitação pública. ~o problema convedo pelo MiniStro das Minas e Energia fOI devido~". boatos surgidos no sentido niência. O alistador público vê~se diante do seguinte quadro: verifica de um
de que haveria necessidade desse reforço. No entanto, no seu depoimento, V. lado a conveniência, de outro lado ele busca conciliar essa conveniência com
o aspecto legal. Parece-me que, quanto ao aspecto legal, isto está mais do que
Ex' diz claramente o seguinte:
claro, não existe dúvida quanto à liga1idade. Talvez a dúvida fosse quanto à
·~o objetivo da deliberação foi assegurar a transferência de tec~
conveniência de se confiar a obra à construtora Norberto Odebrecht.
nologia especifica e ampliar a margem de segurança cl0 ~.npreendi
Diria, agora, o seguiilte, sobre o aspecto conveniência: conveniência en~
mento."
globa considerações de ordem quantitativa e de ordem qualitativa. As de orO SR. NORBERTO OBREDECHT- O processo foi que levou 8 me-

dem quantitativa são facilmente compreendidas, é uma questão de números.
Então, a decisão do Ministro das Minas e: Energia não foi em razão da
Nesta linha é fácil garantir e provar que o mesmo empreiteiro que executa
ocorrência de boato que trouxesse algum -demérito à Empresa.
Angra I deveria executar Angra II e III, de modo a permitir o uso econ6mico
O SR. NO R BERTO ODEBRECHT- É que, especificamente, o Sena- das instalações existentes e não ser obrigado a gastar recursos com novas insdor me consultava sobre o despacho do Ministro. No despacho do Ministro talações industriais, administrativas, etc. E- fãcil compreender que a duplidiz o seguinte:
cação dos recursos conduziria a uma ampliação dos custos.
Considerando, ainda, que a remuneração da empreiteira ou da prestado..b) que a ELETROBRÃS-Furnas, exija reforço da contratanra de serviços seria idêntica a que elajã tinha para a execução da Unidade I, e
te quanto aos equipamentos, recursos técnicos ou financCifoS."
sob condições de concorrência pública, nos parece que a conclusão e que a
Ele indagava qual seria a razão de constar isto do despacho. Tentava eu
decisão foi mais econômica e indiscutível.
esclarecer que razão, propriamente, não poderia esclarecer, pois, muitas veÃs percepções dos especialistas que militam no setor, principalmente,
zes, as informações que sobem para uma autoridade, nem sempre elas seguem
daqueles que estão mais próximos da coisa - eu diria no tempo, na geograpor um canal competente.
fia, quer dizer, estão no canteiro, vamos dizer, na cultura-, não vacilo em
As coisas são muito claras. O que acontece é que a obra que executamos, indicar a adjudicação corno certa.
que é a Usina r, estâ em torno de 600 megawatts. Para executarmos uma de
Não nos parece que todo~ os responsáveis no setor concordam com o
1.300 niegãwatts deveria ocorrer um reforço de equipamento, o que seria feito enunciado qualitativo da decisão nos diferentes escalões. Essas questões de
paulatinamente, à medida das necessidades. Nós não sentimos a necessidade. ordem qualitativa envolvem simplificação da rnâquina administrativa; desbuTínhamos condições, mobilizando equipamentos, de acordo Com as necessi- rocratização e consolidação de experiência em benefício do todo. Isto é um
dades do projeto.
fato e se eu somar isto ao que foi dito no depoimento eu fecharia aqui.
Não _sei se ficou claro para V. ExJ.
Se considerássemos somente os aspectos da experiência anterior da
Od_ebrecht, _poder-se-i_a constatar que ela possuía condições peculiareS hú1tõ
O SR. JOÃO BOSCQ - Gostaria de mais um esclarecimento.
A sua empresa tentou junto à C8.margo Correia ~ participação daquela para fazer as fundações quanto para executar a supra-estrutura. Se não, vejaempresa no consórcio. O consórcio não foi realizado porque houve exigência, mos:
Pr.ncipais experiências necessárias à execuçãO-das fundações da Usina II
por parte de Camargo Correia, que a Norberto Odebrecht não aceitou, não
podia aceitar. Não havia, no caso, uma outra empresa que pudesse ser procu- e Ill:
Primeira, escavação de tubulões com grande diâmetro; era a primeira
rada para realizar esse consórcio?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Fiz aquele intróito, como que- condição para execução das fundações das Usinas U e 111. A segunda, coo~
dição para execução dessas fundações: escavação em rocha. Terceira conrendo provar a V. Ex• que, no fundo, a potencialidade da Odebrecht, no nosdição: concretagem submersa. A quarta condição: saber trabalhar e manipuso entender e no entender daqueles que julgaram a concorrência -da primeira
lar com aqueles matacões que foram encontrados àquela profundidade. FiUsina, re3.lmente, nós éramos as mais capacitadas. O problema não é de má~
nalmente, garantia de qualidade. Estas são as cinco, vamos dizer, experiênquinas nem de capital, o problema é de capacidade gerencial. E, neste ponto,
nós não-nos sentimos mais ffáCás.dõ-que--n.enhum dos nossos conCoi"rerites. cias necessárias para execução das fundações de Angra.
Pelas realizações piOriC:ífãs da Odebrecht nas obras da Ponte PropríáNós podemos ser mais fr'acos eln capital; em prestígio político, em caixa, mas
em capacidade gerencial, eu não r6speiú:i nenhum dos nossos concorrentes. Colégio, fundações a 7l metr9s; Porto de Aratu, e Ponte Colombo Sales, a
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Odebrccht deténi o melhor currículo no País para os itens: escavações de tu~ precisam ser esclarecidas para que o relatório esgote o assunto. Então, terei
bulões com grande diâmetro; escavação em rocha; concretagem submersa e o obrigação de. vez por outra, voltar, reprisar o assunto. Compreendam o pa·
item cinco: garantia de qualidade.
pel antipático do Relator. (Risos.) Muito~ obrigado.
Não tínhamos o título de matacões, também ninguém neste País tinha.
0 SR. LUIZ VILLAR _ Pediria a V. Ex• que também compreenda a
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nem a Alemanha.
nossa posição. Sempre que V. Ex• mencionar autores do projeto de segurança
O SR. qiRCEÚ CARDOSDO - Nem no mundo.
da Usina Nuclear, quando nós dissermos que essa parte não nos cabe, quer
o SR. !I(ÚBERTO ODEBRECI:IT _Esta era a Sltuaçao quanto às fun- dizer, nós não estamos querendo nos omitir.lõ que, na posição de construtodações. E nenhuma construtora neste País tinha experiência desses itens que res, nos cabe muito mais garantir a qualidade do produto, no prazo e no cus·
eu enunciei. As únicas emprCsas brasileiras que trabalharam em consórcio, fi~ , to planejado.
Então, a condição das paredes do reatar da Usina I, tão comentada, é
zeram Rio-Niterói. 0 consórcio ficou com uma firma ECEX, que ainda
hoje é um problema para 0 Governo. Esta a realidade dos fatos.
uma condição definida entre os projetistas, o cliente e o organismo de seguA Empresa Internacional Estacas Frank nunca se dispôs a executar fun~ rança que, no País, é 3 CNEN.
O SR. MILTON CABRAL- Então, não hâ explicações técnicas a esse
dações especiais para a Odebrecht, como não aceitou fazer as fundações de
Propriã_:..Colégio, não aceitou·fazer as fundações da Ponte de Florianópolis, respeito?
porque dizia que não ~a deixar o seu mercado normal, cativo, para se meter
0 SR. LUIZ VILLAR _Não. Existem, eu poderia dizer a v. Ex• _e
em inovações, porque esse não era o mercado dela. Estava querendo verificar
como a Odebrecht iria fracassar. Esta 3 realidade.
aí, estou começando a entrar numa linha que não é nossa, de construtor Também. pela manhã, esclareci que as fundações da Ponte Rio- que conheço informações de que existem diferentes teses, diferentes teorias
sobre probabilidades de acidentes. Os projetistas, o cliente e o órgão de seguNiterói, independente de que todos os problemas daquela ponte são mais rança decidem qual a possibilidade de acidentes ou a possibilidade de acontecomplexos. Acontece só uma coisa, que nós executamos um quilômetro de cer uma batida, alguma explosão. Em vista disso, decidem sobre a espessura
ponte e quem fez 13 vezes mais do que a construtora a oportunidade de seca~ do reatar. Estou entrando numa ãrea que não é ãrea nossa, de construção.
pitalizar, porque a mesma só fez adquirir know how e mais nada. Não ganhou Estou enriquecendo as informações, estou tentando dar uma explicação a V.
nada, ganhou foi experiência que transferiu, aproveitou e deu isSo à Nação,
em Florianópolis, em Aratu, na Ponte de Bertioga na Baía de Santos, na pon- ;:~i,a~~~s ~~ ~=~tí::t~~snqo:!~oâr~~ ~~o~:~~~ê:~~~ ~t1~e:~~~~t=~es:e~~
te rodo ferroviária. Isto, quanto às fundações.
tos.
Principais experiências necessárias à execução da supra~estrutura. Vamos agora à supra-estrutura da Usina II e III:
O SR. DIRCEU CARDOSO - Posso concluir o nosso Relatório. As
1. Trabalho em obras industriais, grande número de eventos, pouco vo~ paredes do reator de referência vão de 80 centímetros a 1.80 centímetros. A
lume de concreto, porém um concreto complexo. ta primeira exigência para nossa é a mfn1ma.
execução da supra-estrutura das usinas.
O SR. MILTON CABRAL- Bem, o reatar de Angra II é um reator de
2. Concretagens especiais do vaso do reator.
potência menor.
3. Conhecimento das prioridades dos montadores de equipamentos nuO SR. DIRCEU CARDOSO- TOdos os reatares construídos no mundo são de paredes de 80 centímetros a 1.80 centímetros. A nossa é a mínüna.
cleares e suas necessidades.
4. Garantia de qualidade.
É a parede mais fina. Pode ser de cimento, não discuto as condições. Estes são
Pela nossa origem nos desenvolvemos, inicialmente, em obras indus- os fatos.
triais. Nossa vocação sempre foi o concreto e nãO estradas e barragens. Logo,
para o item primeiro, nosso currículo é eXCelente senão~ o melhor também do
O SR. LUIZ VILLAR - Parece-me que deixei bem claro que ...
País. E foi este o título que nos deu o Aeroporto Internacional do Rio deJaO SR. DIRCEU CARDOSO- Evidente.
O SR. LUIZ VILLAR -- ... a minha explicação tem o sentido apenas de
neiro.
Para os itens 2, 3 e 4, ou seja, concretagens ·especiais de vasos de reatares ajudar esta Comissão.
·
das prioridades e montadores de equipamentos nucleares e suas necessidades
e, finalmente, 0 item 4, que é garantia de qualidade a nossa participação na
O SR. JOÃO BOSCO - A pergunta' que eu gostaria de formular é a seexecução das obras da Unidade 1, nos deram condições de únicos até 0 mo~ guinte: qual foi o custo adicionado dessa diferença de 1.)00 a 2.200 estacas na
mento.
u_nidade 11?
lõ fácil, pois, concluir que a continuidade da empresa, que estava consO SR. NORBERTO ODEBRECHT- Quanto ao problema do custo,
truindo Angra I, para executar Angra II e III, inclusive com as fundações e nobre Senador, nós não temos acesso a uma série de custos, coroo sejam ci~
tubulões profundos, pelo seu currículo e pela economicidade, foi a decisão mento, ferro, brocas, etc. Esses são custos totalmente controlados pelos nos~
correta.
sos clientes. De forma que nós não temos a noção do custo que isto represen~
Dentro desse quadro geral qual a empresa que seria mais conveniente, ta.
qual o seu nome?
O SR. JOÃO BOSCO- Não -tem noção do quanto isto representa, o vaEstes são os argumentos que eu poderia levar, talvez, a noite toda discu- Ior de uma estaca que está sendo colocada? Eu diria esta estaca entre aspas,
tindo sobre o assunto, desde que eu fosse provocado nesse mesmo campo e ou estaca com aspas, ou sem aspas.
nessa mesma direção, porque não foi à.. toa que comecei a convocar desde
1918 e mostrar toda a nossa tradição. Quer dizer, nós não somos, repito, proO SR. NORBERTO ODEBRECHT- São tubulões. O que temos são
'duto de um poo/ rodoviário nem de hidrelétric3.. Fomos ganhando passo a informações que provêm do próprio ·cliente, que estão em torno de 35 mil
passo, fomos subindo degrau por degrau, numa ârea pobre como o Nordeste. dólares por estaca da ordem de 40 metros.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Dr. Norberto Odebrecht, para enO SR. JOÃO BOSCO - São custos diretos ou indiretos?
caixar uma pergunta sobre um assunto que mereceu o comeiitârio da impren~
O SR. DIRCEU CARDOSO- Temos informações oficiais de Fumas.
sa; quais são as diferenças fundamentais entre as especificações da superestru~
tura de Angra I em relação a edifícios semelhantes em outros países? A imO SR. JOÃO BOSCO - Nós temos tido, aqui, írif'ormações contradi~
prensa comentou muito uma redução apreciável da parede daquele edifício tórias, inclusive, no próprio local da obra. Voltei de lá insatisfeito, porque
do reator, inclusive, sob 0 aspecto de segurança, que é hoje 0 que está na mo~ ninguém soube me dizer qual o responsável por aquela localização, atê hoje.
da, 0 que está mais preocupado. isso foi apresentado, talvez, como uma deli- Nem a NUCLEN, nem a NUCLEP, nem a NUCLEBRÁS. Voltei de lá ecociência tecnológica nossa. Então, seria oportuno que y. S• desse uma expli~ muniquei à Presidência da Comissão, sem saber. Desde o primeiro dia que
cação técnica a respeito desse detalhe. Qual a razão fund-amental da diferença · cheguei lã, insisti, insisti, e cheguei até a me irritar de tanto perguntar isto.
de especificações da superestrutura de Angra 1 em relação a edificios- semeBem, aqui Cstá certo: a Norberto Odebrecht estã naquela de nada tenho
lhantes em outros países?
com isso, não me comprometam com isso.
Queria fazer um comentário. Está prevista a presença do ex~ Ministro das
O SR. NOBERTO ODEBRECHT- Dou a palavra ao Dr. Luiz Fer- Minas e Energia na Comissão de Energia Nuclear. Pelo que pude depreender
nando Villar que conhece o assunto com mais detalhes para dar esse esclareci- dos depoimentos que li_ tenho lido os depoimentos com muita atenção _e
mento.
dos depoimentos que assisti, e isto eu queria dizer na presença do Presidente
O SR. RELATOR (Mílton -Cabral) - Queria apeilas lembrar que, na da Empresa, me parece que o ex-Ministro das Minas e Energia decidiu contra
posição, no papel de Relator, tenho que captar algumas coisas, dúvidas que a concorrência pública, porque S. Ex'- acreditava na realização de um consór-
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cio. f: que, contrariando o que disse o Coronel Ferreira, meu amigo, a quem
não pude, naquele dia, interpelar, é que o Ministro não gostava de protelar
soluções, gostava de assumir. Por isso mesmo S. Ex• decidiu. Mas, S. Ex• não
decidiu, impôs: só entregamos à Norberto Odebrecht, se ela se consorciar
com outras empresas.
Vou concluir fazendo uma pergunta, me respondam se quiser: se o Ministro Ueki tiveSse determinadO que só entregava, ou só adjudicava com a
realização de um consórcio", a Norberto Odebrecht teria aceito? Aqui conCluo
a minha partiCipaÇãO, Sr. Presidente.

a

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Dependeria de qual viesse ser o
nosso sócio; porque era preciso ficar muito clara a divisão de responsabilidades, para que pudesse oferecer ao nosso cliente o produto que realmente este
espera do consórcio.
O SR. JOÃO BOSCO -
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Vou ter que voltar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

V. Ex• está com a palavra.

O SR. JOÃO BOSCO - Nesta hipótese, se tivesse sido impossível um
acordo para a realização de um consórcio, então a N orberto Odebrecht teria
que esperar a realização de uma concorrência pública.
Vou concluir dizendo que, de um lado, o que tenho ouvido falar do programa é que uns têm pressa, outros acham que a pressa é inimiga da eficâcia.
O depoimento está cheio de citações a respeito disso. Ãs vezes, a demora ê
melhor para ser mais eficiente. Mas, a verdade é que se buscou consórcio para
queimar etapas, porque havia a idéia de que ganharíamos, pelo menos, dois
anos com know how alemão, jâ conhecido. E, em verdade, jã sabemos, hoje,
das declarações ainda hã pouco feitas pelo próprio Sr. Superintendente da
empresa, que o atraso normal vai continuar variando entre um ano e meio e
três anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto o nobre Senador Lenoir Vargas se deseja usar da palavra.
O SR. LENOlR VARGAS -

Sr. Presidente, não estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) dez minutos.

Está suspensa a reunião por

(Suspende-se a reunião às 17 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro reabertos os nossos
trabalhos pedindo,_mais uma vez, ~esculpas ao Dr. Norberto Odebrecht, pela
demora jâ que S. Ex•, o Sr Relator, tinha uma audiência marcada no Ministério do Exterior.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOlR VARGAS- Devo, inicialmente, dizer ao responsável
pela firma Odebrecht que tenho no maior conceito a sua empresa, pois que
acompanhei a construção e passo, seguidamente, sobre a Ponte Colombo
Machado Sales, que é uma obra realizada pela sua empresa e que atesta uma
grande categoria na construção.
Mas como possivelmente V. S• vai ser ainda questionado a respeito de
um dos pontos mais polêmicos e que para mim não terfa a importância que se
tem dado a ele, não fossem algumas afirmativas do depoimento de V. S•.
Trata-se da falada carta interna de FURNAS, pãg. 31, datada de 10 de junho
de 1975 e assinada pelo responsável pela fiscalização da obra da primeira Usina: V. S• aqui nos declara que se tratava de uma correspondência interna de
FURNAS:
"-~.pois não foi endereçada-à nossa empresa, nem reflete nosso
relacionamento com a contratante. Jamais houve carta de FURNA$ à Odebrecht, manifesfaifdo insatisfação quanto aos nosso-serviços. A função precípua da carta interna foi tecer argumentos pessoais, para solicitar as alterações contratuais que o signatârio considerava necessárias".
Mais adiante, diz V. S•:

HQ que se evidenciava, em 1974, era a existência de opiniões divergentes entre a Odebrecht e a fiscalização local, o que prejudicava
a construção da usina."

E, na página 33, diz V. S• o seguinte:
"Por sua vez, a fiscalização da obra preconizava como solução
a efetivação de niudanças em nossos quadros gerenciais. Nosso entendimento foi o de que, se as substituições eram necessárias à restauração do bom entendimento com o cliente, deveriam ser feitas."
E conclui dizendo:
"Registre-se o fato de que, logo após, também o cliente fez mudanças no seu quadro gerencial, tendo substituído o responsãvel
pela fiscalização."

A primeira pergunta seria a seguinte< essa substituição no quadro gerencial da Odebrecht foi uma deferência, de carãter diplomático, digamos assim,
para com FURNAS ou foi o reconhecimento de Odebrecht da conveniência
técnica da mudança gerencial?
E a segunda pergunta, também relacionada com a circunstância de que
V. S• afirma que, logo após, tãmbêm o cliente substituiu o responsável pela
fiscalização. Teria havido, no caso, uma contrapartida da parte de FURNAS,
em caráter, digamos, também diplomâtico ou teria havido um entendimento
entre a direção da Odebrecht e a direção de FURNAS para que se substituísse, respectivamente, a parte gerencial da Odebrecht e, em contrapartida. se
substituiria também a parte gerencial da fiscalização de FURNAS?
E apenas para que haja um pouco mais de esclarecimento em torno dessa
matéria.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Nobre Senador, quanto à primeira pergunta, se a substituição foi diplomática ou se o problema revestia~se
de competência, vamos dizer assim, técnica dos nossos quadros, foi dito,
numa das pãginas, o seguinte:
"'De resto, em nenhum momento, para nós esteve em jogo a
competência dos técnicos afastados, todos portadores de excelentes
currículos profissionais, tal como ocorrera antes do episódio, hoje
ocupando posições gerenciais importantes."
Portanto, quanto à primeira parte, positivamente não havia nenhuma
mancha quanto à competência desses homens. Eram, realmente, competen~
tes.
Diplomática: não houve nenhum acordo nem diplomacia. Houve uma
compreensão, porque a obra sendo por administração, realmente nos cabia
buscar uma compreensão com o cliente, buscando a comunicação, porque
sem comunicações não é possível conviver numa obra por administração. Só
nos restaria deixar o canteiro ou, então, reconhecer que o defeito estava ... Não queremos buscar saber quem era o responsável pelas falhas de comunicação. Restava saber que as comunicações tinham que existir. Então, tentamos demonstrar, do nosso lado, que as nossas portas estavam abertas. Estendemos a mão para buscar a comunicação. Não sei se estâ respondida a pri~
meira pergunta.
Quanto à segunda pergullta que V. Ex• formula, relacionada com:
"Registre-se o fato de que, logo após, também o cliente fez mu~
danças no seu quadro gerencial, tendo substituído o responsável
pela fiscalização."
Isto foi iniciativa do cliente. Não participamos, nem temos conhecimento. nem sabemos quais as razões.
O SR. LENOIR VARGAS

~

Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE- (Senador Itamar Franco)- Com a palavra o
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, Dr. Norberto
Odebrecht, a sua exposição concatenada, lógica, dirimiu algumas dúvidas,
mas criou dúvidas maiores. E é o que nos compete, agora, esclarecer.
Destaco o seguinte trecho, do pronunciamento do Dr. Licínio Seabra,
aqui nesta Comissão. Diz ele na pãgina 2:
.. Histórico dos eventos principais. Seguiu-se a delegação a
FURNAS, da responsabilidade de construção e operação de Angra
I; para assessorar o planejamento da central nuclear, FURNAS
contratou serviços da firma NUS Corporation, dos Estados Uni~
dos."
Mais à frente, no mesmo depoimento. diz ele:
~'FURNAS contratou uma companhia de consultaria americana, a NUS Corpóration, a qual iniciou seus serviços em fevereiro/março, de 1969."

Aqui está o relatório da NUS Corporation, em inglês. A tradutora estã
aqui, do nosso lado. Foi ela quem traduziu para nós esse relatório. A certa altura diz a NUS Corporation:
HO sítio Itaorna estã localizado em uma baía, dentro de outra
baía."
Só não explica se a baía em que estã localizada Itaorna, é a Bahia com h.
E é o que vamos - desculpe-me V. S• ......... procurar indagar. Isto é apenas para
introdução, para desarmar o espírito.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Perfeito.
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----~------~--------~~~--~-----~------------------------O SR. DIRCEU CARDOSO - Minhas homenagens à sua Bahia. exemplo, o fio de dobragem de ferro, a oficina mecânica, a marcenaria, etc.,
Recordo .. me de um verso, de uma quadrinha recitada na Câmara, no meu espalhados no terreno, ocupando o terreno, para se ter a idéia de que não pctempo de Deputado, pelo ilustre Deputado Josafâ Borges:
deria comportar outro canteiro. Mas a área comporta, perfeitamente, o canTada tinta deste mundo
teiro de uma segunda empresa.
V. S'- é um homem de responsabilidade, nós vimos o seu depoimento, secom que se escreve alegria
vem do tinteiro profundo
rena, firme. Conscio das suas responsabilidades e do que V. S• é, hoje, numa
do mar azul da Bahia.
das grandes empresas do País, queria, então, a sua opinião, valiosíssima para
Portanto, sem nenhum parti pris. vamos procurar analizar o relatório de esta Comissão. Não há nada quanto a V. S•, mas é uma resposta de que preciV. S•.
sarnas. partindo da sua boca e da sua inteligência.

o SR. JOÁO BOSCO _o Senador f>assosPôrto, aqui do meuhido, estâ dizendo que é de um poeta sergipano.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu não sabia. Ele sempre rCcitava para
mim e eu guardei.
O SR. JOÃO BOSCO -

E. uma homenagem então a Sergipe.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, quero homenagear a Bahia. A
Battia tem tido, corno diz o nosso Senador Lomanto Júnior, 7,9 de incentivos
fiscais...
Dr. Norberto Odebrecht, a nossa dúvida, em primeiro lugar, é com relação à localização e ao canteiro de obras de Angra I, de Angra II e Angra III,
porque a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, na primeira etapa do seu
trabalho, quer averiguar as denúncias feitas pela Der Splege/ respeito de irregularidades na contratação dessas obras. Esta, a primeira parte. Então, nós
verificamos o seguinte: trouxe do escritório da sua firma, em Angra, aquele
croquis. em que nós vemos, naquele terreno de 500 mil metros quadrados, a
localização de Angra I e a futura localização de Angra !I e Angra III. Gostaria de perguntar, então, a V. S•, como chefe dessa firma, a quem foi adjudicada Angra II e Angra III? Cabe um segundo canteiro de obras naquele espaço
de 500 mil metros quadrados?

a

O SR. NORBERTO ODEBRECHT -Nobre Senador, a respostajã dei
e, no nosso entender, somente tem cabimento para um canteiro, para uma
empreiteira, a não ser que se façam aterros e ampliem-se as obras. E digo que,
economicamente, racionalmente, não é viável.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Norberto, hâ, ainda, uma contes·
tação: eu fui informado ...
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador, permita-me interromper V. Ex• Talvez, o Dr. Luiz Fernando Souza Vilar, o nosso Superintendente, possa aditar algum esclarecimento que facilite a formulação de uma
pergunta complementar a V. Ex•. V. Ex• permite?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Claro, com prazer.
O SR. LUIZ FERNANDO SOUZA VILAR -Nobre Senador, ficou
muito claro no depoimento do nosso Presidente, o Presidente da Construtora
Norberto Odebrecht, que não foi apenas uma raZão que levou à decisão, foram várias razões. V. Ex• está querendo se localizar numa delas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Permita-me V. Ex•- a minha pergunta
é muito simples.
O SR. LUIZ FERNANDO SOUZA VILAR- Eu vou respondê-la.

O SR. DIRCEU CARDOSO- A minha péigunta é muito simples. A
O SR. NORBERTO ODEBRECHT _Nobre Senador, pelo que estou
entendendo, v. Ex• estã abordando 0 problema do canteiro.
parte amarela do croquis é ocupada pela ODEBRECHT. Então, o que sobra
desse canteiro não compõrta um segundo canteirO -de obras? Ouça bem: de
O SR. DIRCEU CARDOSO - Exato!
tudo o que sobra, nessa linha de espaço, 500mil metros quadrados, não com- O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Quanto-ao-relatório deNUS porh'u!l1 segundo canteiro?
Corporation, foi só a introdução.
o SR. LUIZ FERNANDO SOUZA VILAR - E preciso considerar
O SR. DIRCEU CARDOSO- Perfeito, só-fÕi a introdução. Nãó tenho que a questão não é só de área, é preciso considerar que a decisão tem que ser
dúvida nenhuma.
-racional, no sentido de uso de instalações comuns. Então, foi citado que uma
o SR. NORBERTO ODEBRECHT _Quanto ao canteiro, jâ esclareci série de centrais industriais, existentes no canteiro, como central de forma,
de manhã, que, se for necessário introduzi( mais um canteiro, tudo é possível. central de ferragem, central de armação - aí, não é ...
O problema é de custo, é somente criar novas ãreas, novos aterros e fazer noO SR. DIRCEU CARDOSO- Dr: Luiz Fernando Souza Vilãr, eu não
vas instalações. No nosso entender, o que foi feitO em Angra, foi o que racio- soU Engenheiro, mas isto é o canteiro-- não é o canteiro e mais central de
nalmente está certo. Fôssemos nós ou qualquer outra empresa, a solução se- concreto, não é o canteiro e mais central de nada. E o canteiro de obras de
ria esta. Em muitos casos e, posso mesmo dizer, em muitas oportunidades, a apoio logístico. A Angra I e a Angra II é, exatamente, o canteiro, a central de
ODEBRECHT jâ se recusou a participar, em casos como este, ein que a concreto, tudo isso - não é verdade?
ODEBRECHT poderia entrar no canteiro de uma concorrente e dividi-lo.
O SR. LUIZ FERNANDO ~ Isso é verdade.
o SR. DIRCEU CARDOSO_ Estou falando, v. s• me desculpe. v. S•
Mas isto ela não fez porque entendia quenenhunl resultado traria para o proprietãrio. Olhamos, primeiro, para os objetivos do cliente.
. é o primeiro prêmio da Escola de Engenharia da Bahia, medalha de ouro em
Voltando ao caso de Angra, no caso de Angra, repetimos, só tem lugar todo curso, moço, ainda, e um dos superintendentes da obra de Angra I e Aoracionalmente, economicamente, para um empreiteiro, para um canteiro. A gra II.
duplicidade das instalações de centrais de concreto, centrais de britagem, oficinas, refeitórios, exigiriam aterros, novas ãreas, e 0 custo não seria admissíO SR. LUIZ FERNANDO- Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, V. s~ tem uma grande responsavel. Ésta a nossa opinião.
bilidade nisto.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Norberto Odebrecht, a Comissão
Aqui (slide) o espaço todo do terreno, aqui, churriado de amarelo, estão:
verificou in loco e nós temos o depoimento de três técnicoS; da niais ·alta ex- CNO, CNO. Então, cabe ou não cabe outro canteiro aqui? V, S• é um engepressão na Engenharia Elétrica deste País, que São-o· DlTetor de FURNAS, nheiro, não é um filósofo e nem nada.
Presidente da ELETROBRÁS e Administrador do canteiro de Angra I. Eles
O SR. LUIZ FERNANDO- Exatamente. Então, veja V. Ex• que o
disseram o seguinte: onde se estende Angra I, Angra II e, possivelmente, An- nosso Presidente disse que tudo é possível. O que é preciso analisar é se essa
gra III, em todos esses terrenos que Angra nos possibilita, nos oferece, cabeM decisão levaria a uma condição económica vantajosa para o cliente. Seria
riam, perfeitamente dois ou três canteiros de obras. foram os Drs. Mário conveniente duplicar as centrais ...
Bhering John Cotrim e Emílio Cláudio Lemme, Administrador, que foi seu
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dã-iicença.-Como-vem dito aqui, que só
companheiro no trabalho, em Angra I. Esses três engenheiros, da mais alta
expressão da Engenharia e que lá trabalharam - Uri1~ Oiretor de FURNAS, cumpre a V. S•s executar o que os projetistas faZem, então V. S• não tem nada
o outro, Presidente da ELETROBRAS e o Administrador de Angra I - ad- de dizer custo. V. S• tem que executar ou não aquela obra. Ora, se em todo
mitiram, perfeitamente, outro canteiro, e nóS verificamos, lâ, com os nossos esse terreno de quinhentos mil metros ql!_adrados, em que a ODEBRECHT
ocupa 30% apenas do terreno, nos outros -70% não caberia outro canteiro?
olhos.
O SR. LU!Z FERNANDO= Agora, se V. Ex• observar, ela ocupa só
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Os tubulões ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Perfeito, os tubulões. Em Angra III não 30, mas é quem ocupa mais. Dos quinhentos, são 120 da ODEBRECHT. Inhã um prego, ainda. Então, caberiam dois canteiros, porque, a meu ver, clusive, a existência de outros é para provar que não existe só um canteiro,
quando a ODEBRECHT apanhou a adjudicação de Angra II e Angra JII, e existem também outros no canteiro.
não iria ter mais nenhuma outra concorrente na área, ela, então, se espalhou
no terreno. E colocou - estou dando a opinião do que presenciei lá - por

O SR. DIRCEU CARDOSO - E claro. Ci que eu quero dizer é o seguinte: caberia outro _canteiro, quer dizer, outra central de concreto. etc.
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O SR. LUIZ FERNANDO -Tudo ê possível.
O SR. DIRCEU CARDOSO Esta é a primeira: pergunta.

Ê isso que eu quero.

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- O que foi dito aí pelo Dr. Luiz Fernando, da ODEBRECHT, é que tudo é possível, nada é impossível. Mas, ele
está procurando frisar, e acho que isto talvez tenhamoS que definir aqui, é que
não é problema exclusivamente de área. E que hâ tamÇém o problema do aspecto econômko. Embora à ODEBRECHT caiba, como a qualquer empreiteiro, apenas a execução_daquilo que é estabelecido, acho que a companhia,
em si, a proprietária da obra, tem que ver tamhém as-rã.zôCs econômicas D.ão

e

apenas a área física do local. Então, todos nós sabemos, eu sou muito mais
leigo do que V. Ex•, que quem tem o canteiro de obras numa construção, leva
vantagem sobre qualquer um outro. E, havendo concorrência para uma segunda etapa, teriam, para concorrer em pé de igualdade, que tirar tudo que
têm lá, para recomeçar tudo de novo. E acho que isso não interessa à firma
que está executando a obra. Não a empreiteíra, mas à companhia.
O SR. DIRCEU CARDOSO-:- Desculpe-me. V. Ex• deu uma interpretação mais elástica à pergunta. Não quero chegar à conclusão de que outro
não caberia. Queria sciber se caberia ou não outro canteiro. Isto não é contra
a ODEBRECHT.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Não estou falando nem contra e
nem a favor. V. Ex• já disse várias vezes que não é contra e nem a favor.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ê claro.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Só quer procurar a verdade. Mas,
acho que não é esse o aspecto, o da área física, pois poderíamoS, se o canteiro
não coubesse naquela ârea, caberia em outra. Não é problema de área física e,
sim, se era conveniente ou não para Furnas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou dizer aqui para V. S•. Leio num boletim que a ODEBRECHT divulga, trimestralmente, alíâs, muito bem feito,
com muito bom gosto gráfico.
-.. Qual terá sido o maior desafio enfrentado pela ODEBRECHT na Av.
Chile, no Rio de Janeiro? Os europeus têm opinião firmada: as reduzidas dimensões do canteiro." Foi o que afirmaram os engenheiros suíços que estiveram no local, admirados cottn3. -desproporção entre o tamanho do terrenonão é este, é outro - e do canteiro, constituído apenas por uma passarela de
250 metros de comprímento. Eles disseram que - isto é publicação da
ODEBRECHT - na Europa o canteiro deve ter, rio mínimo, dimensões
equivalentes à obra. E autoridade da ODEBRECHT, estou citando a
ODEBRECHT, estou jogando a ODEBRECHT contra a ODEBRECHT.
Desculpem, mas está aqui. Não está no seu repertórío, mas está no meu.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Gostaria de prestar alguns esclarecimentos.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr., não é contra a ODEBRECHT,
nem nada. Estamos procurando a verdade. O nosso Relator vai ter que con~
cluir. Não vamos falar mais em estaqueamento, em terrerio, nem nada, vamos
para frente. Custamos chegar à altura e V. g; é a pedra angular disso tudo. V.
S'- é um homem que, pela sua formação filosófica, pela sua formação religiosa que jâ depreendi, pela sua formação como um grande empreiteiro brasileiro, que está se derramando no mundo, hoje, tem que ter a posição vertical
nesta resposta: cabe ou não cabe o segundo canteiro?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Quero prestar alguns esclarecimentos e contribuir.
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da LEFEBRE da qual era sócio Jacques Lafont, Presidente da concessionária
do Porto de Salvador. Nós associamo-nos a esses franceses, trouxemos os
equipamentos mais sofisticados da .França para a execução da estrada
Ilhéus-Itabuna, vieram técnicos altamente competentes e começamos a instalação do canteiro de obras, para execução do asfalto da rodovia IlhéusItabuna,
Fizemos as instalações de pedreiras, as instalações para alojamento dos
operários, fizemos oficinas para inanutenção e recuperação das máquinas,
instalamos as dragas para sucção de areia do rio para ter a necessária areia:
para asfalto e por aí fomos. Depois di qUatro meses os técnicos franceses tiveram que ser devolvidos. Qual a razão? Não era possível prosseguir com os
técnicos franceses. A razão era a seguinte: os franceses haviam se habituado a
executar as estradas, na França. Eles pegavam o telefone às 7 horas da manhã
e diziam: nós precisa mos de brita às 8 e meia em tal quantidade, eu preciso de
areia às tantas horas, eu preciso disto às tantas horas. Eles estavam acostumados a uma infra-estrutura que eles não encontraram. Eles não conseguiram
trabalhar nestas condições. E simplesmente fracassaram. Então, que V. Ex•
verifique que um canteiro considera problemas muito mais importantes que o
espaço físico. Entra o fator social, o fator humano, porque o homem é arazão de tudo, no fundo. E, positiVamente, em Angra, o canteiro precisa de alojamentos para homens, para operários solteiros, casados, hospitais, supermerca~os, restaurantes. E, no local da obra, oficina para manutenção, reparos, enfim toda aquela parafernâlia que V. Ex• teve a oportunidade de ver.
Repito, na Alemanha, o canteiro seria, praticamente, inexistente, porque o
operário toma o trem e em fO, IS-minutos está na sua casa. Na Alemanha,
para fazer formas, as formas são feitas em pequenas firmas, existem empresas
para fazer formas, para dobrar ferros. A ferragem, V. Ex'- encontra empresas
para dobrar as ferragens e, assim, sucessivamente. Nada disto nós dispúnhamos em Angra, tudo tinha que ser feito naquele local. Então, eu digo a V.
Ex~, os fatores são os mais diversos, inclusive, administrativos. Existem os
problemas sociais. Quando, num canteiro daquele se instala, dois trens empreiteiros, temos a competência entre os p[-óprios empreiteiros, quer dizer, há
um leilão no problema da mão-de-obra; há a filosofia das empresas, ou seja,
os valores e as crenças de cada uma, a maneira como uma administra e a ma~
neira como a outra administra. São problemas, são conflitos dificílimos de serem administrados. Daí V. Ex• não encontrar, no mundo, uma só usina que,
ao ter que se executar a segunda geminada, não fosse entregue à mesma empresa. Esta é a verdade.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isto ê violento, o que V. Ex• está falan.
do.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT --Acredito; Villar, será que nós
poderemos dar essa prova?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, não precisa. Eu acredito. Eu acho
violento isto, são duzentos e cinqUenta e três usinas nesse mundo.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Vou tentar dar um esclarecimento complementar, porque esses controles todos ficam na mão do nosso supe..
rintendente e ele está, realmente, procurando me substituir. E ele vai falar.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Acho difícii, desculpe-me. Nós estamos
em desacordo. Substituí-lo, não. V. S• levou a empresa até esta altura e precisa de uma equipe para substituí-lo.
O SR. NORBER TO ODEBRECHT- Um homem envelhece e morre, a
empresa não tem direito de envelhecer nem morrer.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu conheço mais a sua vida do que V.
Senador Dirceu Cardoso, o canteiro de uma obra depende, em primeiro Ex• pensa.
lugar, do tipo da obra que deve ser executada; em segundo, da filosofia do
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Obrigado.
projeto; em terceiro, do prazo e outras condições espedãiS impostas pelo
O SR. DIRCEU CARDOSO - Consta atê as restrições que se impõe
cliente. Uma outra coisa a considerar num canteiro: se existe uma infraestrutura na proximidade do local onde se pretende executar a obra, onde se por disciplina.
instalará o canteiro ou se existe até no próprio local uma infra-estrutura disO SR. LUIZ FERNANDO VIL LAR- O que o Presidente quis dizer ...
ponível. No caso de Angra, como se iniciou e se localizou Angra naquele ponO SR. DIRCEU CARDOSO- Estou de acordo. Um minuto, por fato, sabia-se de antemão que não existía- nenhuma condição de se ter apoio
numa infra-estrutura próxima. Toda infra~estrutura teria que ser executada vor. Eu não vi alojamento de operãrio. No canteiro lâ não tem, nem da
naquele local. Se uma usina dessa tivesse sido executada na Alemanha, positi- ODEBRECHT, nem da NUCLEN, nem de ninguêm. A NUCLEN está favamente o canteiro seria irHinitam"eilte-menor. Lá, numa usina daquela, ela zendo Liin prédio, um alojamento que não sei de que é. Os alojamentos de
tem apoio em todas as cidades próximas. As condições de transporte para as operários, que eu vi, também, à meia-noite, muito bons, ao contrãrio daquela
nossa denúncia aqui. Hoje, em outras condições, eu vi, entrei neles, em Mammassas operárias são completamente diferentes.
Vou citar um fato: precisando o nosso Estado da Bahia fazer a primeira bucaba. São da ODEBRECHT, muito bem instalados. Central de concreto,
estrada de asfalto, em 1953, - quem fez a primeira estrada de asfalto for o central de britagem, central de formas, central de dobradora de ferro, oficina
americano, durante a Guerra, de Salvador ao Aeroporto, que foi feita em mecânica, oficina de obras e escritórios. Isso é que é o canteiro de obras.
Agora, de fato, V. S11 tem razão, com as cidades junto das usinas, não
areia-asfalto - a primeira estrada em asfalto usinado foi feita pela
ODEBR ECHT, que foi buscar tecnologia com uma empresa francesa chama- precisa fazer aquela despesa imensa que fizeram com alojamentos. Na Euro-
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pa, eles se deslocam de bicicletas, automóveis, de ôníbus e tal, atendem ali e
voltam. Mas, em Itaorna, não hã alojamento dos operãriqs. Só tem as famosas cantinas de que vamos falar, agora.
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com a Unidade II. Então, o exemplo que temos e que, sempre que isso ocorre,
normalmerlte é o mesmo empreiteiro que executa as duas Unidades.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O argumento eu não colho. Desculpe.
não colho porque acho que é forçado e não é digno de um medalhado da Faculdade
de Engenharia da Bahia.
bém, não têm .essas centrais industriais, jã que lâ eles conseguem, Por -telefoO DR. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador, proponho-me
ne, serviços de dobragem, de concreto, de forma, de empresas especializadas,
subempreiteiras. Entã9, O·que--foi dito--é q·ueexlSTein· duas partes distintas, encaminhar a V. Ex• um quadro de um grande volume de usinas em situação
O SR. LUIZ FERNANDO VILLAR- Mas foi citado que lá, eles, tam-

essa parte do canteiro com todas as centrais, que o nosso Presidente quis di- idêntica a Angra.
zer, naturalmente, não existiriam em outras Condições-SOcíitS: em outra culO SR. DIRCEU CARDOSO - Concordo que a NUCLEN ou FURtura ...
NAS pudessem fazer um acordo com a Odebrecht para construir as três. NisO SR. DIRCEU CARDOSO -Aí, estou de acordo. Então é possível to estou de acordo, que a centralização é mais barata, está certo, concordo
que haja o segundo canteiro.
com isso. Mas não ~-o caso. O caso é outro. Eu perguntei se caberia um seNós temos três depoimentos de que ali comportaria o segundo canteiro: gundo canteiro. E um espaço de 500 mil metros quadrados, dos quais 30% a
do Dr. Mãrio Bhering, do Dr. John Cotrim e do Dr. Emílio Cláudio Lemme. Odebrecht ocupa e lO% é a usina. Ou seja, 10% é Angra I, 30% a Odebrecht
Estão nos depoimentos que foram ditos aqui na Comissão. Todos os três de- ocupa com seu canteiro, espalhado, porque não teve a preocupação de fazer
poimentos foram ditos. Isso é urna observação, aqui, para o nosso eminente tudo -aPertado, pensando que iria entrar outra concorrente. Lâ existe uma
movimentação perfeita.
Relator.
Mas, Dr. Odebrecbt, acompanho a sua empresa não com o intuito de
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador, acho importante que, se eu puder fazer uma prova, se puder apresentar a V. Ex' uma prova descobrir uma falha, absolutamente. Orgulho-me de tudo aquilo de que se orde que nós não temos um exemplo no mundo de que no canteiro em que exis- gulha o meu País.
Trouxe um exemplar dó Time, onde se vê uma reportagem de duas pâgitam uma, duas, três ou quatro usinas, elas tenham sido feitas com impreiteiros diferentes; se eu puder lhe trazer esta prova, e me parece muito próprio nas, patrocinada pela Odebrecht, falando sobre Angra I. Esta revista é vendida em toda a América Latina, África, e no mundo. E natural, a Odebrecht é
que ela chegue às mãos de V. Ex• e da Comissão, poderemos perceber o
boje uma- empresa interfiacional, vai construfr no Iraque, no Peru e por ar
problema, porque o essen·cial, às vezes, é invisível. Não é numa reunião como
afora. E aproveito a oportunidade para prestar uma homenagem ao Dr. Noresta, às vezes, que nós poderemos ter a tranqUilidade de trazer aos Srs. coisas
berto Odebrecht destacando a última frase da reportagem que peço à tradutoque são extremamente importantes. Aparentemente não são, mas no fundo
ra leia para nós. E também uma' homenagem ao nosso País.
são importantes. E nem sempre ocorre no momento. Poderia ser feita a perA SR• TRADUTORA gunta: por que no mundo não existem dois canteiros para fazer duas ou três
usinas?
.. A revolução tecnológica em curso no Brasil é a maior prova

O SR. RELATOR (Milton Cabral)_ Dr. Norberto Odebrecht, eu acredito que razões técnicas não justificam as argumentações aqui apresentadas,
porque são numerosas as obras consorciadas onde os serviços são comuns.
Isso é organizado com centrais de concreto, de britagem, de preparação de
formas onde os serviços são contratados, exatamente, para fornecer a um,
dois, três empreiteiros. t assim que funcionam graridCs ·obras em todo 0 País.
Então, a pergunta, talvez, seja para obras convencionais. A nOssa dificuldade,
a que sempre proclamamos, é que, aqui, ninguém é especialista em concreto,
em energia nuclear,mas há um bom senso que norteia tudo. Porém, 0 problema de uma usina nuclear é que suas obras são de tecnologia especial, onde o
fato r qualidade estã acima de qualquer outro. As exigências são muito grandes. Compreendo que a exigência de ter um canteiro numa mesma empresa.
atenderia a esse requisito de exigência de qualidade. Seria uma justificativa,
porque, tecnicamente, não justifica. Pelo menos, conhecemos vários canteiros
onde atuam duas, três e quatro empresas e se estabelece uma organização racional de distribuição de serviço.
O DR. NO BERTO ODEBRECHT - ·l'rã(l Qüereiido disCOraar do
nobre Relator, eu diria que está certo, não vamos discutir se tecnicamente ou
não. O problema é não colocar a economia a serviço da técnica. Existe o
problema administrativo~ existe o problema da segurança do próprio cantei~
ro. V. Ex• já imaginou, por exemplo, o problema de segurança, se tivéssemos
três empreiteiros com a sua massa de operãrios e V. Ex• sabe a qualidade e o
nível de nosso peão. Hã dificuldade em administrar e manter a disciplina.
Esse é um problema que não estamos em condições de mencionar aqui. E preciso que alguém tenha convivido ou conviva nesse meio, como nós convivemos. Temos ou não- Condições de fazer essa prova? Temos ou não esses doeumentes?

O SR. LUIZ FERNANDO VILLAR- Tenho a informação de que todas as usinas que são feitas geminadas, em trabalhos concomitantes, ou seja,
em trabalhos que têm superposição de serviços entre uma e outra, apresentam
problemas porque uma coisa é fazer uma usina, hoje, conclui-la e, depois, daqui um ano ou dois, fazer itiTia outra usina. Essa é uma situação diferente da
situação de se fazer uma usina e írlíciar a outra, enquanto a anterior não ter-·
minou. E 0 nosso caso.
O SR. DlRCtU.CARDOSO - Angra I já está terminando e já estão
começando Angra II.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Ainda não terminou, são obras simultâneas.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, o que falta?
O SR. LUIZ FERNANDO VILLAR:..:.. Estamos em !979 eestamosfalando de fatos de 1977. Em 1977, existia uma concomitância da Unidade I

de que somente no passado éramos um País do futuro."
O SR. DIRCEU CARDOSO- E uma expressão bonita e dou meus parabéns pela propaganda feita pela Odebrecht.
Agora vamos às estacas, porque isso é fundamental. Depois perguntarei
sobre segurança de reator etc.
Vi as fundações de Angra II e ouvi referências sObre Angra I. Perguntei a
um dos di retores de FURNAS: houve alguma dificuldade entre a WESTINGHOUSE e a ODEBRECHT na construção de Angra I? E ele me respendeu: ••Não. Eles executaram fielmente aquilo que foi especificado". En~
tão, isto é uma homenagem a V. S• Hoje eu sei, a WESTINGHOUSE é que
criou dificuldades para os senhores, atrasando o programa, atrasando mapas,
croquis etc. A empresa americana é que causou dificuldades â
ODEBRECHT, mas tudo foi executado a tempo e à hora pela
ODEBRECHT. Vi as fundações, vi aquele maquinãrio todo especial, algumas mãquinas acopladas com pedaços de uma e outra, para fazer uma tecno~
logia que nenhuma empreiteira do mundo tem. Só a ODEBRECHT tem e
isto está dito no relatório. Nem a HOCHTIEF, nem a K WU, nem as empresas americanas tinham especialidades para encravar esses tubulões. São quase
SO quilômetros de tubulões chão adentro. Fiquei muito entusiasmado ao ver
uma firma brasileira abrindo para todas as outras cons.trutoras do mundo um
horizonte novo. usando uma nova tecnologia que as outras não têm.
Então, foi com essa satisfação que a Comissão lá esteve e ~iu isso, mas
quero dizer-lhe: Dr. Odebrecht, a NUCLEN, FURNAS, ou seJa quem for,
devia ter pensado antes de jogar uma segunda usina naquele terreno fofo, de
termos aqui todas as especificações, naquele areal imenso, buscando uma pe·
dra a 50 metros de profundidade. Vai ser a primeira usina do mundo. a "pernalonga", com 50 metros de profundidade. E correoutras circunstâncias que
veremos aqui.

·Então, aqui no Time, está prestada uma homenagem a V. S• Quer dizer,
isso custou bom dinheiro, mas foi o seu e -não o meu.
o SR. NORBERTO ODEBRECHT --v. Ex• quer que justifique essa
despesa ...
O SR. DIRCEU CARDOSO_ Não. v. s• hoje tem que fazer propa·
ganda, publicidade numa revista que cobre 0 mundo. Hoje, v. S• estâ no Iraque,- está no Peru, amanhã estarã em outros paises, é isto mesmo.

O SR. NORBERTO ODEBRECHT _Muito obrigado pela compreensão.

o SR. DIRCEU CARDOSO- E a compensação das coisas. A equipe
está aí. São estes- rapazinhos que V. S• estã preparando para sucedê-lo na di~

reçàoda firma.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Posso fazer uma pergunta ao Sr.
Norberto Odebrecht?
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Pois não. Perfeitamente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- fique nós temos, nos debates, às vezes, falado sobre o problema do salitre na região. E como sofro muito este
problema na minha casa, lâ na Bahia, pergunto a V. S• se não hâ a interferência do salitre para corroer esses tubulões ou outro material da Usina lâ em
Angra?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Quanto aos tubulões, não hâ nenhuma preocupação. Quanto aos equipamentos da Usina, todas as especificações já prevêem esse aspecto. Se há algum outro aspecto que tenha ficado
por fora, vamos dizer, não devidamente tratado, jâ está sendo corrigido. Quer
dizer, a obra prevê o salitre e todas as precauções jâ estão sendo tomadas.

je, ·da energia para Angra I, estaria, sem o combustível, na ordem de 1.623
dólares.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sem o· cumbustível.
Assisti, então, o homem descer e colocar uma carga de dinamite no matacão. V. S• pode dizer na sua publicidade que nem a HOCHTIEF, nem
KWU tem, nem aquelas empresas alemães têm essa técnica. Nunca viram
aquilo. V. S• é que está abrindo aquele matacão para ir no fundo e cravar a
estaca a cinqüenta metros de profundidade. Aquilo, não abala também o terreno para resistência às pressões laterais?

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Aquelas explosões, as provas de
cargas que foram executadas nas estacas provam o contrário. Quer dizer, nós
estamos tranqüilos quanto a capacidade de carga das estacas. O Dr. Luiz
O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou aditar a resposta do Dr.
Villar tem maiOres informações.
Odebrecht. Toda usina a beira-mar, toda usina atômica do mundo, que são
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não tenho nada a obstar.
253, que for construída à beira-mar, tem o problema da corrosão. E vou demonstrar aqui, exibindo um documento que trata da corrosão. Esiâ aqui um
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, um
anúncio da NUCLEN abrindo concorrência para prE:-seleção de empresas de momentinho só, sem querer interferir, mas S. S• poderia complementar a sua
limpeza química, mecânica de tubulações e componentes mecânicos. Estâ pergunta, já que o Superintendente vai responder tecnicamente, se, no atraaqui a comprovação. Saiu no Jornal de 10 de março de 1979.
vessar os matacões, o solo circundante sofreu algum recalque em relação a
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de ter uma resposta sobre Angra I? Gostaria que V. Ex• fizesse também esta pergunta.
o assunto, porque foi um dos -assuritos levantados aqui.
O SR. DIRCEU CARDOSO- EStá feita pergunta através do nosso
Presidente.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Sim, mas vai ser superado.

a

O SR. DfRCEU CARDOSO - Bom, estâ certo, mas hâ o problema de
corrosão.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Sim, mas foi identificado, estâ
sendo tratado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou dizer mais. A nossa usina de referência é a Biblos C, parece, ou B, da Alemanha. Há problemas que temos e
que eles não têm. Primeiro, a proximidade-dO -mar,--inclusive a piessão da-água do mar sobre aqueles terrenos. Não há Dr. Odebrecht?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -

Exato, hã.

O SR. DIRCEU CARDOSO -A nossa tem todas as dificuldades. A
nossa é uma engenharia de dificuldades. V. S• não tem nada com isto. Estâ
apenas executando a obra. Se quiserem fazer dentro da água o senhor vai
construir dentro d'água. E tem mais, é a minha conclusão. Eles escolheram a
NUS, a NUCLEN- desculpe-me, o nosso Embaixador, que estâ aqui assistindo, como olheiro da NUCLEN -escolheram como poetas e como pintores aquele· local. Escolheram aquela praia de oitocentos por quinhentos metros de largura, que tem no fundo aquele serreado das montanhas de Itaorna,
a Serra do Mar. Querem fazer a qualquer preço três usinas alí, dê no que der.
Pode custar os olhos da cara do Brasil, mas eles querem fazer aquela usina. V.
S• não tem nada com isto. Não estou fazendo nenhuma acusação a V. S•. Mas
foi a NUCLEN quem escolheu aquilo e está enfiando aqueles tubulões pelo
chão adentro para buscar uma pedra lá em baixo, a cinqUenta metros. E outra temeridade. Para colocar uma usina nuclear em cima. E vai levar três anos
para completar aquelas pernas, porque são tubulões da grossura de um metro
e trinta. São tubulões que ficam em cento ·e tantos milhões cada um. Do tamanho do edifício do anexo do Senado. Nós vimos isto lá.
A conclusão a que cheguei, Sr. Presidente, é que foram os pintores impressionistas da NUCLEN que escolheram-a ioe<iiização da nossa usina nuclear. Todos, aqui, desta Comissão são favoráveis ao Acordo Nuclear. Só não
somos favoráveis ao andamento, à aceleração, isto não porque o Brasil não
agUente. De maneira nenhuma, pois não temos dinheiro. Falo em nome de
um milhão de brasileiros que represento aqui no Senado, que pagam luz à
Furnas. Quer- dizer, só agueles tubulõ~ que V. S' está fincando na Usina II,
vão ficar em 100 dólares para o preço do quilowatt. Somente aqueles tubulões. E como disse, lá em Angra, esse relatório da NUS também representa
uns 10 dólares, que é que vai custar o nosso quilowatt. Vão dividir para nós
pagarmos o quilowatt mais caro. Portanto eu defendo o povo que eu represento. E nós todos da Comissão defendemos isto. Queremos uma eletricidade
mais barata, porque esta, a 300 dólares, ê uma eletricidade pesadíssin:ta que
vai sacrificar a nossa geração e as geraÇões vindouras.
Vi, então, as fundações das estacas, a têcnica é perfeita. Sr. Presidente, vi
um homem descer a uma profundidade de 10, 12 metros para colocar uma
carga de dinamite para arrebentar o matacão.

O SR. LUIZ VILLAR- Existe uni procedimento definido pela garantia
de qualidade da ODEBRECHT, com aprovação da garantia de qualidade de
Furnas e seus consultores, de um limite máximo de explosivos que deva ser
usado de modo a não ocorrer, o que preocupa V. Ex•, ou seja, os tiros são da~
dos com uma quantidade mâxima de explosivos que não permite essa preocupação de abalo lateral.
Agora, com respeito à segunda pergunta, não existe nenhuma relação entre as estacas de Angra II e possíveis recalques em Angra L Os recalques mencionados e, algumas vezes também discutidos, se prendeu a rebaixamento de
lençol freático, quer dizer, não tem nada a ver com a execução das estacas em
si.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Mas houve o recalque em Angra 1

O SR. LUlZ VILLAR- Houve, mas dentro dos limites do projeto, coisa natural em obra dessa especialidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO - E a demonstração está aí. Chamo a
atenção da Comissão. Diz o Presidente de FURNAS; informando por um telegrama e em reposta a inquirição nossa: são 1.279 estacas. A K WU e a NUCLEN entraram em disputa a respeito de mais urna garantia. Não estão satisfeitas com 1.279 estacas com que a ODEBRECHT perfura o matacão e vai
cravar a lO metros de profundidade. Não é isto? Na pedra firme.
O SR. LU!Z CARLOS - Na rocha sã. A 2, 3, 4, 5 metros.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Até !0, para cravar a ponta da estaca.
Agora, a K WU está divergindo da NUCLEN e está pedindo 40 estacas de reforço. Vão fincar 1279 e querem mais 40? Por que isto? Com uma circunstân~
cia interessante; para todas estas estacas, a ODEBRECHT atravessa aquelas
pedras e vai buscar pedras no fundo para apoiar a estaca. Quer dizer, é o es~
forço da pressão vertical do peso, calculado para 1.000 toneladas cada uma,
não é?
O SR. LUIZ VILLAR -Cerca de 1.000 toneladas cada uma.
O SR. DIRCEU CARDOSO- E, cerca de 1.000 toneladas cada uma.
Agora, as estacas de reforço são flutuantes, não vão buscar pedras. São estacas menores, fincadas naquela areia, sem apoio das pedras lâ embaix.:o, e estão
reforçando as 1.279. Pergunto a V. S' se isto não dá a nós leigos, a nós iodoutos, a impressão de insegurança? V. S• me desculpe, mas é a indagação de um
homem da roça que é igual a São Tomé. "Se tem 1.279 e querem mais 40, para
que isto? E não acabaram as 1.279.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Nobre Senador, este é um
problema que parte do conceito de cálculo e que para nós, realmente, é difícil
responder. Somente a própria KVU, calculista, pode responder.

O SR. DIRCEU CARDOSO -Quer dizer que a K VU está com medo
de colocar o seu nome nisso. Não há nenhuma acusação à ODEBRECHT. Se
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Ex• disse que vai custar 300 mandarem fazer 400 estacas, far-se-á 400 estacas.
Mas, meus Srs., isto é importante também. Essas 640 estacas ficarão
dólares? Parece-me que não foi esta a informação que nós e o Presidente da
prontas até fevereiro. O Di. BaYard, da ODEBRECHT, que me procurou
Cáinissão tivemos.
para dar as informações- fiquei satisfeito c_orn as informações- diz que, no
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, cem dólares.
mês de março serão mais 68 estacas: Então, são 712 estacas que ficaram por
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A informação de que trata o mais de I bilhão e 100 milhões de cruzeiros. Não é a metade das estacas. E o
Senador Dirceu Cardoso, se refere ao que disse o Dr. Seabra, que o custo. h o- ""reço que nos deu o Dr. Licínio, respondendo às perguntas de um telegrama.
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Agora, vamos à carta. V. S' escreveu uma carta a O Globo, dizendo ao
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Se os dois tinham possibilidades
Dr. Roberto Marinho que, de acordo com os entendimentos de ontem- não de sucesso, quanto à incorporação da camisa, evidentemente que aumentaria
sei quais foram esses entendimentos- a ODEBRECHT chegou a fincar 80 o custo, não é?
estacas por mês. O Dr. Bayard me informou, estâ -escrito pot ele, creio nas pa- •
O SR. LUIZ VILLAR - Mas tornaria mais rápida a operação.
lavras dele, na inform:lção dele.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Agora, um detalhezinho que escaO SR. JUTAHY MAGALHÁES- O depoimento do Dr. Odebrecht pou. Temos afirmações, sobretudo da reviSta alemã- isso é com a Angra I
fala em 80 ou 91, em 30 dias seguidos. 10 issó? É o depoimento. Acho que 91, - sobre aquele problema de saca-rolhas. Qual é a explicação para isso? Só

em trinta dias seguidos.

para constar. porque, se eu tiver de me reportar a cada uma dessas questões,

O SR. DIRCEU CARDOSO- É isto mesmo. Houve um mês de 80 es- gostaria de ter uma resposta adequada para cada uma delas. Porque diz que o
tacas. Vamos dizer, de 10 de fevereiro a 10 dtú!iãi-Ço, 80 estacas. :E: fato, con- reato r ficou girãndo em torno do seu eixo. como um saca-rolhas, e afundando
ferimos-. E houve um mês, de fevereiro a marçO, 91 estacas. Portanto, estamos
checando a um regime de cravação de estacas pleno, absoluto, de carga mesmo. Houve dias de 7 estacas, o que é uma perfonriail.á extraordinâría. Então,
é possível que até fevereiro de 1980 esteja-preparado o lugar para pOr a usina
atómica em cima-~-Aíi1da dependendo de uma laje de três metros de espessura,
de encabeçamento de todas aquelas estacas, de mil e tantos metros quadrados, a ãrea toda.

o edifício em profundidade. Evidentemente. que isso não existe. Mas, qual ê a
explicação? Houve alguma coisa que justificasse esse tipo de comentário da
imprensa alemã?
O SR. LUIZ VILLAR- As razões do comentário eu não sei avaliar.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Houve algum fato que possibilitasse esse tipo de entendimento?

OSR. LUIZ VIL LAR- Primeiramente, o reator da Unidade I ê fundado sobre rocha. Então, não poderia haver isso. Agora, existem prédios auxi~
liares, que ficam em volta do reato r, que estão apoiados sobre areia altamente
car. Com esta performance de 80 por mês. Se cair de 50 a 60, var demorar compactada. E o projeto jã previa que todos esses edifícios naturalmente SO·
mais tempo ainda. Fora as_ 40 de" segurança. Com as de segurança, vai ter freriam, um recalque calculado. E o recalque aconteceu, como planejado,
mais um mês, mês e meio. Quer dizer, isto foi tempo demais.
como previsto.
O SR. LUIZ VILLAR- De 200 por 200.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isto vai ficar pronto em fevereiro. Se fi-

O SR. LUIZ VIL LAR- É preciso haver a compreensão de que a superestrutura não começa quando termina todas as estacas.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, o reator é assim, não é?
O SR. LUIZ VILLAR- As estacas do reator já estão concluídas, asestacas do edifício auxmar-estão concluídas. Então, a superestrutura inicia à
medida em que as estacas de cada edifício são concluídas, e não somente após
à conclusão de todas as estacas.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Uma outra ~perguntinha. Temos muitas
perguntas ainda, Dr. Luiz Villar, e vamos até mais tarde um pouco, porque
vamos vasculhar aquela obra toda.

O SR. LUIZ VILLAR -Não há nenhum problema.
O SR. DIRCEU CARDOSO -.Uma outra dúvida nossa, e chamo a
atenção da Comissão para íSto; sâo àã.doS também fornecidos por FURNAS.
Não os tinha lido ainda em lugar nenhum, vou ler hoje aqui, pela primeira
vez.
De passagem, Sr. Presidente, vou cham~r a afeflção para outra circunstância: os matacões encontrados em Angra II, que estão furando agora, são
cerca de 35% de matacão, e o número de ma tacões de Angra lU que vão furar
ainda, é inestimável, é uma coisa louca, tem muito mci.is-de 35%. Quer dizer, o
preço vai ser muito maior. -Nós vamOs chegar a questão do preço.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E foi corrigido. Mas, não houve
giro? A revista diz: ~~estão girando sobre o seu eixo, como saca-rolhas, vagarosamente, mas de maneira segura, para o fundo da terra". E: um absurdo
uma afirmação dessa. Foi apenas um simples recalque, e depois corrigido.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Um míri~ti~ho só, Dr: Luiz Villar.
O SR. LUIZ V!LLAR - Pois não.
O SR. DIRCEU CARDOSO - ro· muito importante para a Comissão
isso aqui.

O SR. PRESIDENTE- (Itamar Franco) -Enquanto o Senador Dirceu Cardoso localiza o assunto, voltando a pergunta que lhe fiz, para debatermos apenas enquanto o Senador Dirceu Cardoso procura, a fim de não deixarmos a reunião parada.
Quando se fala que, para atravessar ma tacões, sem prejudicar o solo circundante, queria saber que área V. S• consideraria como área de solo circundante. Evidentemente, que temos de ter o cuidado para resistir aos chamados
esforços horizontais, porque o·projeto prevê a sismícidade. Ao atravessaresses matã.cões, sem prejudicar o solo circundante, pois deveria resistir aos esforços horizontais, isto foi observado? Se foi observado. qual é a área circun~
dante que V. S' considera em relação a Angra II, face a sismicidade do projeto?
·

O SR. LUIZ VILLAR- É preciso haver a compreensão de que o tubulão, ao perfurar o solo, ele só pode causar alguma interferência no solo adjacente~ Então, ele não pode perturbar o solo a grandes distâncias do próprio
tubulão. A preocupação que existe, jâ que 05-tlibulões estão muito próximos
O SR. DIRCEU CARDOSO- Temos de ficar seja atê a hora que for, uns dos outros, cerca de 60 centímetros, é de que esse material lateral não seja
porque estamos liquidando esse assunto. Vamos então aproveitar a oportuni- muitO perturbado. Inclusive, essa preocupação, ela tem pontos de vista de
construção, já que a sismicidade do projeto prevê a liquefação do próprio
dade.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- B para colaborar no levantamen- material entre o tubulão, ou seja, é até uma superpreocupação, que procura
visar a facilidade de construção ao construir num terreno ainda não mexido,
to das questões.
-ainda não tirado das suas condições de resistência natural. Mas é atê talvez
0 SR. DIRCEU CARDOSO - Pode fazer a pergunta.
desnecessário, do ponto de vista de critério de projeto, jã que na sismicidade
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Fiz urn levantamento dos comen- existirã a liql!efação interna do material.
tários, dezenas e dezenas de comentários. Mas, só para ajudar o nosso relaO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Muito obrigado.
tório, pergunto: aquelas tubulações de aço aplicado nas fundações são imporO SR. RELATOR (Milton Cabral)- Apenas para ganhar tempo, à pãtadas?
gina 35. da exposição do Dr. N orberto Odebrecht. ele diz o seguinte:
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Senador Dirceu Cardoso, temos

algumas afirmações publicadas na imprensa, que seria oportuna abordar,
para liquidar essa história, porque se não vamos entrar aQui Pela nOite a dentro. E eu só queria ajudar ...

O SR. LUIZ V!LLAR -

Não, Senhor. São fabricadas aqui, em São

Paulo.

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Inicialmente, a tecnologia previa
o uso daquela camisa e depois a sua retirada e aplicação em outras estacas.
Depois, as dificuldades do terreno demonstraram que esse procedimento iria
atrasar mais ainda a obra, então passou-se a adotar a incorporação da camisa
-- -. na própria estaca, nãO é?

O SR. LUIZ VIL LAR- Chegou-se à conclusão de que se poderia usar
com sucesso os dois métodos: um, retirando a camisa, e o outro, deixando a
camisa, a depender da geologia çie cada local do furo.
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Mas, aí o problema do custo não
interferiu?

O SR. LUlZ VILLAR -

Não.

.. Além do projeto e especificações, a avaliação do desempenho
subordina-se a um Programa de Qualidade, que através de procedimentos, instruções e registres estipulados no Manual de Garantia
de Qualidade regem o planejamento e controle dos serviços. Esse
Manual deve atender aos requisitos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, e da Agência Internacional de Energia Atómica, IAEA, orgarl.'ismOs encari-egados da nO:Cmatização, licenciamento e comíSsíonamento das USinas nucleares, para operação comercial. Nosso Programa e Manual de Garantia de Qualidade têm merecido aprovação do cliente e da entidade reguladora."
Eu queria, só para entender meihor t:.sta questão, saber o seguinte: esse
manual, esse programa e manual de garantia não foi elaborado por FURNAS; imposto por FURNAS? Foi elaborado pela Norberto Odebrecht? E, é
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ministração das obras civis da Central Nuclear Almirante Alvaro
com base nesse manual de garantia, que é feita a inspeção de qualidâ.de? ,PorAlberto, Unidades II e III."
que pode surgir uma dúvida de que a empresa trabalha sob controle de qualidade, mas sob normas que ela mesmo criou. Mesmo~ digamos, normas em
O valor desse contrato na êpoca assinado era de 2 bilhões e 900 milhões.
bom entendimento com o projeto alemão, com normas técnicas alemãs, proO SR. DIRCEU CARDOSO -r Eu disse, escolheram o local os pintores
cedimentos alemães. Mas, parece-me que - é uma curioSidade - esses
problemas de normas e manual de garantia, deveriam ser do contratante, não impressionistas, não foram técnicos em Ftsica Nuclear. Acharam â.quelas serras bonitas, aquela praia bonita, e seria a única 4sina do mundo na bafa, denda contratada. Parece.me que é da con~r~tada.
tro da baía.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Nobre Relator, a Odebrecht,
O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Eu peço uma explicação sucinta,
quando assinou o contrato para a Usina de Angra I, apresentou no corpo de
porque tenho muita preocupação com a desinformação, tenho muita preocusua proposta uma vantagem sobre as demais concorrentes: tínhamos uma aspação com aqueles que desejam dar informações corretas, passar informações
sessoria da JJ. Jones, que é a firma americana que maior número de usinas
corretas, mas têm impressão errônea da situação. V. Ex'" sabe que em emnucleares tem executado para Westinhouse. E o grande know-how dessa
empresa é o problema do controle, ou seja, a garantia de qualidade. Esta em- preendimentos por administração o empreiteiro de um edifício, de uma casa,
presa se transferiu com seus técnicos, quer dizer, transferiu técnicos para a ele não gasta recursos porque recebe do proprietário tudo aquilo que é gasto.
Odebrecht, que trabalharam durante aproximadamente três anos, organizan- E tem como participação apenas uma comissão, um percentual sobre o valor
do o manual de qualidade de garantia, que foi apresentado a FURNAS. E da obra. V. S• não gasta com ninguém, a não ser pagar o salârio de uns pouFURNAS, por sua vez, apresentou à CNEN, e mereceu então a aprovação cos elementos, porque todo o resto é FURNAS quem paga. Eu gostaria que
de toda a linha. E este manual. Realmente, foi elaborado pela V. S• desse uma explicação Sucinta de como funciona isto, para que quem
pensa que isto estâ errado tenha uma idéia exata de como funciona, não com
ODEBRECHT. Foi levado a FURNAS que o engano, os alemães estão à CNEN
a Odebrecht, mas em caráter geral. Como funcionam essas obras por admi·
e, depois, adotado. E hoje, inclusive, salvo engano, os alemães estão respeinistração?
tando esse nosso manual.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - No caso particular de FURO SR. NORBERTO ODEBRECHT- Dr. Villar, esse nosso manual esNAS, existe um detalhe que diferencia a obra de outros contratos de administá ou não sendo respeitado tambêm pelos próprios alemães?
tração. E como tem uma série de sutilezas nesse contrato, que passa praticaO SR. LUIZ V!LLAR- Claro. Eu poderia dar uma explicação, inclusi- mente a ser um contrato de desempenho, eu pediria ao Dr. Villar que esclare.
ve mostrando que é esse ponto que diferencia uma obra n!Jclear de uma obra cesse alguns detalhes que vão permitir dar uma resposta completa.
comum. Ou seja, pela prirrieira vez o construtor é obrigado a tambêm, previaDr. Villar, pode esclarecer o que é que caracteriza, diferencia o nosso
mente, dizer como vai fazer o projeto e as espC:cíficações recebidas do cliente. contrato de administração do que geralmente é feito?
Isso tudo é analisado detalhadamente, antes de qualquer ação, tanto pelo
O SR. LUIZ VILLAR- O senhor comentou que o nosso contrato de
cliente quanto pela entidade de segurança, a CNEN. E, durante a construção, administração é um cOntrato que tCm sutileza em relação aos demais, e me
em qualquer atividade, se existe um desvio em relação àquilo que foi dito parece que esse é o ponto que precisa ser. mais compreendido. Normalmente,
como norma a ser obedecida, surgem os chamados desvios. Então, na verda- numa outra administração comum, o administrador, o empreiteiro elabora,
de, esse é um documento que diferencia as construções comuns das nucleares, ao fim de cada mês, uma relação de despesas feitas e aplica sobre elas uma taonde o próprio construtor tem que, previamente, estabelecer as normas com xa. Isto é normalmente operado, é como foi feito no Brasil, inclusive em granque fará a sua obra. E submetê~ las previamente ao cliente e à entidade regula~
des obras. Lã. existe um detalhe muito importante para o cliente, do ponto de
dora. E.só depois de aprovada, alguma coisa pode ser executada.
vista inclusive do cliente, de segurança do cliente, de que essa taxa não é paga
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Como é o procedimento da certi· quando a despesa ocorre, só é paga quando o serviço é feito. Então, se existe
ficação de qualidade? É a firma que faz as provas e testes, ou ela contratou al- uma despesa, mas não existe serviço, não há remuneração para o construtor.
guma empresa para fazer esse tipo de trabalho?
E essa remuneração, por uma série de critérios contratuais, varia de acordo
O SR. LUIZ VILLAR - A preocupação com a segurança é tanta que com o desempenho do construtor, podendo variar no limite de 8 a 12%. O
existe uma superposição de três entidades de controle e de verificação inde· contrato é um contrato para administração controlada, e uma administração
pendentes. Existe um controle da própria divisão de garantia de quaUdade da de desempenho. É um desenvolvimento -que o cliente deu a esse tipo de conODEBRECHT, do contratante, que verifica se ·a sua área de produção está trato, após vários anos de aplicação em outras obras hidrelétricas, ou seja,
fazendo de acordo com o seu·manuãl estabelecido, o cliente possui também a não é um contrato, como pode parecer à primeira vista, simplesmente de ad~
sua própria divisão de garantia de qualidade, e para isso inclusive ele contrata ministração, ou seja, com ã ap1icação de uma taxa imediatamente após despesas. Não é iSto.
assessores.
- -----0-~R,JUT-AH'\' MAGALHÃES-- Agradeço a explicação d"V. S<,
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Diretamente por FURNAS?
porque são pequenos detalhes de que tenho ouvido falar. Então, é necessário
O SR. LUIZ VILLAR- Diretamente por FURNAS. E existem verifi- que busquemos as explicações para aqueles que acompanham com interesse
cações procedidas em auditorias pela própria CNEN.
esta COmissão. Como foi levantada a dúvida, o questionamento de que a EmO SR. RELATOR (Milton Cabral)- Muito obrigado.
presa recebia a devolução de todos os gastos feitos e mais uma comissão, pedi
. O SR. DIRCEU CARDOSO- Vamos ver o custo do estaqueamento. para explicar como funciona esse contrato .
O SR. LUIZ VILLAR- Nós temos no empreendimento uma série de
Há um procedimento de FURNAS dizendo o seguinte: as fundações de Angra I, Angra II e Angra III ficariam em 3SO milhões de cruzeiros. A superes~ despesas feitas por conta própria. Fizemos, no ano de 1978, em nível de inves~
trutura de Angra II, em 900 milhões de cruzeiros, a superestrutura de Angra timento em treinamento de pessoal para mais de 120 mil homensfhora e teIII em 900 milhões de cruzeiros, e o canteiro de obras 60 milhões de cruzeiros. mos um programa de 1979, 150 mil homens/hora. Isto envolve o treinamento
de mais de 4 mil pessoas, tudo isto à custa da própria empresa.
Isso tudo eu somei: 2 bilhões e SOO milhões de cruzeiros.
Dr. Odebrecht, as estacas de Angra II jã .estão mais caras do que a estiO SR. DIRCEU CARDOSO- Estã aqui o documento do Dr. Antonio
mativa que FURNAS fez para as fundações de Angra II e Angra lll, superes- Carlos Magalhães: "Contratação das obras civis, das unidades de Angra II e·
trutura de Angra II e superestrutura de Angra III, e o canteiro de obra. Se nós III".
gastamos 1 bilhão e 200 milhões na metade das estacas, nós vamos gastar 2
O documento é do Dr. Luiz Cláudio Magalhães, Presidente de FURbilhões e SOO milhões só para terminar as estacas e fazer a laje de cima. ~ o NAS.
preço que FURNAS tinha calculado para fundação de Angra li. O documenEu ouvi o Dr. Odebrecht e fui até uma hora da madrugada ontem- V.
to está aí, eu juro com a: fé do meu mandato.
St está me devendo este sono -·e às 5 horas estava acordado, e não almocei
Sr. Presidente, 300 milhões, fundações de Angra II. Superestrutura de hoje, para ouvir V. S•
Angra li 900 milhões, superestrutura de Angra III 900 milhões. Somando isso
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, entudo com 60 milhões de canteiros, são 2 bilhões e SOO milhões. Isto a
quanto V. Ex• procura aí, vou fazer uma pergunta ao Superintendente da
Odebrecht vai receber com as fundações de Angra II. Esse custo pesa violenM
Odebrecht.
tamente no custo da eletricidade que FURNAS vai vender ao povo brasileiro.
Na época da assinatura do contrato, 25 de março de 1977, o contrato foi
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu tenho aqui o contrato, que assinado para execução das fundações, também, de Angra III. Evidentemenfoi chamado Contrato n9 3.763. Vou ler para V. Ex'":
te, se foi dado um valor de contrato de 2 bilhões e 900 milhões, para as fun"O Confrato n9 3.763 Cntre FURNAS e a contratada, a Cons- dações de Angra III, eu pergunto a V. S'" o seguinte: na assinatura desse contrutora Norberto Odebrecht. Objeto: construção sob regime de ad- trato a firma foi informada do local de Angra III?
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Evidentemente, se dou um valor de 2 bilhões e 900 milhões, para as fundações, também, incluídas de Angra III, é claro que a firma deveria saber o
Jocal de Angra IIJ. Pergunto, então, se a firma sabia o local de Angra III, e se
V. S• poderia apontar na planta qual era este local, em 25 de março de 1977.

O SR. LUIZ VILLAR- Nós sab!amos, como sabemos, para nós construtores, o local ainda é o mesmo que foi projetado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Será que V. S• poderia mostrai'/
O SR. LUIZ VILLAR -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Quer dizer, que até agora a
firma não foi informada da modificação do local de ANGRA Jll?
O SR. LUIZ VILLAR - Não.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Muito obrigado.
Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• estâ com a palavra.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Fundações de ANGRA II e ANGRA
III, superestrutura da Unidade II e superestrutura de Unidade III e os canteiros de obra: 2 bilhões 259 milhões de cruzeiros. E a estimativa oficial. Só as
estacas ficam mais caro que isto. O documento eu mostro amanhã.
Dr. Odcbrecht, agora a parte do favorecimento. Agora é que vamos começar a briga. Até então prestei as homenagens devidas ...
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Apenas para esclarecer esse aspecto
que V. Ex• abordou, de preço nas tubulações, há alguma dúvida a respeito da
lisura do programa'? Ou é só o aumento de preços devido às circunstâncias do
local e que ninguêm tem culpa nenhuma, ninguém tem nada a ver com a inflação, nem Norberto Odebrecht, nem Governo. Tudo é legal?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Tudo é legal.
Mas, é de tal maneira o aumento de custo, Sr. Presidente, Sr. Norberto
Odebrecht, que eu li: a KWU, que é associada da NUCLEN, propôs à NUCLEN fazer a III Usina no Alto do Morro do Urubu.
Isto é declaração de um dos chefes de FURNAS, Dr. Alceu em entrevis~
ta aos jQrnais.
Quer dizer, não se pode fazer a esses custos tão elevados, se formos enfiar mais 1.200 estacas para .Angra III. f:_ mais ou menos isto, pode ser até
mais.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, eu
perguntei ao Superintendente se a firma, evidentemente a firma não tem nada
a ver com isso, mas se a firma já havia sido comunicada da mudança do local
de Angra III, e o jovem engenheiro respondeu que até agora a firma ainda
não tinha sido comunicada sobre a mudança.
O SR. DIRCEU CARDOSO- A KWU propôs a mudança. Hâ uma
discrepância entre a KWU e a NUCLEN. O Engenheiro-Chefe da CNEN,
Dr. Rex Nazaré, calcula que o centro de gravidade, o centro para cálculo
sísmico fica embaixo das estacas e a KWU diz que fica em cima, perto da laje
de encabeçamento. E, nessa dúvida, eles pediram as 40 estacas de reforço. O
Dr. Rex Nazaré diz que é embaixo, porque calcula também que, em virtude
dos terrenos é possível que haja ali fenômenos sísmicos. Já houve ali fenômenos sísmicos, nestes lO últimos anos, até à escala 5 ou 6. Ele diz que o cAlculo
é na ponta das estacas e a KWU alemã diz que é em cima. E pediram 40 esta·
cas de reforço.
Agora, o favorecimento. O favorecimento consiste, a meu ver, na (alta de
concorrência. Admito que a Odebrecht tenha conseguido uma tecnologia
avançada na construção de Angra I. Isso não tem dúvida nenhuma, só se quisermos tapar o sol com a peneira. Um dos diretores de FURNAS declarou:
não houve dificuldade alguma de parte da Odebrecht, para a montagem do
que a Westinghouse colocou lá. O recalque, diz o engenheiro que foi da construção mesmo.
Mas, o favorecimento são as cláusulas do contrato que foi adjudicado
para a Odebrecht. Sei, V. S• disse, é uma grande empresa nacional, talvez seja
das cinco maiores empresas construtoras do País; mas que houve um favorecimento, houve. Qualquer empresa, não é somente sua emp-resa não, seja a
Christiani Nielsen, a Mendes Júnior, Estacas Frank, qualquer uma que o Sr.
Ministro despachasse, adjudicando~a, seria favorecida.
Digo, porque-eu_acho que há uma ligação, aí é que está o caso. Nós voltamos agora à circunstância da empresa ser baiana. Quero chamar a atenção
de V. s•,-pois vou entrar num terreno antipático para mim, um terreno difícil,
mas queremos a sua compreensão para chegarmos a uma conclusão final sa~
tisfatóría.
V. s~ me deixou a impressão de um horriem de filosofia peSsoal; de uma
concepção de vida, conheço a disciplina que V. S•. se impõe para se impor à
firma e até à família. Nunca ouvi uma referência mâ de sua formação moral,
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de seu caráter, do seu modo de conduzir as cóisas, do seu empreendimento,
de sua indústria, nada. Agora, o favorecimento, V. S• vai me desculpar, houve.
A dispensa de concorrência por causa de tempo, isso vai ser com o Ministro amanhã, que favoreceu a Odebrecht. porque o contrato de adjudicação
tem cláusulas violentas_. Diz aqui o oficio do Diretor de Angra que a adminis~
tração nunca passou de 12%. Não. V. S• tem cotas acima de 12% nos traba·
lhos de Angra 1!.
Eu pergunto V. S•: tem ou não tem?

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Temos. E preciso verificar sobre
que incidem. Isso é que precisamos verificar.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente. Vinte por cento, não?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Como V. Ex• deseja formular a
pergunta?
O SR. DIRCEU CARDOSO -Tenho aqui o contrato. Onde V. S• tem
20%, em que cláusula?
O SR. NORBERtO ODEBRECHT- Vou tentar explicar: a remuneração básica adotada é de 12% sobre parte dos custos, dando o valor final entre 8 e 12%. Estamos, portanto, abaixo de vârias outras obras diretamente adjudicadas pelo próprio Governo em diversos empreendimentos. Vamos to·
mar alguns exemplos, para verificarmos se existe algum favorecimento ou
não. Exemplo: a taxa do DNER, órgão do Governo que acumulou longa experiência no sefor rodoviâriO, é de 14,5%. O Departamento admite lucro
líquido de 12% e taxa de administração central de 2,5%. E necessário ter em
mente que a construção de uma usina nuclear exige cerca de três vezes mais
recursos humanos de alta qualificação do que as obras convencionais.
Angra I, para cada técnico. podemos faturar em torno de 824 mil cruzeiros. Em outras obras, qualquer uma sem ser nuclear, pode-se faturar cpm esse
técnico 2.565 cruzeiros. Praticamente, as taxas de uma usina nuclear, teoricamente, deveriam ser três vezes maior do que em obras convencionais. Mas,
vamos esquecer isso, porque as nossas são mais inferiores em cruzeiros.
Vamos pegar outros exemploS de obras feitas por administração. V. Ex•
tem por exemplo o aeroporto de Manaus. A taxa de administração foi de 26%
sobre a mão-de-obra, inclusive transportes sobre empreiteiros. Nós só temos
12%. Os encargos sociais são de 97%. Nós só recebemos aquilo que diretamente é pago aos Institutos, que representam uma taxa bastante inferior. O
BD! é de 40% para aluguel dos equipamentos, o da Odebrecht é de 28% em
Angra. é o BD I. Nesta obra do Peru que contratamos dia 6, é por administração. Já recebemos 17% sobre tudo. Na Ponte Rio~Niterói, a taxa de admi~
nistração sobre todas as despesas, não como as nossas que são escalonadas,
taxa sobre isso~ taxa sobre aquilo, redunda numa taxa que decresce em torno
de 8 a 12%. -Na Rio-Niterói, 10% sobre todos os custos. E acresce o fato dos
esclarecimentos dados pelo nosso superintendente, hã poucos minutos atrâs,
esclarecendo sobre o tipo dos nossos contratos. Porque a nossa remuneração
só é recebida quando o serviço está pronto, concluído. Não recebemos sobre
despesas feitas, só recebemos quando o serviço está. pronto. Só é pago por
FURNAS o efetivo custo, sem a remuneração da construtora.
Quer repetir algum detalhe que eu tenha esqiuicido?
O SR. RELATOR (Mílton Cabral)- Isso acontece também no estaqueamento?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Isso acontece também no estaqueamento.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Só quando concluir o estaqueamento é que vai receber a remuneração?
O SR. LUIZ V!LLAR- Não. A medida que concluirmos cada estaca.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - E por estaca, jâ entendi.
O SR. lUIZ VIL LAR.::.. Mas, Senador. Os 20% de que V. Ex• fala recai
somente ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -Que o contrato fala, não sou eu não.
OSR. LUIZ VILLAR- Sim. Os 20% a que o contrato se refere, recai
somente sobre mão-de:-obra que, como reprCsenta 30% do custo do serviço,
corresponde a uma taxa final de apenas 6%.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO - Diz aqui, de fato: "Remuneração de
20% sobre o valor da mão-de-obra direta para obras auxiliares e serviços gerais tais como: construções e manutenção do canteiro, acampamento, estradas de acess_o, cantina, transporte interno de pessoal, etc.
O SR. LU!Z VILLAR- Parece-me, Dr. Norberto, que é preciso fazer
uma pequena explanação para mostrar que houve preocupação de não segastar recursos em demasia. Veja V. Ex• que para esse tipo de serviço auxiliar.
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canteiro, obras menores, a taxa nossa ê de apenas 6%, ou seja, o cliente está
forçando a que não exista, inclusive, nenhum interesse de se fazer obras que
não sejam estritamente necessãrias. As obras necessárias é que são as obras
básicas. Esta é a razão de, nas obras auxiliares, a remuneração, inclusive, ser
menor do que as demais.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou de acordo. Aí ninguém entrou em
concorrência, a-PROMOM também Sem concorrência. A KWU mesmo, foi·
sem concorrência, foi dado a ela. Caiu em cima da Odebrecht, porque estamos investigando. Mas a K WU também não entrou em concorrência nenhuma. Está vendendo aquilo tudo por um sobrepreço de alguns milhões mais do
que o preço corrente da Europa, sem concorrência. Está certo, é a tecnologia.
Está certo.
A PROMOM, engenharia de projetes, também foi sem concorrência, a
EB, também foi sem concorrência. A adjudicação à Odebrecht atingiu todas
as outras, todas entraram debaixo do guarda-chuva da Odebrecht, que está
.. apanhando", mas elas estão lá. Elas não entraram em concorrência.
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Norberto Odebrecht, quanto à carta que V. S• escreveu ao O Globo, de acordo com os entendimentos que V. S•
teve na véspera, hoje, O Globo veio com uma nota, defendendo a Odebrecht e
dizendo que alguns elementos, maus brasileiros, estão pondo a Odebrecht no
pelourinho. Quer dizer, de amanhã em diante a coisa vai mudar: nós que éramos a marreta e V. S• ã bigorna, de amanhã em diante nós vamos ser a bigorna e O Globo vai ser a marreta em cima de nós, porque já houve uma diferença de tratamento para com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos na mesma linha e eles já mudaram. Nós estamos levando a Odebrecht ao
petourinho, estamos prevendo que vem chumbo grosso por aí.
V. S' diz o seguinte: 80 estacas cravadas em 31 dias. De acordo, eu pensei
que tinha faltado a verdade, mas tenho aqui os elementos e vi lã.
O SR. NORBERTO ODEÍIRECHT- Nobre Senador, gostaria de esclarecer que não foi só para o·Globo que mandamos a carta. Mandamos para
o Jornal do Brasil, para o Estado de S. Paulo, O Globo, Folha de S. Paulo. no
mesmo dia.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, isto tudo em cima da gente, vai
Dr. Norberto, V. S• é um homem de empresa que chegou a alturas que
poucos brasileiros atingiram. E vai mais ãdiãilte, estou vendo que·a sua cami- ser um pau serrado.
Está certo, ê uma publicidade imensa para V. S• esse depoimento que
nhada vai mais alto. A empreitada encarecia mais essa obra por administração? Estou perguntando ao empreiteiro, agora. Em que poderia encarecer? prestou aqui. Vai enCher 2 ou 3 páginas dos jornais. É natural.
a SR."NORBERTO ODEBRECHT - Preferia não estar nosjornais.
O SR:. NORBERTO ODEBRECHT- Nobre Senador, vou ler trecho
do meu depoimento, hoje_. Vou dar o esclarecimento completo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Outraparte, é o adiantamento de 30 miO SR. DIRCEU CARDOSO- Ouvi a sua explanação hoje. Mas, por lhões de cruzeiros que pagou em prestações mensais, sendo que 6 meses de ca-:
rência, com uma prestação mensal, com correção, de 15 de novembro de
que ficaria mais cara a concorrência?
1977, inicial de 2 milhões, 861 mil, 158 cruzeiros. V. S• elevou 15 meses deO SR. NORBERTO ODEBRECHT..:.:. Vou tentar responder agora.
pois, 15 de janeiro de 1979, ã 4 milhões, 165 míl e 812 cruzeiros. V. S' recebeu
Entendemos que a conveniência que ditou a adjudicação d?S Usinas II e um adiantamento de 30 milhões e pagou, com correção monetária a juros,
III à Odebrecht encontra suas razões nos seguirites fatos:
quase que o dobro: 51 milhões, 869 mil, 471 cruzeiros.
a) diretrizes gerais para implantação do Programa;
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Gostaria de dar alguns esclareciQuer dizer, o programa nuclear brasileiro estã comandado por diretrizes mentos sobre o assunto.
que emanam de interesses superiores da Nação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não.
b) experiêncía acumulada pela Odebrecht e singularidade da
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Percebo que V. Ex• tem mais deobra;
talhes do que eu, que sou Presidente da Empresa.
c) urgência de definição do construtor civil, em decorrência da
O SR. DIRCEU CARDOSO - Para V. S• ver. Isto nos chegou hoje.
compra dos equipamentos; e
Foi distribuído agora, na parte da manhã. Não temos nem base para discutir
d) uso das instalações comuns com conseqUente diminuição dC com V. S•, chegou agora o documento.
custos e racionalização dos trabalhos, alêm da exigüidade da área.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Então, estã claro para V. Ex•
Isto, no meu entender, são os fatos que determinaram a adjudicação sem que, ao contrário do que consta dos jornais, nós pagamos realmente 59,4% a
concorrência à Odebrecht e aos outros. Quer dizer, nós não fomos o guarda- FURNAS e não 1% ao mês.
chuva das outras. Houve, portanto, urna diretriz geral e a Odebrecht também
O SR. DIRCEU CARDOSO- Se apanhou 30 e pagou 51, é uma barfoi contemplada por essas diretrizes. Este seria o raciocínio.
Mas, quanto ao problema de empreitada, a que V. Ex' fez referência, doada de juros. Ai foi ao contrário, favoreceu FURNAS.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Os elementos que V. Ex• tem,
quanto à parte do lucro, pela manhã procurei esclarecer:
realmente, estão completos. Gostaria de reafirmar que esses juros são rriaioEm geral, o construtor pref~re a contratação ~or empreitada.'
res do que os dos banqueiros, que pagamos. Está claro.
que não envolve uma ingerência maiõr do cliente nem lhe permite
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Norberto Odebrecht, FURNAS
identificar a margem de lucro e limitá-la. Se nos fosse possível esconão vai ressarcir essa despesa, juros, etc, essa quantia fabulosa?
lher, esta não seria a forma dC C6nti-ato adotadit.
Em síntese, foi o pioneiriSmo da obra, a falta de projetes comO SR. NORBERTO ODEBRECHT - De maneira nenhuma. Em vez
pletos e finais, além da necessidade da ingerência do cliente para al- de tomarmos dos banqueiros, tornamos de FURNAS, em vez de pagarmos
terar prioridades que conduziram à modalidade de contrato adota- ao banqueiro pagamos a FURNAS, que se beneficiou.
da, espelhada nas condições estabelecidas na concorrência para a
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas o contrato aqui diz que FURNAS
primeira usina, que atendiam perfeitamente ao interesse público. tem que fazer o adiantamento à Empresa.
Quando o conhecimento de "o que fazer'\ ucorno fazer" e
O SR. NORBERTO ODEBRECHT :._Mas foi adiantado nessas con.. quando fazer" estiver perfeitamente assimilado por todo o sistema
dições.
que a construção envolve- cliente, projetistas, construtor e indúsO SR. DIRCEU CARDOSO - Julguei que Fumas ressarcisse a
trias - certamente a modalidade de contrato será outra.
Odebrecht do capital, dos juros e da correção monetária. Então, não teria
Se V. Ex• tiver a oportunid"ade de ler a tese que apresentamos sobre obra pago nada. Pagou mais receberia depois.
e tecnologia especial, esse quadro fica claro. Está contida no dossier que manO SR.NORBERTO ODEBRECHT - Não.
damos, e recomendo que V. Ex' leia somente a conclusão, que ê a parte imO SR. DIRCEU CARDOSO- Então, a coisa é muito mais séria do que
portante, porque é a síntese de toda a tese. Realmente, quando se está num
programa pioneiro, não se pode executar uma obra a não ser sob regime de pensamos.
Agora, uma parte mais difícil.
administração.
. Em 1974, antes de ser adjudicada à Odebrecht as obras de Angra II,- é
O SR. DIRCEU CARDOSO- E como é que V. S• fez Angra I sobre unl assunto delicado, mas temos que entrar nele, porque fui eu que levantei
empreitada'?
isto aqui; é um assunto confidencial - há uma carta confidencial do Dr.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Não, foi por administração. E Emílio Cláudio Lemme, Administrador do Escritório das obras da Usina Nuganhamos, em concorrência, obra por admin1stfaÇão. Em Angra II está-se clear Angra I, dirigida ao Dr. Fernando Candeias, Vice-Diretor de Furnas. f:
aplicando. Quer dizer, se existe uma erriprf:sa que tem mais de um respaldo de 10 de junho de 1974, antes da obra lhe ser adjudicada, diz o seguinte:
além das outras, seria a Odebrecht, que já tinha como precedente um contraCOnforme tivetriós oc:ilsião de expor em relatório enviado a essa
to de administraçãO.
Direto-ríit, a Construtora Nofberto Odebrecht não tem demonstra-
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do capacidade técnica nem financeira na conduÇãO das-obras civis
da Usina de Angra.
O que V. S• tem a dizer dessa acusação? V. S• diz aqui no seu depoimen~
to que é uma carta particular. Não. :E: uma carta oficial, do Chefe do Escritório de Angra à direção de Furnas, acusando essa situação.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Vou abordar logo a situação financeira.
Em 1972, a Odebrecht assinou com Fumas um contrato por administracão que tinha cláusulas sui generis, do administrador fazer adiantamentos
a Furnas para custear as obras. Isto foi negociado numa fase de normalidade
económica e com estimativa" de valores compatíveis.
Em 1974, a situação económica do País se alterou, passando o mercado
financeiro a cobrar taxas de 4 a 5% ao inês, enquanto, contratualmente, a
nossa taxa era de 1,7%, ou melhor, recebíamos, pelo dinheiro que emprestávamos a Furnas, 1,7%.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas a explkação, V. S• poderia repetila.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Vou reçomeçar e dar mais esclarecimentos. Em 1972, a Odebrecht assinou com Furnas um contrato por administração que-tinha cláusula sui generis, quer dizer, nessa·clâusula o administrador deveria executar adiantamentos a Furnas para custear as obras.
Nós éramos administradores, mas nós custeávamos e adiantávamos o dinheiro para ressarcimento posterior, por parte de Furnas, porque, g"eralmente, o
administrador recebe o dinheiro por antecipação, mas nós não.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Oilebrecht, hã uma carta em que ele
confessa isso, que em dez dias o investimento da Odebrecht era violentíssim-o
no capital da ...
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Mas, confesso isto aqui. Então,
o nosso contrato, assinado em 1972, previa cláusula em que éramos obrigados a fazer adiantamentos a Furnas, para custear a obra. Isso foi negociado
- repito - numa fase de normalidade económica e com estimativa de valores compatíveis. Entendido isso?
Em 1974, a situação econômica do País se alterou, passando o mercado
financeiro a cobrar taxas de 4 a 5%. Nós jã tínhamos que pagar aos nossos
banqueiros 4 e 5% pelo dinheiro que emprestávamos a Furnas, recebendo de
Furnas somente 1,7%, ou seja, a OdebreCht estava, não só financiando Furnas, estava transferindo o seu património para Furnas. Para ampliar todo
esse quadro, os valores necessários para pagamento das despesas em nome de
Furnas passaram a se multiplicar face ao apareciinentó de novos serviços e
face à inflação. As necessidades, então, dos recúrsos começaram a crescer
numa proporção nãõ--prevista. Acresce a isso que·enfrentávamos, quer dizer,
existia toda a situação económica, vamos diZer, da área do setor de construção, e ainda tínhamos sérios problemas a resolver no Galeão, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Nesse período, a situação de todas as ernpreiteiras de construção civil, que trabalhavam para o Governo, era de crise,
ou por falta de pagamento dos órgãos públicos, ou por manipulação dos índices de reajuste. Os dados oficiais não acompanhavam os valores reais. A pressão do setor sobre o Governo foi amplamente divulgada pela Imprensa e
várias decisões de correção foram tomadas.
Em IOde abril de 1974, o Estado de São Paulo tornou a dianteira, conced"endo através do Decreto n9 3.540 alterações no critério de reajuste dos contratos e reajuste excepcional dos preços dos serviços Qe obras públicas, através do Decreto n9 3.541 da mesma data.
Em 20 de abril de 1974, o Governo Federal, através do Decreto-Lei n9
1.339, autorizou a todos os Ministérios efefuar as revisões necessárias nos
contratos de construção {Anexo 3).
Esse anexo tambêm consta daquele dossiê distribuído.
Em decorrência dessa situação, todos os contratos existentes para a
construção de Angra foram, nessa mesma época, alterados por Furnas, sendo
da Odebrecht o último deles, alterado o contrato com a Westinghouse, alterado o contrato com a Web. alterado o contrato da Kibssen Mil/, alterado o
contrato da PROMON.
Para demonstrar as notícias e a colocação apressada, nós pretendíamos
anexar e fornecer a V. Ex• uma certidão negativa do cartório de Angra, mas
hoje de manhã tive oportunidade de tomar conhecimento que a Comissão jã
havia se antecipado ejâ tinha recebido a certidão negativa, provando a inveracidade das notícias de que nós teríamos esse benefício, inclusive, porque, se
não me engano, essa própria carta fala que a Odebrecht teria títulos protestados em Angra. São questões ocorridas em 1973 e 1974 quejâ considero ultrapassadas. Mas a realidade das dificuldades financeiraS decorria desse fato. Eu
diria mais, não eram dificuldades no campo financeiro, era quase que uma
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colocação da empresa para Fui:nas: unão estamos mais de acordo com esta
clâusula, porque as condições, Os pressupostos, as premissas do nosso contrato foram alteradas. Nós não podemos transferir os nossos recursos para Furnas. Não somos proprietários das obras, nós não somos donos das Usinas.
Portanto, nós estamos tendo prejuízo." Essa, a situação financeira.
Quanto à parte técnica. Não existe parte da obra não aceita, ou cpmprovação dessa hipótese na carta do Dr. Lemme de junho. de 1974. Estávamos
exatamente nessa fase, acabando de concluir a conéretagem do vale do reator,
feito em formas deslizantes, o terceirO ein iodo mundo, com amplo sucesso.
Essa é a nossa opinião sobre a parte têcnica, completando a esclarecida
hoje pela manhã. Quer dizer, me parece que a própria usina visitâda pelos Senhores, as informações que os Senhores receberam respondem ao problema
de ordem técnica constante dessa carta. Não sei se satisfaz a resposta.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sim, mas vamos a uma parte mais violenta. A carta ... V. S.• explicou as outras coisas, não é? O item 3.1 da carta. V.
s• tem a carta em mãos?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Não tenho a carta, mas V. Ex•
lendo, eu gravo.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, diz o Chefe do Escritório das
obras da Usina Nuclear, propõe o seguinte: a ·recisão do contrato com a
Construtora Norberto Odebfecht. Isso é uma coisa violentíssima contra a
empresa. Devo dizer a V. S•, o nosso raciocínio é este: naquela época, então, a
empresa passava por dificuldades. Isto ocorre com todos nós, a vida é assim
mesmo.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Parece-me que hã nesta carta
hipóteses tanto que ele apresenta uma alternativa e, depois, dá a solução.
O SR. DIRCEU CARDOSO- A minha pergunta ê para não criar uma
impressão mâ da Odebrecht. Achávamos, então, que, em face disto, o Ministro não poderia indicar os Senhores. Só isso.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Mas, nobre Senador, de manhã
expliquei a V. Ex• que o fato aconteceu em 1974 e, desta data até 1976, ou
!977, três anos depois, quando a situação era completamente diferente: os
acessos ao canteiro nos fOram entregues, a infra-estrutura foi completada
pelo mesmo signatário desta carta e a produção Odebrecht, como V. Ex• viu
em nosso depoimento hoje de manhã, de 10% de 1972 a 1974, no período de
1974 a 1976 foi para mais 40%, ou seja, quatro vezes mais. O desempenho,
pois, era, realmente, completamente diferente.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Odebrecht, uma pergunta: então, o
Governo ou empresa- não é V. S• não- ou a CNEN, que contrata com V.
s• a construção de Angra I, de grande responsabilidade e um custo vultosíssimo, que está em 17 bilhões de cruzeiros e deve atingir a 30 bilhões de dólares,
a Odebrecht vai nadar de braçadas nesta correnteza de dinheiro ...
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Devo esclarecer que a
Odebrecht, desses tais 17 bilhões, só viu a cor de 2 bilhões e 997 mil, só. E, assim mesmo, sem saber quanto foi gasto e quanto sobrou. V. Ex'- ficaria estarrecido. Mas vamos esquecer isto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Certo. É uma obra pioneira e, como diz
V. S•, a coisa foi feita a tempo e a hora.
Dr. Odebrecht, a Westinghouse' criou dificuldades para todos, inclusive
para sua empresa. E quanto a estas dificuldades vou agora fazer uma confissão. Entrei em Angra e verifiquei as dificuldades que a Westinghouse criou.
Os americanos Criaram tambêm. Não foram só oS alemães que as criaram. Os
americanos não mandaram nem os 121 bastões, ainda falta um bastão. Mandaram 120, e um, defeituoso, ficou por lã, pois iam mandar um defeituoso
para cã e nós "impügnamos a Teffiessa. Talvez V. S• não saiba disso, mas deve
saber sim, pois V. S• sabe de tudo, desculpe a minha ing_enuidade.
Veja bem, a Westinghouse americana não mandou ainda os 121 bastões,
mandou só 120. Apesar das garantias que cercam a-s pessoas, é uma coisa de
louco, dâ até um arrepio na gente, quando vimos as caixas com os 120 bastões
que vão fazer esse trabalho.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E o que é este plãstico amarelo?
O SR. DIRCEU CARDOSO - É uma espécie de calçadeira, que se
calça, para poder entrar lá.
Eu, um S-enadof da República, os Engenheiros-Chefes, estâ aqui a relação deles, fizeram uma busca tremenda, pois não podíamos entrar nem com
caneta-tinteiro. Tiramos tudo quanto era metal. Para entrar lã não pode selevar nada e, quando funcionar, então, aí é que não poderá entrar mais ninguém lá.
Fotão, r!portei-me ao que foi o desastre do Three Miles Island. Os componentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não acordaram, de ma-
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nhà, para irem lá; eu acordei, visitei as instalações que havíamos criticado
Nós re~ebemos a relação agora. Está aqui a data, Sr. Presidente, 30 de
aqui, através de um relatório do Chefe do Serviço de Saúde, entrei nos quar- março, quando foi expedida da. Bahia. Nós estávamos em Angra, chegamos
tos dos solteiros, nas casas dos casados - em Mambocaba - tudo de acor- aqui ontem, hoje é que estamos tendo conhecimento disso. Não temos tempo
do. Tive a satisfação de encontrar, lá, todos satisfeitos. Fui nas cantinas, de estudar nada. Não estou fazendo nenhuma ilação, estou apenas narrando
aquelas cantinas que foram denunciadas de que haviam oito sanitários, dois o fato. O Dr. Ãngelo é um dos acionistas da Odebrecht. Então, é possível que,
mictórios para 4.000 operários: eram 3:s cOndições de Furnas, nà Odebrecht, como acionista, ele possa ter favorecido na adjudicação. Isto não vamos perna ocasião, mas, mesmo assim, fui lá e visitei tudo. Dizem os operários que a guntar a V. S', aqui, hoje. Amanhã, vamos perguntar ao Sr. Ministro Shigeacoisa melhorou m,uito de quatro meses para cá, exatamente o tempo da CPI.. ki Ueki.
M.as quero dizer a V. S• ..o seguinte:· vi tudo que mencionei e pude avaliar
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desculpe, mas está aí uma acusação
o que é um desastre nuclear. Dizem eles o seguinte: cada um tem uma ficha. muito grave.
Conforme o escapamento que houver no ~aso nuclear os técnicos só_ podem
O SR. DIRCEU CARDOSO - É, não é?
entrar um minuto e voltar. Não podem fazer nada, pois precisam fazer uma
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• dizer que ele, porque tinha
fileira de técnicos para verem qUal é o defeito, cada um entra e relata o que
ações da Norberto Odebrecht e era Ministro da Indústria e do CoinérciO ...
víu, entra outro, enfim, é uma seqàência.
·
Tive- a satisfaÇão de Ver o Brasil de amanhã.
.
O SR. DIRCEU cARDOSO-Não. Podia ser, é o que estou dizendo.
Agora, finalmente, as últimas perguntas. Uma pergunta final sobre os
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ah, podia! É só repetir aquele peracionist3.s- da Odebrecht. A Comissão pediu à Associação Comercial de Sal- sonagem: poderias, mas não é!
vador a relação dos acionistas da Odebrecht, e está aí uma razão que, acrediO SR. blRCEU CARDOSO- Não, não é poderia. Ele é acionista. Entamos, seja de favorecimento à Odebrecht.
V. S' disse-nos que era um número de 1.000 acionistas, mas diz aqui a tão, podia, também, puxar a brasa para a sua sardinha, isto é natural.
Associação Comercial que são 844 acionistas identificados, pois tem, tamO SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não, não é natural não.
bém, acionistas não identificados. Não sei o que quer dizer.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, não é? Bom, nós vamos ver amaO SR. NORBERTO ODEBRECHT- São acionistas com ações ao
portador e não são identificados. O ápice a que chegamos, de oitocentos e
tà.ntos, parte, vamos dizer, identificando o pOrtador. Mas existem algumas
que não conseguimos identificar.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Não é gente importante, não?

O SR. NORBERTO ODEBRECHT..:.: Não.

E esta diferença é tão pou-

ca ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- São 2 mílhõés, 347 mil e 353 ações não
identificadas.
·~
O SR. NO R BERTO ODEBRECHT - Exatamente. Com mais ações
ordinárias ao portador - 40 I - somam a 2 milhões, 748 mil.

O SR. DIRCEU CARDOSO- São cinco a cada um. A empresa é grande.

nhã, com

_o Sr. Ministro Shigeaki Ueki, o que S. Ex• vai dizer.

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Talvez possa ajudar, talvez não
seja preciso riein perguntar ao Sr. Ministro. O Engenheiro Ângelo Calmon de
Sá foi eleito suplente Diretor da Construtora Norberto Odebrecht em 24 de
maio de 1961. Até 1961, ele era simples engenheiro e, antes de ser engenheiro,
entrou- corno estudante. Magnífiéo engenheiro, razão da sua eleição, em 24 de
abril de 1961. Nessa função permaneceu até8 de dezembro de 1963. Foi eleito
Diretor ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• já esperava esta pergunta, não é?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Foi eleito Diretor em 9 de dezembro de 1963, tendo permanecido como tal até 27 de abril de 1970.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Diretor, não é?

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Exatamente.
Tenho entrado de licença em 1967, para assumir a Secretaria de IndúsV. S• tem um acionista que me chamou a atenção, que é o Dr. Angelo
.• Calmon de Sá, ex-Ministro da Indústria e do Comércio, com 686.906 ações tria e Comércio do Governo do Estado da Bahia .
Fazendo um parêntese. Trouxe esses dados, porque o desejo é de esclarew
ao portador. v. s• confere isto, não é?
cer e evitar que possa haver dúvida sobre um homem cujo comportamento
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Exato.
realmente tem sido, em relação à Odebrecht, no trato dos assuntos públicos,
- -O SR. DIRCEU CARDOSO- O Dr. Ângelo era Ministro da Indústria fora de série.
e do ComérCio. Devo dizer a V. S•, é com muita amargura que estou inquirinAs negociações com a Odebrecht, no que se refere a Angra II e III, foram
do sobre o Dr. Ângelo Calmon. Tenho admiração por ele em virtude de ter procedidas através do Sr. Ministro das Minas e Energia e não com o Dr.
sido um batalhador pela implantação de Tubarão no meu Estado e, agora, Angelo Calmon de Sá, Presidente do Banco do Brasil.
por dever do meu mandato ...
Faria a seguinte pergunta: qual o descrédito do currículo de urp. profisO SR. JlJTAHY MAGALHÃES- O Dr. Ângelo já era Ministro da In- sional que trabalha na iniciativa privada? Se isto é peJorativo, existem dois lados, no nosso entender: um lado que poderia ser negativo e outro que poderia
dústria e do Comércio?
ser positivo.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Isto 1:-do ano passado, é a relação de
E faria mais outras perguntas, como, por exemplo: nos parece _que ser
acionistas do ano passado.
acionista de uma sociedade anô_nima de capital aberto - isto, aliás, é uma
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ah, relação de acionistas.
afirmativa - é obter Jncentívos do Governo. Agora, a pergunta seria: como
O SR. DIRCEU CARDOSO - E, de acionistas.
manter o regime capitalista, se uma autoridade, ou qualquer cidadão brasileiO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Bom, pensei que V. Ex• estava fa- ro tiver que refletir se pode ou não pode ser acionista de uma sociedade anônima de capital aberto?
lando sobre outra coisa.
O Engenheiro Ãngelo Sá, por ter trabalhado na Odebrecht qual é o deO SR. DIRCEU CARDOSO - Não, falei de acionistas.
mérito desse.fato? Fatalmente, deveria ter, uma vez que trabalhou, ações da
O SR. NORBERíO ODEBRECHT - Falou.
Odebrecht. Quando ocorreu a sua última subscrição? Este talvez seja um
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• está fazendo uma ligação do dado que interesse a V. Ex' A sua última subscrição de capital ocorreu em
1966. Essas notícias foram veiculadas pelo jornal, se não me engano, foi pela
Dr. Ângelo com a situação ...
Tribuna da Imprensa, de Hélio Fernandes. Faço, então, a seguinte pei'gunta:
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, de maneira nenhuma, apenas o seguinte: ele figura na lista de acionistas. Conio V. Ex', sua família e etc., com como seria possível que oS altos cargos públicos viessem a ser ocupados por
milhões de ações, ele com 686.906.' ações_. Mas ele é o Ministro da Indústria e homens de valor, de uma certa idade? Se não, poderíamos chegar a uma condo Comércio, tem ligações no Ministério e é possível que tenha influído o Sr. clusão: os altos cargos só podem ser ocupados por recém-formados,. que nunMinistro, ex-Ministro, que nós Vamõs-íii.ciliiTir amanhã, que é o Sr. Shigeaki ca- transitaram numa empresa privada, ou que não tenham amigos. Qual ~.
vamos dizer, um dos Ministros, hoje, que não tem amigos, que nunca foi, vaUeki.
mos dizer, Diretor de um empresa privada? Eu estava ansioso por trazer este
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esta é a pergunta que estou fazen- esclarecimento a V. Ex• e dar o seguinte depoimento: Dr. Ângelo nunca foi
do, porque não tenho certeza do prazo: o Dr. Ângelo era o Ministro da In- consultado e nunca se interessou em saber o que estava acontecendo com a
dústria e do Comércio quando foi feitO o contrato de adjudicação?
Odebrecht e FURN AS, no que se refere a Angra ll e lll.
Este é o depoimento que posso dar a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Era Presidente do Banco do Brasil. Era
Quantas -~cões o Dr. Angelo, independente das 686.906, ainda tem os
uma potência. Presidente do Banco do Bfasil é mais do que Ministro,_ não é?
seus familiaresf Não sei se V. Ex' viu nesta relação.
Bom, aí é que está a conotação baiana.
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Vi o seu sobrenome apenas. Li isto hoje,
de manhã.

O SR. JUTAHY MAGALJ:IÃES- Peço a palavra, Sr. fresidente, para
fazer Jm ligeiro reparo. \
-

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- É não, é? Tem a! a relação.
Tenho, ainda, uma observação ao Sr. Presidente da Comissão. De ma~
nhã, V. Ex• relatou que esse documento era recente, mas nós mandamos,
também, a V.' Ex•, o livro de registro de ações nominativas. V. Ex• rÍão recebeu? V. Ex• pediu e nós mandamos.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O SR. DIRCÉU CARDOSO- Nós estávamos em Angra, chegamos
ontem e hoje, de manhã, recebemos isto. Não vi niriguém. A minha curiosidade foi ver V. S•, conhecer sua firma, a família do senhor Odebrecht. Iria ver
quem é Odebrecht, só isto.
Sr. Presidente, amanhã vamos interpelar o Sr. Ministro. Temos muitos
documentos, que são para debulhar em cima de S. Ex•, aqui. Então, precisamos de tempo para estudar isto.
Dr. Odebrecht, li tudo isto e, então, pensei: é um homem importante a
quem eu devo, como capixaba, uma dívida de gratidão. Foi o Dr. Calmon
quem lutou contra a ABDIB de'São Paulo para a implantação da Usina de
Tubarão, no meu Estado. Sou eu que, por dever do meu mandato, faço esta
notificação a V. S• de que, como grande acionista, pudesse ter-se valido dessa
posição, para favorecer a Odebrecht.
O SR. NORBERTO ODEBRECJ:!T- Não:-Podeier a certeza de que
ele nunca tomou conhecimento do assunto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• disse que tem uns parentes dele aí.
Não sei quais são.
~

O SR. JlJTAHY MAGALHÃES -Jt que o Sr. Senador Dirceu Cardoso, quando iniciou a segunda etapa da sua inquirição, iniciou com uma frase
assim: que houve favorecimento, houve. Essa afippativa é muito séria, E digo
francamente que, embora tenha evitado sempre tazer comentãrios desse tipo,
para não prejulgar, não quero deixar passar em branco porque aqueles que,
no futuro, poderão ler os depoimentos aqui prestados e os debates aqui ocorridos, vão ler friamente o que aqui está declarado, de que houve favorecimento, houve, e ninguém contestou. Então, estou fazendo essa contestação, porque acredito, no meu modo de entender, até agora não está provado nenhum
favorecimento. E pelas próprias perguntas feitas pelo Senador Dirceu Cardoso, sempre que foram respondidas, ele dizia estar satisfeito com as informações prestadas. Então, se estava satisfeito COilJ as informações prestadas e
sempr~ fez questão, e nós só temos razões para acreditar na ,.sua sinceridade,
porque Deus me livre duvidar disso, S. Ex' sempre, quando eu faço a inqui~
rição de que estã acusando alguém, diz que não. Não está acusando ninguém.
Agora, se diz que não está acusando ninguém e díz também que houve favorecimento, houve, então hã urna contradição. Daí fazer esta intervenção, no
momento, para dizer que da minha parte, até o momento, não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação de favorecimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cnncedo a palavra ao nobre
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Tem uma relação de filhos, mas Senador Dirceu Cardoso.
é muito pouco. Cada filho tem talvez umas 1.200 ações.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eu divirjo da conclusão
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Não preciso ver.
do ilustre Senador. No meu convencimento pessoal, o Sr. Relator é quem vai,
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Para cada filho e ainda a espo~a depois, concluir o pensamento da Comissão, eu acho que houve favorecimento pelo seguinte: foi a adjudicação da construção de duas Usinas à Odebrecht,
dele, também.
que construiu a primeira. Só isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Como é o nome da esposa?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ana Maria Calmon de Sá.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Ana Maria Calmon de Sá, 2.494
ações; depois tem aqui, Ana de Sâ, 2.494; logo abaixo de Ângelo Calmon de
Sá, tem Ângelo Calmon de Sã Júnior, 2.494.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O Diretor Financeiro da sua empresa é
Sã também. Não é parente do Dr. Ângelo?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT -

Não.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Aquela figura simpática que conhecemos, ainda há pouco. Mas podia ser. Não tem importância nenhuma, não é
crime nenhum.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Isto, em termos de percentual, é
mínimo. São 200 mil ações, parece.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES nião de V. Ex~
O SR. DIRCEU CARDOSO zendo a minha opinião.

Mas, Senador, neste caso é a opi-

Eu não estou dizendo a sua, estou di-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, V. 'Ex• está opinando, não é
questão de dizer que houve favorecimento. h uma divergência de opinião, se
poderia ou não haver adjudicação. se seria correta ou não essa adjudicação.
Mas, não há comprovação de que houve um favorecimento pelo fato de haver
a adjudicação. V. Ex• está apenas discordando, talvez, deste ponto, mas, para
outros, inclusive para depoentes aqui que estiveram respondendo as perguntas, opinião de que a adjudicação era necessãria. Não foi o Dr. Norberto apenas quem declarou que era necessária, devido aos custos, trazer economia
para a companhia construtora Que era -FURNAS. Então, há aí o problema de
custos. Outros falaram do problema de prazo, área de terreno, mas vários
concordaram em que não houve mal nenhum, nenhuma ilegalidade cometida
com a adjudicação~- ·

O SR. DIRCEU CARDOSO- São 200 mil ações no valor de Cr$ 5,01:
844 acionistas, o capifal social de 1 milhão e 2 mil cruzeiros.
Não estamos fazendo acusação. Podia favorecer, porque, a meu ver, o
Ministro Shigeaki Ueki não podia fazer essa adjudicação. Isso será uma outra
conversa, amanhã. Amanhã será outro dia. Se V. Sf nos der o prazer de assistir a reunião, amãnhã, vai ver que a interpelação será em outro estilo. Ele não
podia fazer essa adjudicação à companhia de que V. S' é o PresidenTe. Favoreceu. Só isto. Agoia, como disse o Coronel Ferreira, V. S• adquiriu o monopólio para construir todas as usinas nucleares do Brasil. Isto é fora de dúvida.
Construiu a segunda porque construiu a primeira, construiu a terceira porque
construiu as duas primeiras, a quarta porque construiu as três primeiras, e vai
por aí adiante. Eu sei que está entregue a uma firma boa, poderosa, conceituada, mas que não queremos esse monopólio, esse privilégio. Só isto.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou concluir, então.
V. Exf faz essa incriminação, devo dizer, vou explicar, porque, amanhã,
V. Ex~ vai ouvir do Ministro porque não podia haver adjudicação. ~outra
coisa. E vai ver o seguinte: está aqui o documento, não vamos abrir esta discussão, porque vamos até de madruga~a. Eu separei isto, eu contingenciei as
minhas perguntas. Para V. Ex• é só isso, mais nada. Amanhã, vamos perguntar coisas jurídicas e questões de fato ao Sr. Ministro. Não posso dizer aqui,
porque S. Ex• vai saber hoje e vai ficar meio arrepiado, porque fez coisas para
fazei essa adjudicação que não podia fazér. Não são legais- e nem legítimas.

O SR. NORBERTO ODEBRECHT- De manhã, eu expliquei que essa
situação de monopólio não existe. V. Ex• quer que eu repita?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• estã falando sobre amanhã.
Amanhã não sei_o que V. Ex• vai ~izer. Estou d~zendo hoje, atê hoje.

OSR. DIRCEU CARDOSO- Não, isso existe. Eu estou dizendo, V. S•
construiu bem Angra I; Angra II, tomara Deus que V. S' continue construindo bem. Naquele mingau que estão fazendo lã, que não vire aquela '"pernalonga" de 40 metros.
Quando me lembro, que estão construindo uma Usina Nuclear sobre
pernas de 40 metros de altura, até me a!-repio todo. Uma Usina, Sr. Presidente, que estragou cinco praias do Estado do Rio de Janeiro: Itaorna, Mambucaba, Piraquara, todas aquelas praias. Ninguém vai tomar banho de mar,
com essas notícias de que pode haver um vazamento.
Muito grato. Chegamos ao fim e agradeço a V. S• que esclareceu tudo
que queríamos saber.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas houve favorecimento, porque a minha conclusão é esta. V. Ex' vai ser amanhã. Não vou fazer nenhuma hipótese de trabalho. Vou dizer: Sr. Ministro, V. Ex• não podia fazer isto, por isto,
isto e isto. Agora, é outra técnica, não vou trazer mais nada disso aqui.
Com o que tenho aqui. neste documento, ele vai se ruborizar. Preparei
tudo isto, o desfecho, para amanhã, porque o Dr. Odebrecht espancou tudo o
que a Comissão querii saber. Agora, eu díg6: ele nãõ podia fazer a verificação e fez. Vamos ver por que, amanhã. V. Ex• lembra que eu disse que amanhã nós íamos dançar a danç~ das horas çie Ponchielli S. Ex' que não dançou
com ubarril de petróleo, vai dançar com os- bastões.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Também foi prometido, aqui, pro- que o Ministro aceitasse ou não aceitasse. Admitindo, apenas ad argurnentanvar que o Dr. Ângelo Calmon de Sã era grande acionísta e que tinha interferi- dum, que isso tivesse que ser dado, o problema fundamental ficaria com quem
vai dar a decisão e não com quem interfere. Fundamental é quem decidiu.
do ...
Como o Presidente do Banco do Brasil poderia obrigar o Ministro das
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu falei isto?
Minas e Energia a adjudicar esta obra? Por pressão afetiva? Sim, seria uma
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, eu ouvi falar.
pressão que forçaria o Ministro a dizer, como se disse aqui, que decidiu ilegal
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ali! Então, V. Ex• vá atrás de quem fa- e ilegitimamente.
lou, eu não falei nada disto. Eu li hoje a relação dos acionistas, que me foi en·
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Foi o Ministro quem decidiu.
tregue de manhã. Eu estava em Fumas e V. Ex• estava na Bahia.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu repito, acho que a minha palavra
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu estava na Bahia no dia, mas on- em regência e em concordância está absolutamente certa. O que deveria ter
tem eu estava aqui.
essa pessoa para poder influenciar desta maneira? Vamos admitir que fosse
mais um poder simplesmente afetivo, ou fosse o poder de negócio, ele funcioO SR. DIRCEU CARDOSO - V:~Ex, recebeu a relação?
naria como um advogado administrativo. Insisto, erro maior seria exatamenO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Recebi.
te de quem aceitasse e não de quem fizesse, mas seria péssimo que alguém,
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois então, não estão Sr. Ângelo Cal- com a responsabilidade do Dr. Calmon de Sá, no Governo, tivesse esse papel.
moo lá, como acionista?
Esse papel está aqui, meramente conjeturado, e não foi conjCturado pelo SeO SR. JUTAHY MAGALHÃES- (Inaudível)
nador Dirceu Cardoso. Desde o começo. fui Relator aqui, atendi a todas as
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ganhar, não. Dá licença. Se o Senado reuniões, ouvi a todos os depoimentos, houve ocasião que ouvi depoimento
comprar da mesma, sem concorrência, se V. Ex• tiver interferência, então, V. de 14 horas, e nunca ouvi do Senador Dirceu Cardoso esse tipo de levantaEx• é culpado também. Quer dizer, não- nz acusação nenhuma, apenas disse mento de dúvida. Mas houve, inclusive esse jornal que me atacou diretamente
que ele era acionista, mais nada. Agora, toda a conclusão das nossas pergun- com o nome do ex-Ministro da Indústria e do Comércio.
tas, desde o início,- desde o fincar a estaca, é amanhã com o Sr~ Shigeaki Ueki.
A minha impressão seria, Dr. Norberio, a menos que V. S• me corrija,
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Sr. Senador Jarbas Passari- que não sou entendido em assuntos dessa envergadura, que se alguém innho, antes de conceder-lhe a palavra, gostaria de consultar o Sr. Senador Nilo fluenciasse nísso de uma maneira nefanda, urna maneira que comprometesse
a sua posição de membro do Governo, seria para receber comissão, e não
Coelho que havia solicitado_ antes a palavra.
para receber dividendo. Então só poderia ser no sentido de um homem que se
O SR. NILO COELHO- Cedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas- vendesse, para atuar sobre um outro Ministro de Estado. Aliás, o caso era ousarinho.
tro, porque embora o cargo de Presidente do Banco do Brasil seja muíto imO SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Senador, muito obrigado pelo portante, ele era Presidente do Banco e não Ministro. E numa circunstância
nobre gesto de elegância de V. Ex•.
que me parece perfeitamente clara, que ficou no próprio documento que
Dr. Noberto, tive a alegria de ver o meu relatório parcial, aprovado por constituiu o relatório parcial. Há duas Norberto Odebrecht, há duas NCO,
unanimidade nesta Casa, inclusive pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, o no tempo, uma que vai de 72 a 74, e outra de 74 a 76. Isso eu não precisaria
que me honra. Em compens~ção, enquanto os_ meus pares me julgaram desse nem recorrer ao seu testemunho, porque ficou muito claramente exposto pemodo, fui objeto de agressõ~s absolutamente absurdas, inclusive em editorial los depoentes anteriores: que a sua firma teve dificuldade de construção, difide um grande jornal deste País. Não pude participar- desta sessão de hoje, culdades como firma pioneira, que foi objeto de solicitação do Dr. Emílio
porque os meus deveres de liderança me retiraram deste local. Mas cheguei Lemme e que foi esperando aqui, como sendo o grande promotor e no final
ainda a tempo de ouvir o final da interpelação do nobre Senador pelo Espíri- não foi. Ele deveria ser a palavra de acusação e afinal não foi. Isto é fora de
to Santo~ precisamente num ponto que me interessava em especial: era a con~ dúvida, em 74. Mas quando a obra lhe foi adjudicada, a sua firma. a suapertrovérsia levantada, no meu entender com alta dose de leviandade, a respeito formance era tal que o Dr. Luiz Claudio Magalhães disse, aqui, que naquele
da atuação do então Presidente do Banco do Brasil, depois Ministro da In- período de tempo tinha construído 90% do total da obra. Se isto é fato verdadústria e do Comércio, Dr. Ângelo Calmon de Sá. Devo declarar, desde logo, deiro ou não, são palavras de um depoente que nos mereceu todo respeito.
que com ele tive contatos muito superficiais, não é pessoa de minhas relações
Cheguei a levantar uma hipótese, no relatório, que depois não vi explode amizade, não nos freqUentamos, não nos visitamos. Eu lhe fiz uma visita rada por nenhum dos meus ilustres pares. f: que o administrador do projeto
uma vez quando Presidente do Banco do Brasil e uma outra quando Ministro de Angra foi extremamente severo, ou muito zeloso, a escolha, foi severo com
da Indústria e do Comércio. Mas, porque eu- tive a audácia de admitir que a firma, muito zeloso com Angra, até quando o Alves entrou como assistente
nada havia que comprovasse, objetivamente, o envolvimento de S. Ex•~ eu re- técnico. Cheguei a caracterizar a minha surpresa pela insistência em modificebi uma brutal agressão, insisto, de um dos jornais mais poderosos deste carem o seu representante, o seu encarregado de obras -uma durava três
País. Verifico agora, pela relação de acionistas, que, em duzentos milhões de meses, o outro durava no mãXimo 5 ou 6- até que, afinal, se disse claramenações, o Dr. Angelo Calmon de Sá possui 686.906. Uma rápida vista d'olhos te, no documento que dizia que sua firma não tinha nem idoneidade financeisobre o total de acionistas, verifiquei que há dezenas com o triplo, o quíntu- ra, nem idoneidade técnica, que, -se ela se socorresse da equipe de /ogus. extreplo e até acionistas de mais dez ve:zes o que ele tem. De maneira que eu tive a mamente treinada e muito reconhecido o seu trabalho desde obras anteriores
coragem - e às vezes a coragem moral é mais escassa do que a coragem física feitas a FURNAS, automaticamente ela seria bem sucedida. E parece que foi.
- de escrever um documento, tirando ilações por contra própria que, se S.
Houve uma intriga, também facilmente desmoralizada aqui, porque se
Ex~ tiVeSse- ã ·capacidade de influenciar como acionista rião poderia ser reladizia que a Logus tinha sido forçada à Norberto Odebrecht porque entre os
cionado com as ações que ele possui. Eu não sabia quantas ações ele tinha,
técnicos da Logus figurava o Sr. João Baptista Figueiredo Filho, que seria fipodia até fer muito mais, podia ser um acionista mais vigoroso, como é o Dr.
Gradin com 13 milhões de ações. Reparei também, com a informação quere- lho do Presidente da República. E quando chegou aqui o Presidente de FURNAS, declarou que o Sr. João Baptista de Figueiredo Filho realmente existia,
cebi aqui, do Dr. Gradin, que os qüe têrh ações com mais de dois milhões, em
ao contrário de ser _engenheiro, era contador, e ser filho do Presidente João
geral, são engenheiros da firma, o que prova, no meu entender, algo favorável
Baptista Figueiredo era um pouco difícil, porque era um homem de 60 anos
em relação a sua organização. Os seus companheiros de trabalho, aqueles que
de idade hoje. Como o Presidente tem 61, seria um negócio, em genética, excomeçaram a firma com V. S• seriam exatamente aqueles que passaram a ter
tremamente espantoso. Daí, as Conjeduras podem levar a tudo isso, mas no
parte substancial no patrimônío da empresa. Ora, eu dizia que, hoje, o máximo que se permite, pela modificação da legislação de sociedade anônima, se- mero terreno da conjectura.
Eu aguardava com ansiedade a sua presença aqui, e especialmente o
ria dado em 5% de dividendos para as ações. Mas, sendo uma sociedade de
bombardeio que deveria ser feito pelo nosso bravo companheiro do Espírito
capital abe:rto, é 15%. Portanto, uma afirmativa de que o Sr. Ângelo Calmon
Santo, para chegar a alguma conclusão.
de Sá pudesse ter influído neste caso, nunca poderia ser relacionado com as
O SR. DIRCEU CARDOSO ~ Porque só eu iria fazer bombardeio?
ações que ele tem, porque 600 mil ações, pois recebesse em 15% no seu lucro
declarado em um, dois ou três anos, seria, no meu entender, inexpresivos para
O SR._JARBAS PASSARINHO - Porque V. Ex• não é de caça, é de
quem fala em Ângelo Calmon de Sá como um poderoso Presidente do Banco bombardeio. A especialidade de V. Ex• é bombardeio em vôo rasante.
do Brasil e quem fala para outras coisas que S. Ex' tenha.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, é porque eu estudo, me
Para daí partirmos para as coisas SubJetivaS que o Senador Jutahy acaba
de levantar. Teria influído? Pode ter influído? Talvez, por ser baiano, ex- apaixonei por isso. Não estou contra ninguém, quero a verdade. O que é a
membro da firma, ex-diretor da firma, pudesse ser recomendado por telefone verdade não sei.
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O SR. JARBAS PASSARINHO- Foi isso mesmo que perguntaram a
Pôncio Pilatos, hã quase dois mil anos, e nós estamos sem resposta, até hoje.

O SR. DIRCEU CARDOSO- "Cada qual tem a sua verdade" isto é de
Pirandello.

O SR. JARBAS PASSARINHO -
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Mas, eu preferiria o chinês: cada

fato tem três versões, a sua, a minha e a verdadeira. Talvez aqui ficasse mais
exemplos das paixões.
Cheguei à conclusão de que nada havia, evidência nenhuma, que comprometesse o Ministro, como também se tentou enredar nisso o Ministro
Mário Simonsen, no Banco Bozzano Simonsen. Só que aí era o reverso.

O SR. DIRCEU CARDOSO - O jornal também. Eu, não.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Estou dando o sujeito indeterminado em homenagem ao meu lombo, porque se eu citar o jornal, amanhã eu vou
ser desgraçadamente, atacado vou catar penas de passarinho por todos os lados.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Senador, o Senhor teve a defesa exclusiva ...
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De sorte que a minha intervenção não era propriamente para fazer perw
guntas. Do depoimento, acolhi a idéia que foi por nós levantada. Aliâs, foi le·
vantada por um engenheiro que sofreu um dos maiores bombardeios do Sew
nador Dirceu Cardoso. que foi o Dr. Fernando Candeias. quando ele disse
que nenhuma firma garantiria o mOnopólio pelas razÕes que ouvi hoje, pela
manhã, na minha rápida passagem, V. S• lendo. São as mesmas. Quer dizer,
uma firma se constitui pelo perfil de seus técnicos não pelo perfil de sua razão social. De maneira- que os técnicos podem sair e, normalmente, saem de
uma firma para outra. O Dr. Leme, hoje, por exemplo, que era naquela altura administrador do projeto Angra e que colocou para fora um determinado
engenheiro que ele considerou incapaz. hoje ele é subordinado desse engenheiro numa firma particular.

e

O SR. MILTON CABRAL- A competência, o know-how é reconhecido por lei, inclusive a pessoa do técnico.

O SR. JARBAS PASSARINHO- De modo que, naturalmente, V. S•

lev{lrá uma grande vantagem em concorrências futuras. Em as havendo, é claro, porque quem acumula know-how dessa natureza, leva vantagem.
Eu mesmo verifiquei; no meu Parã, isso é comum, na ~-i~_!'elétrica 9e Tucuruí, na primeira fase da Usina~-CD.traram vádas concoriências, não sei nem
O SR. JARBAS PASSARINHO - Dr. Norberto, não tenha dúvida, se a Odebrecht entrou. O fâto é que a que ganhou apresentou preços que fonós todos, homens públicos, temos algum receio, mas o maior de todos é pre- ram considerados subestimáveis. Na segunda fase ela conquistou tudo que
cisamente não mexer em ninho de marimbando.
precisava conquistar para que, se tivesse tido prejuízo na primeira~ ela gaO SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• teve mesmo a defesa até de um nhasse na segunda. Isto faz parte do jogo capitalista.
oposicionista.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Deu um mergulho na primeira ...

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isto me honra muito. E não é um
oposicionista qualquer, é um oposicíonista do seu quilate.
Eu não encontrei evidência. No caso da Bozzano Simonsen, pelo contrário, ele teria interferido exatamente para perder todos os concorrentes pretendidos. Não tínha o menor sentido. Mas no caso de Ângelo Calmon de Sá
se tenta, o jornal insistfu, ainda levantou o problema de Banco EconômiCo, e
Já vem a estória do cheque, como se aquilo tivesse alguma interferência com o
que estamos estudando aqui.
De modo que eu ouço o final de seu depoimemnto com a alegria de quem
se considera vingado dos insultos que recebe, porque é homem público. E
porque não seguiu a OrfentãÇão de certos jornais do País, que se comprazem
em publicar as suas manchetes, e depois, Doutor, a retratação é a coisa mais
difícil. O mais difícil que tenho encontrado, desde que estou, há 15 anos, na
vida pública, é conseguir qUe uma notícia qu6-não é verdadeira seja desmenti--da. Eu lhe confesso que jamais conSegui.
Por exemplo, nós tivemos, e poderíamos ter trazido para a Comissão,
manchetes e páginas inteiras, em que se dizia que a Central Nuclear estava
sendo construída sob um centro de abalos sísmicos, e que se havia até apagado uma fórmula para poder localizá-Ia. O que dava uma idéia de um pessoal
não só masoquista; d)-mo sadomasoquista, como louco, porque iria construir,
por um capricho qualquer, uma central nuclear exatamente no local onde
existia uma evidência de ârea ativa, sismologicamentC: falando. Mas, não se
conseguiu mais desmentir isso. Só o que sé-CODseguiu destruir aqui, graças ao
testemunho dado pelo Senador Dirceu Cardoso, pelo Senador Roberto Saturnino, e por urna declaração do Presidente da Comissão, foi o suposto furto
de brasileiros que, em 400 milhões de dólares, teriam surrupiado 296. Então,
foi o primeiro problema que ficou aqui caracterizado que era falso. Mas, isso
gerou manchetes e depois a resposta, em evidência, com horas e horas de depoimento e provas, isso gerou apenas algumas poucas linhas perdidas no
meio do jornal.
Esta é a posição difícil que nós temos, é a posição de quem quer, como
diz o Senador Dirceu Cardoso, procurar a verdade. Aqui não existe ilegitim1-

dade na adjudicação. A adjudicação foi legalmente feita.
O SR. DIRCEU CARDOSO - De.<culpe, eu divirjo.
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• diverge, mas, como um homem de profunda seriedade, não vai divergir mais, porque eu provei que o
Decreto nll73.l40 permite iss-o no-sC-if3.rL 211, parágrafo único. O Ministro foi
induzido, equivocadamente, a citar o Decreto-lei fl.ll 200; mas o Decreto n9
73.140, que é uma espécie até de violência sobre o Decreto-lei, porque é um
decreto administrativo, que é de 73, e rege as questões de construções civis
com mais de 15 mil salários mínimOs, obrigava, de qualquer maneira, uma
nova figura. Já não era a figura antiga do Direito Administrativo, era a nova
figura, a figura do anúnciO Público. E esse anúncio público, no parágrafo único do art. 2r;> diz que ele pode ser dispensado, segundo a conveniência do serviço. Então, resta provar se houve ou não conveniência de serviço, o que é diferente. Então, aí nós ainda dissemos: legal foi, resta provar se foi legítimo. Se
houve conveniência de serviço na hora em que se adjudicou a obra, sem conM
corrência pública.

O SR. JARBAS PASSARINHO- A Odebrecht foi acusada, aqui, de
ter feito isto. Então se fez, o fez com inteligência; perdeu numa primeira fas_e,
para ganhar numa segunda. E isso seria- perfeítamente admissível.
Hoje me sinto mais à von-tade para falar do que como Relator. Agora a
pergunta é inexistente, porque eu só queria salientar a que um homem público, neste País, se sujeita quando resolve ter a independência de atitudes.
Quero concluir dizendo a V. S• que me agradou o final do seu depoimento. Eu pensei qUe, hoje, chegando aqui, o encontrasse em extremo embaraço
para responder perguntas a respeito da adjudicação da obra. E eu ouvi, perguntei a companheiros, que aqui estavam antes, como é que tinha ocorrido o
seu depoimento, e pela informação que tenho esse embaraço não existiu.
Então, de algum modo, a noite de hoje me serve de recompensa pelos insultos que recebi porque tive a coragem de ser independente no meu relatório.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Nilo Coelho, V. Ex•
com a palavra.

O SR. NILO COELHO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fato de ter
sido gentil com meu eminente Líder, Jarbas Passarinho,jã roubou metade do
que eu queria dizer.
Eu queria transmitir meus Parabéns ·a um conterrâneo - este homem é
pernambucano, não ê baiano - meu companheiro de geração, desde o co
meço, nós temos a mesma idade. Ele formou-se na velha Escola Politécnica
da Bahia no ffiesmo ano em que me formei na Escola de Medicina em 1944 e
nós tomamos rumos diversos. Ele é um vitorioso.
4

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• também o é, cada um no seu
campo.

O SR. NILO COELHO- Eu iaaíuilisar exatamente a vida pública, neste País, tão desacostumado com isso que nós chamamos abertura.
Há poucos instantes, meu caro Norberto, esta Casa fervilhava: imprensa, rádio, televisão. Ninguém queria notícia, todo mundo queria um sensacionalismo. V. S• foi massacrado para dar 200 entrevistas. Ninguém pretendia
divulgar o que o nobre Senador Dirceu Cardoso queria, nem o Senador Itamar Franco. Queriam a manchete do jornal para amanhã. Mas, V. S•, com
seu equilíbrio, com a sua serenidade, com a sua autocrítica, V. S• que é um
Líder,_ sempre_ foi, por isto v~nceu e chego_u onde ~tá, porque V. S• não é uma
pessoa física que eStã sendo julgada nesta Casa- isto aqui não ê um pelourinho, isto aqui é um forum de debates - V. S• não deixou nenhuma pergunta
sem resposta. Trouxe a: sua equlpC, aqui vieram os Srs. Jo'ão Sá, Villar,
Bayard, Gra:dim, Guilherme Simões, vieram todos que V. S• podia trazer. VS• poderia trazer 900; aq-ueles que estão lá nas Caraíbas, resolvendo o problema do cobre brasileJro, os que estão nas obras portuárias, nas obras públicas,
nas estradas, em toda a parte. Estes sim, V. S• representou bem, a estes, amanhã, o noticiário vafconfortar. E a tOdos nós que fazemos a vida pública deste País.
V. S•, deu uma lição aqui. Ouviu a lição qo homem público dada pelo
Líder Jarbas Passarinho, mas V. S• deu a lição do empresário, do empresário
vitorioso, de cabeça levantada, do empresário vertical, do empresário que
tem a qualificação técnica e que sabe que- eStã pagando o preço do concorren-
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te. V. Sf começa a incomodar e porque V. S• inct>moda, tem sofrido algumas
agruras. Mas, tudo isso passa.
Este dia de hoje é grande para Norberto Odebrecht, a empresa que tem
28 mil trabalhadores e que tem mil técnicos. A pessoa física já recebeu o
aplauso e o conforto dos homens que fazem o Parlamento Brasileiro.
Tenho quase a certeza de que o Presidente vai lhe dizer o que V. S• ouviu
de todos. Ouviria Voz vulcânica de Dirceu Cardoso, que tem o coração maior
do que tudo o que ele disse. No fundo, a expressão humana de Dirceu Cardoso é aquela outra que analisou e que disse a V. Sf as palavras de incentivo
para continuar a conduzir a sua empresa.
Era isto o que queria dizer nesta noite, o companheiro que chegou ao Senado. Junto, também vitorioso,- aceito a tese do nobre Senador Jarbas Passarinho -·juntos, nós vamos construir este País, sem escândalos, sem difa-:
mação, senr injúria, sem mentira, pOrque todos nós só fazemos uma coisa,
aquilo mesmo que Pilatos há dois mil anos dizia e há 30 mil anos os chineses
também diziam: nós procuramos a verdade que não é a nossa, nem a verdade
do próximo, é a verdade de todos.
Tenho certeza de que o nosso Presidente vai encerrar a reunião e vai dar
a V. S• uma tranqUilidade de um sono bem merecido pelo depoimento que
prestou hoje, honrando a sua empresa, honrando o Nordeste e honrando este
País.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Milton Cabral, V.
Ex', como Relator, tem a palavra.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Depoente.
Tive a oportunidade de intervir durante os debates e, na medida do
possível, fui registrando os fatos mais destacados e, com isto, esclarecendo alguns pontos que mereciam ser mais debatidos.
Nesta altura, praticamente não resta mais nada a perguntar, porque do
que foi dito aqui e somando-se ao que foi dito em reuniões anteriores, permi~
tirá uma análise serena dos acontecimentos e proporcionará condições para
conclusão do relatório.
A fim de sepultar um fato sempre lembrado nesta Comissão, que é aque-le documento do engenheiro Leme que fez restrição à competência técnica e
idoneidade financeira da empresa, no depoimento do ilustre engenheiro Norberto Odebrecht ele disse claramente que jamais houve cartas de FURNAS a
ODEBRECHT manifestando insatisfação quanto aos nossos serviçoS. E fazendo referência à carta ele disse: a função precfpua da carta interna foi tecer
argumentos pessoais para solicitar as alterações contratuais que o signatário
considerava necessárias.
E, mais adiante, diz o seguinte: sobre as colocações da carta acreditamos
serem argumentos pessoais, reflexo da procura de urna solução interna, para
problemas que seu autor enfrentava, não de uma avaliação da
ODEBRECHT.
Eu faria então uma última pergunta: que solução interna era esta?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Acredito eu que a solução de
problemas administrativos da equipe dele é mesmo de acesso ao próprio canteiro. Eram problemas dessa ordem, como nós o percebíamos, basicamente,
de acesso. Ele, realmente, não conseguiu o acesso nem concluiu a infraestrutura. Isto também estava ligado, me parece, a problemas internos administrativos. E, por aí, deve ter sido a coisa. Esta é a nossa percepção.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E, finalmente, o que se evidenciava em 1974 era existência de opiniões divergentes entre a Odebrecht e a fiscalização local, o que prejudicava a construção da Usina. Que opiniões eram estas?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT ..::.:Nós discutíamos e toda a culpa
estava na falta de infra-estrutura e de acesso. Ele argumentava que o problema era, vamos dizer, de equipes, e aí começava a divergêilcia.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) -Eram somente estas as diverg~ncias?
Bom, hã um fato curioso, no final da carta, o próprio engenheiro termina por fazer uma recomendação. O que mostra uma certa contradição. Tem
essa recomendação final de que, para garantia dos interesses de FURNAS,
seria interessanTe que TLogus Engefi:h~ria Ltda. participasse como interveniente no inStrumento confratUal a ser lavrado. São posições que, parece-me,
numa análise assim. acompanhando o texto da carta, não leva a urna "Conclusão que possa ser tomada a sério por esta ·comissão.- Esta é uma impressão
preliminar.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Que negócio é este de que não pode ser
levada a strio?
O SR. NILO COELHO- lO a opinião dele.
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, ele está concluindo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Um momento, eu não estou concluindo. Eu estou dizendo que as contradições existentes na carta, os equívocos resultantes dos debates e observações feitos aqui em vários depoimentos,
dão a impressão de que não se pode levar a sério os termos exatos da carta.,
O SR. DIRCEU CARDOSO- Desculpe, Sr. Relator, mas V. Ex• não
pode concluir assim.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu não estou concluindo, estou
dizendo que levam a impressão. Agora, as respostas do Dr. Norberto
Odebrecht com relação aos argumentos pessoais, reflexo da procura de- uma
solução iniérna e da existência de opiniões divergentes entre a Odebrecht e a
fiscalização! realmente leva à ÇQnclusão de que outros fatores levaram o engenheiro a emftir essa opinião.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Relator, eu acho o seguinte: na carta
que fez a FURNAS, ele quis significar que, a Odebrecht estava em crise. Ele
diz isso, explicou.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Este ponto jã foi esclarccido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois ê, ele explicou, estava em crise. Ele
recebia o empréstimo a 5% e dava a FURNAS a 1,5%.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E este ponto, como foi esclarecido, mostrou que a denúncia de inidoneidade financeira não tinha cabimento,
A pergunta que faço é a seguinte.: ficou ou não ficou claro? São dois tipos de

observações: inidoneidade financeira, uma V. Ex' acha que ficou claro, que
havia ou não inidoneidade financeira?
O SR. DIRCEU CARDOSO -Não, isto não.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não, vamos por partes. A carta
fala em inidoneidade financeira. Ficou esclarecido isto?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, inidoneidade não. Isto não tinha.
Ele explicou porquê. Nós sabemos o porquê dessas dificuldades. V. Ex• sabe?
O SR. Il.ELATOR (Milton Cabral) - Pelo que eu ouvi ...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, ninguêm falou nisto aqui.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Então fale V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas V. Ex• sabe. A firma tinha grandes
obras públicas, tinha o aeroporto. e o Governo não estava atendendo a tempo e hora com os compromissos com a firma. Ou, falando em português claro, não pagava a tempo e a hora.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Mas, aqui no Senado, nós fizemos
vários apelos para o Governo adotar o pagamento de suas contas com cor~
reção monetária.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isto ê verdade ou não, Dr. Odebrecht?
Quer dizer, ele está defendendo o Governo, ele não quer acusar o Governo. ~um -homem de bem e não quer abrir esse flanco. O Governo não paga..
va, então, ele ficou nessa situação. Uma obra vultosa daquelas.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nós fizemos apelos, inclusive eu e
outros Senadores fizemos pronunciamentos da tribuna da Casa, exatamente
cobrando uma nova polftica de pagamento de contas atrasadas do Governo
com correção monetária, medida esta que acaba, há pouco tempo, de ser reconhecida pelo Ministro Mário Henrique Simonsen. Boa parte da construção
civil, no Brasil, atravessou sérias dificuldades. E hã um ponto curioso: enquanto houve adiantamento por conta da construção de obras de parte da
empreiteira. adiante a empreiteira recebe adiantamento de FURNAS com o
pagamento de juros elevados, e atê me surpreende isto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr . Relator, nós já conversamos a este
respeito. A Comissão tem que requerer uma auditagem em FURNAS. O Sr.
Relator tem a sua posição e talvez não queira tomar esta iniciativa, mas a Comissão tem que pedir a auditagern.
Se eles percebiam esse juros vultosos da empresa ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Para concluir a minha intervenção, Dr. Norberto Odebrecht, V. S• disse que a procura de uma solução
interna para problemas que. a esta altura enfrentava, limitava-se a questões
de acesso?
O SR. NORBERTO OOEBRECHT- Era o acesso, era o problema de
infra-estrutura. Nós discutíamos ...
O SR . RELATOR (Milton Cabral)- Isto é importante, porque nós vamos liquidar a questão desta carta.
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O SR. NORBERTO ODEBRECHT - Basicamente, a Odebrocht reivindicava acesso e infra-estrutura. No dia que lhe foi dado isto, a Odebrecht
passou a produzir. Não tinha produtividade, não tinha condições. Os nossos
engenheiros ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - A dificuldade de acesso elo atribuía a Odebrocht?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Não, tanto é que nós citamos
uma parte para provar a incoerência numa outra carta dele em que ele acusava o DNER. Em vârios depoimentos, esta parte está. esclarecida.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E isto levava a ossos conflitos de
opiniões entre a Odebrecht e a fiscalização local.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Ai, a- coisa degenerava, V. Ex•
sabe como é: quando alguém procura o que estâ certo ou o que estâ errado e
não procura o qoe é o certo ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E ele era responsabilizado poresses conflitos, por essas divergências?
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Pela administração? Não. Nunca nos fez uma carta ou tomou nenhuma iniciatiVa nesse sentido.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Onde residia então o desgosto
para chegar ao ponto ...
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Problema interno dele, não posso dizer o que ele sentia. O fato é Que a carta foi feita e a incoerência foi provada com uma outra dirigida a FURNAS identificarido as causas.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Relator, V. Ex• precisa pinçar um
assunto que não pode passar despercebido pela Comissão. Ouça o desenvolvimento do meu raciocínio: o Dr. Odebrecht diz que não tinha condições, não
havia estradas para receber equipamentos, homens, cimento, ferro, etc., porque não havia estradas. Peço a atenção de V. Ex•: como essa CNEN queria
implantar urna usina nuclear em Angra, se não havia estrada de acesso para
levar o material necessário?
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Havia a construção da estrada e o
DNER demonstrava que, em determinado tempo, a estrada estaria construída. São fatores, inclusive, estranhos aos dois, contratante e contratado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O que quero dizer é que a CNEN estava
fazendo acelerar o programa nuclear sem ter condições de implantá-lo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Estava naturalmente considerando o cronograma de conclusão da estrada. Este fato não é relevante.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Ele declarou no depoimento que a obra
esteve interditada 120 dias no ano, por causa do mau tempo ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Esteve 139 dias interditada.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Por impedir o tráfego na estrada? Que
usina nuclear é essa?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- São fatores absolutamente estra·
nhos à contratante e à contratada.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estou culpando a Odebrecht, éclaro;
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Acho que o debato final sobre esse
item foi de certo modo útil para que nós possamos analisar este assunto e alcançarmos um esclarecimento indispensável, embora, na minha opinião, são
certas filigranas do processo, mas que no objetivo que esta Comissão busca
alcançar, este fato, realmente, tem uma relevância cujo peso não atribuo, sinceramente.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Qual fato?
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Esta carta do engenheiro Leme.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Tem certo relevo.
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- A afirmação do engenheiro Leme
é de muita gravidade ao acusar uma empresa de incompetência administrativa e de inidoneidade financeira.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO- Técnica até . .Qi~o seguinte: havia uma
máquina perfuradora VlRTIS que até então não tinham. Depois compraram
e vimos o equipamento lá, bonito, sofisticado, altamente técnico. Nós vimos,
mas naquele tempo não tinham. Somente a firma Camargo Corrêa é que possuía aquele tipo de máquina. Agora não, a Odebrecht tem máquina até para
dar a Camargo Corrêa!
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, por enquanto era o
que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Normalmente após o Relator,
cabe-me encerrar os trabalhos ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Cuidado com esse Relator, heim? Estou
confiante em V. Ex.', mas não são conclusões -chispantes, não ...
O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Não foi uma conclusão, mas uma
afirmação de que o que foi dito leva à compreensão desse fato como aqui coloquei.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Relator, até agora, desde a sua assunção nós estávamos marchando juntos, como se diz, pari passu. Mas depois
da viagem, à Angra, estamos discordando.
O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Deve dizer que discordo de V.
Ex'··· O importante é que o que eu colocar no papel vai espelhar a verdade,
não tenho compromisso com ninguém, apenas com a verdade. Lamento muito, mas não posso fazer jogo de qualquer outro interesse, nem de oposição,
nem de concorrentes ou de ninguém. Se não procurarmos a verdade, não conquistaremos credibilidade nos resultados desta CPI. Fazer cargas gratuitamente é fácil, agora fazer conclusões na base de informações são influenciado~ por outros acontecimentos, divergências de opinião, isto também não podemos fazer. Temos de olhar com muito cuidado esse aspecto. Não estamos
concluindo o relatório, estamos debatendo, aqui, francamente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Lomanto Júnior, V.
Ex' com a palavra.
O SR. LO MANTO JúNIOR- Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• ter-me
dado a oportunidade, embora depois de ter falado o Relator, para dar aqui o
meu testemunho. Pela manhã, assisti ao depoimento do Dr. Norberto
Odebrecht no momento em que ele fazia referência à colaboração que prestou, quando tive a oportunidade de dirigir o Estado. Estava momentaneamente ausente, convidado pelo Líder para tratar de um assunto de interesse
da- Liderança e fico muito grato a V. Ex• por t~r-me dado esta_ oportunidade.
Não ficaria tranqUilo se não desse meu depoimento a respeito da lisura, da
honradez, da competência de Norberto Odebrecht. Conheço-o há muito tempo, venho acompanhando seu trabalho desde a época em que fui Prefeito de
Jequié. Acompanhei o esforço admirável da firma Norberto Odebrecht, ainda iniciando, na construção daquela obra que é a barragem de Pedra.
Recordo-me dos riscos que ele correu, recordo dos prejuízos que ele esteve às
portas de arcar quando, autorizado, financiou, naquela época, uma importância vultosa: a construção daquela obra tão necessário para regularização e
produção de energia na minha região.
N orberto Odebrecht tem uma herança muito significativa. Quando se
pronuncia, na Bahia, o nome de Emídio Odebrecht, pronuncia-se simbolizando a honradez, a capacidade de trabalho, o esforço do emigrante que,
transferindo-se para nossa terra, deu tudo de si, sofrendo as agruras em momentos difíceis, como foi o da guerra, mas não perdendo aquele traço, que ele
naturalmente transformou em lições para o seu sucessor, o da correção, da
competência, da lisura no desenvolver os seus negócios.
N orberto Odebrecht é, sem dúvida alguma, um paradigma entre os empresários .nacionais. Ele orgulha o empresário nacional e nós nos sentimos,
hoje, muito tranqUilo ~muito feliz. Não tendo acompanhado o trabalho dessa Comissão porque não pertencíamos a ela e nem fazíamos parte desta Casa,
até: hã bem pouco tempo, hoje ouvimos aqui o seu depoimento, algumas inquirições. E é natural o procedimento do Senador Dirceu Cardoso, que é um
homem sincero, que é um homem que defende os seus pontos de vista, buscando a verdade, mas sempre fazendo justiça. E tive informações de que ele
afirmou, aqui, de que só tinha recebido informações da correção da vida de
N orberto Odebrecht.
Posso dar esse testemunho porque, quando, com extrema dificuldade,
numa época da Bahia empobrecida, de uma Bahia que ainda nem começava a
dar os seus primeiiOs passos no setor industrial, nós tivemos a inspiração de
realizar o planejamento industrial da Bahia e fomos buscar urna empresa
baiana - a Empreendimentos S.A. -, cujo presidente era Norberto
Odebrecht. E entregamos o planejameilto do Centro Industrial de Aratu a
esta ernpre~a que o realizou com muito mais espírito público do que mesmo
para auferir lucro. Praticamente, ela colaborou com o Estado na realização
daquele projeto que nós tivemos a honra de iniciar e tornâ-lo irreversível. E
ouvi, para honra nossa, para satisfação nossa, em apresentações que fiz na
Alemanha e na Itália, com associações de industriais alemães e italianos, que
aquele era um projeto modelo no que tange a planejamento industrial. E
aquelas assertivas iniciais se confirmaram. Muitos dos Srs. Senadores conhecem o Centro Industrial de Aratu. Pois ele foi realizado graças à colaboração
de uma empresa baiana- Empreendimentos S.A.- que, como disse e repito, teve muito mais espírito "público, funcionou com mais entusiasmo, auferindo pouquíssimos lucros e realizando um projeto que hoje é, sem dúvida alguma, o marco hiiçial, definitivo, do desenvolvimento do nosso Estado.
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A Ponte Ilhéus-Pontal era uma obra secularmente almejada, era uma
obra que ingressou no romance de Jorge Amado ejâ se constitufa numa psicose coletiva, de toda aquela região sul. E a entregamos, quase que convocando a firma NORBERTO ODEBRECHT, para que ela participasse da cons~
trução daquela obra que, também, foi uma colaboração que o Governo recebeu. Ponte secularmente esperada, almejada, vârias firmas haviam iniciado a
sua construção, vários governos haviam prometido. Havia até uma frase famosa que ficou gravada no pensamento do povo daquela região: "Se fizessem
uma ponte para um candidato a Presidência da República, se se fizessem uma
ponte para o Cate"te, ele, POsteriormente, faria a ponte para o Pontal." Pois
bem, em exatamente 7 meses, no prazo marcado, ou melhor, antecipando o
prazo estabelecido, a firma NORBERTO ODEBRECHT, construindo por
preços, naquela época, considerados os mais baixos entregou aquela obra que
hoje se constitui um orgulho para aquela região e um instrumento de desenvolvimento para Ilhéus e para todos aqueles Municípios do sul.
E claro que só se joga pedras- jã o velho adágio dizia -em árvores que
produz frutos. Se nós, homens públicos - e posso dlzer isso porque tenho
mais de 32 anos de exerdcio na vida pública - quantas vezes, somos expostos ao pelourinho da malidicência páblica. Quantas vezes somos acusados,
injustiçados, sobretudo aqueles que querem fazer alguma cOisa, os que fazem
alguma coisa., aqueles que realizam, que possuem este sentimento, que não
deve se apagar, que é o sentimento do ideal. Há os que seguem a vida pública
e fazem dela um sacerdócio. Norberto, que poderia ser um homem vitoriosO
na vida pública, que teria condições de participar da vida pública baiana, enveredou pela iniciativa privada, organizando uma firma que se constitui hoje
motivo de orgulho para todos nós baianos e nordestinos, com aquela mesma
exação no cumprimento do dever, com aquela mesma lisura, com aquelas
mesmas lições que recebeu do seu velho pai. Vejo, auxiliando Norberto
Odebrecht, -colaborando com ele, a figura de Vito r Gradin. Certo dia, ouvi do
Ministr-O Octácio de Bu\hões, quando Gradin era Secretário do Desenvolvi~
menta, quase que arrancado, forçado por um apelo que lhe fiz, ainda jovem,
para sair da empresa privada e vir prestar o seu serviço na vida pública, que
ele poderia ser Ministro em qualquer país desenvolvido, qualquer país civilizado, já naquela época, há tantos anos atrás. Veja que a capacidade de liderança de N orbcrto, no sentido empresarial, se evidencia, sobretudo, na escolha dos homens, na seleção dos seus auxiliares, buscando figuras competentes
para que a sua firma tenha o sucesso que tem boje.
Angelo Sá, fui buscá~lo, jovem engenheiro, na firma Norberto
Odebrecbt. Nós não tínhamos nenhuma relação, a não ser as relações nor~
mais, nem vivência, homem do interior que era. Eu pedi que me trouxessem
um engenheiro qu: tivesse ambição, que gostasse da vida pública. E me trouxeram a figura de Angelo Sâ. E entregamos, naquela época, a Superintendência do Centro Industrial de Aratu e ele, em poucos meses, tornou aquele projeto industrial uma realidade irreverslvel.
E a firma Norberto Odebrecht, sem dúvida alguma, também, um celeiro
que prepara homens para a vida pública. Citei dois e poderia citar outros que
têm dignificado a administração pública da Bahia.
Meu caro Presidente, agradeço profundamente esta oportunidade. Não
sairia daqui com a consciência tranqüila se não desse esse depoimento, que ê
absolutamente isento, insuspeito, Depoimento de quem acompanhou, em
várias oportunidades, em vários degraus da vida pôblica, o trabalho, a serie~
dade, a lisura da firma Norberto Odebrecht, comandada pelo Dr. Norberto
Odebrecht que, como disse há pouco, sem dúvída alguma, é um dos empre~
sãrios que pode servir de paradigma entre o empresariado nacional.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Antes de encerrar, consulto
ao Dr. Norberto Odebrecht se pretende complementar alguma informação,
ou se deseja falar.
O SR. NORBERTO ODEBRECHT- Somente quero dizer: Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cabe-me como Presidente da
Comissão agradecer a presença do Dr. Norberto Odebrecht.
Praticamente cobrado pelo prezado amigo, Senador Nilo Coelho, devo
dizer algumas palavras que, normalmente, não as tenho dito em outras ocasiões. Dizer que esta CPI foi instalada buscando analisar, procurando a ver~
dade sobre o Acordo Nuclear e, no meu entendimento, ela tem prestado à
Nação um grande serviço. Sobretudo na época em que falamos em abertura
democrática, na busca da normalidade institucional, esta CPI tem procurado
levar ao conhecimento dos Parlamentares não só o que é o Acordo Brasil~
Alemanha, mas muito mais. Tem tentado trazer ao grande debate a Nação
brasileira, que precisa e deve conhecer aquele Acordo até então mantido prâticamente - esta é minha opinião pessoal - sob um certo véu de segredo.
A presença, hoje, do Presidente da Construtora Norberto Odebrecht é
muito importante para a Comissão, porque entendo que, provavelmente
amanhã, com o depoimento do ex~Ministro das Minas e Energia, a ComissãO
pode encerrar, digamos assim, aquela fase administrativa para a qual foi dirigida, partindo para novos rumos como a análise da própria transferência da
tecnologia, problemas de segurança, poluição, recursos humanos, de legis~ação específica para o problem~ nuclear brasileiro, em um País que pretende
mgressar na era nuclear.
Claro que podemos ter esta ou aquela ôtica, mas tenho, nesta Presidência, meu prezado Senador Nilo Coelho, me conduzido com isenção, não fazendo absolutamente o jogo da oposição. Tenho visto, por exemplo, o meu
companheiro Dirceu Cardoso- e aqui presto minha homenagem a ele- um
homem estudioso do assunto, um homem que tem demonstrado, com o seu
espírito público, o desejo de sempre trazer a verdade a esta Comissão. Esta
Comissão que, quando surgiu, havia elementos do Governo que não acredita~
vam no seu trabalho. Hoje, ela aí está e pode ouvir o Presidente da Norberto
Odebrecht, que teve a oportunidade de dizer aquilo que ele fez por este País e
o que foi o seu trabalho em Angra dos Reis.
Há pouco, eu dizia ao Senador Relator Milton Cabral que não cabe, por
exemplo, à própria firma a decisão em relação ao local. O local foi escolhidÓ
pelo Governo. Se o Governo favoreceu, também a esta firma. o problema não
é dela. O problema será amanhã debatido com o ex-Ministro das Minas e
Energia. Se há cláusulas em que a construtora tem o direito de retirar 30 mi~
lhões de cruzeiros para a compra de equipamentos especializados, em função
de uma proposta por obra de administração, são problemas que fogem à
análise da construtora. Problemas com relação à segurança também não é de
análise da construtora, de qualquer forma, estamos caminhando 1 isto que é!
importante.
Espero eu, como Presidente desta Comissão~ que1 amanhã, com o debate
com o ex-MiniStro das Minas e Energia, possamoS então encerrar este ciclo,
demonstrando ao Senado Federal o trabalho que esta Comissão vem realizando.
Ao Dr. Norberio Odebrecht os nossos agradecimentos pela sua pre~
sença, pela gentileza e cavalheirismo com que atendeu o nosso convite, E a
certeza, Dr. Norberto Odebrecht, que esta Comissão do Senado Federal está
agindo acima dos partidos políticos,
Muito obrigado a V. Ex~
(Levanta-se a.reunião às 22 horas e 10 minutos.)
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LIDERANÇA 00 BlOCO PARlAMENTAR 00

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MISA
Pre1fdente
Luiz VIana

PMDB

Líder

Líder

Jarbos Pauarinho

l"·Yice-Pre•ldente

Paulo Brossard

Nilo Coelho

Vlce-Líderes

2"·VIce-Pre•ldente

Aderbal Juremo
Aloysio Choves
Bernardino Viana
José tins
lomanto Júnior
Moocyr Oalla
Murilo Badaró
Saldanha Den:i

Humberto Lut:ena
José Richo
Marcos Freire
Maurb Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Satumino

Dinarte Mariz

1 •-Secretário
Alexandre Costa

2"-Secretárlo
Gobriol Hormes

3"-Secretárlo
Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

4"-Secretárlo

PARTIDO POPUlAR -

Gastão Müller

PP

Líder

Suplente• de Secretário•

Gilvan Rocha

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Panos Pôrto

Vlce-Líderes
Evelósio Vieira
Alberto Silvo

COM IS SOES

1.
2.
3.
4.

Assistente: Carlos Guilherme fonseco - 211-3493
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilcicquo" - Anexo 11

Diretor: António Carlos de Nogueira
local: Anexo 11 - Térreo
Tl!llefones: 211-3.487
211-3488
211-3489

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

Itamar Franco
Lcizaro Barbozo
Adolberto Seno
Mouro Benevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

Assistente: Ledo Ferreiro do Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barboso" - Anexo H

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Daniel Reis de Souza
tocai: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211-3490
211-3491

Titulares

COMISSÃO OE AGRICUlTURA -

(CA)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

Presidente: Evelásio Vieira
ViCe-Presidente: Loito Chaves
Suplentes

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrouian
José Uns

1. Ev!!.lósio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1. Jutahy Magalhàos
2. Affonso Camargo
3. João Calm.on

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: 5ergio da Fonseca Braga - 211-3492
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horos
Local: Safa "Ruy Barboso" - Anexo 11
COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

Presidente: Henrique de Lo Rocqua
1'1-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2'~·Vi,e-Presidente: Hugo Ramos
Suplentes

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Bernordino Viana
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moo,yr Dali a
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

1. Hugo Romos
2. leite Chaves
3. l.cizoro Barboza
4. Nelson Comeiro
5. Paulo Brouard
6. Franco Montare

1. Morcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Cunho Lima

2. Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

(CE)

( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Presidente: Teotônio Vilela
Vice·Presidente: Roberto Saturnino
Suplentes

1. Arnon de Mello

1. Helvldio Nunes

2. Bernardino Viana

2. Alberto Silva

3.
4.
S.
6.
7.

3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

Josélíns
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Conelas
tuiz Cavalcante

1. Roberto Saturnino
1. José Richa
2. Teotônio Vilelo
2. Orestes Quércia
3. Marcos Freire
3. Tancredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local, Solo do Anexo "S"
COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CUlTURA -

(9 membros)
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl -

(CAR)

(COF)

COMPOSIÇÃO

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

lenoir Vorgas
João Cedmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Luiz Freire
Arnon de Mello

Assistento: Paulo Roberto A. Campos- 2113494
Reuniões: Quortas·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11

(7 membros)

Presidente: Mendes Canele
Vice·Presidente: Agenor Morio
- Suplentes
Ti1ulares
1. Mendes Canale
1. Raimundo Parente
2. José Uns
2. Alberto Silvo
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Vicente Vuolo

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

COMISSÃO OE ECONOMIA -

Titulares
Presidente: Jessé- Freire
Vice-Presidente: Lázoro Barbo:zo
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Jessé Freire
José Somey
Possas Pôrto
Soldanha Derzi
Affonso Camargo
Murilo Badoró
José Caixeta

José Guiomard
Tarso Outro
Benedito Canelas
Moacyr Dallo

Presidente: João Calmon
Vice·Presidente, Jutohy Mogalhlles
Suplentes

1. João Colmon
2. Tarso Outra
:3. Jutohy Magalhàes
4. Aloysio Choves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1. Jos6 Uns
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

t. Adalberto Seno
2. Evelásio Vieii-o
3. Franco Montoro

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

(CEC)

4914

Quarta~feira

24

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492
Reunilles: Quintas-feiras, C.s 10:00 hc.ras
local: Sala "dóvis Bevilócqua"- Ar.-.~xo 11

COMISSÃO OE FINÀNÇAS -

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sola do Anexo "8"

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros)

( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Cunha Uma
Vice-Presldenter Tancredo Neves

Presidente: lomanto Júnior
Vice-Presidente: Orestes Quércia

S\Jplentos

Trtulann

Suplonte5

1. Raimundo Parente
2. João LUcio
3. Lomanto Júnior
4.' Affonso Camargo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Alberto Lovinos
Jorge Kalume
9. Jutohy Magalhães
10. Mendes Canalo

1. Saldanha Derzi
2. Lub: Freire
3. Jessé Freire
4. José Samey
5. Milton Cabral
6. José Guiomard

1.
2.
:3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
S.

1. Cunha Uma

1. Paulo Brossard
2. Marccs Freire
3. Lázaro Barbam
"'- José Rlcha

6.
7.

a

2. Tancredo Neves
3. Roberto Satumino
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Bonevides
7. Teotanio Vilela
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8.
9.
1O.

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

l. Marcos Freire
Mauro Bonevides
3. Leite Choves

i

Assistente: leila Leivos Ferro Costa - 2113497
Reunilles: Quartas-feiras, C.s 11 :00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMISSÃO OE SAUOE
(7 membros)

Lomanto Júnior
Almir Pinto
Amoral Furlan
Amoral Peixoto
Benedito Canelas
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Moacyr Dalla
Raimundo Parente
Saldanha Cerzi

Tarso Outra
João lUcia
Aderbal Juremo
José Sarney
Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO
Presidento1 Gilvan Rocha
Vic.,..Presidente: Henrique Santillo
Titulares

Suplontfl

1. lomanto Júnior

1. Saldanha Derxi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

2. Almir Pinto
3. A!berto Silva

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Itamar Franco
4. Evandro Carreira
!5. lóz:aro Barboza

1. Agenor Maria
2. Jai50n Barreto
3. Humberto Lucena

1. Affonso Comargo

1. Eveláslo Vieira

A. José Guiomard

1. Gílvan Rocha
2. Henrique Sontillo

1. José Richa
2. Adalberto Seno

3. Jaison Barreto
Assistente: lAdo Ferreira da Rocha - 211-3A99
Reunillos: Quintas-feiras, C.s 10r30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

2. Valdon Varjào
Assistente: Carlos Guilhermo Fonseca - 211-3493
Reunibes: Quintos-feiras, C.s 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11

1. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
A. Josft Rícha
S. Amoral Peixoto
6. Tancntdo Neves

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
-local: Anexo "B"

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros)

(CLS)

(9 membros)

COMISSÃO OE REOAÇÁO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)

COMPOSIÇÃO

Tlft.tlares

Prosidttnfet Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Titulares

Suplente5

lenoir Vargas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Oolla
S. Luiz Freire
6. Aloysio Choves

1.
2.
3.
4.

1. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Jai50n Barreto

1. Ne150n Carneiro
2. Marcos Freire

1.
2.
3.
"'-

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mauro Bonevides

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice.Presidonto: lonoir Vergas

Jutahy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Mic.hiles
Benedito Canelas

1. Tarso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele
1 . Dirceu Cardo50

Assistente: Leila Loivos Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quintas-feiras, C.s 11:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11

1. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badoró
4. Benedito Ferreira

Suplentes

Titulares

Suplentes

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sarney

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan

3. José Guiomarcl

1. Mouro Benevides

1. Cunha Lima

2. Agenor Maria

2. Jaíson Barreto

3. Orestes Quércia

1. Hugo Ramos

2. Adalberto Sena
Assistente: Fátima Abrohào de Araújo - 211·3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo 11

Assistente: Marcelino dos Santos Camello Reuni6es: Quartas-feiras, C.s 9130 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Ano-xo 11

211-3499

COMISSÃO OE SERVIÇO PUBUCO CIVIL COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

(15 membros)

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA {7 membros)

COMPOSIÇÃO

(CME)
COMPOSIÇÃO
Presidente-: Tarso Outra
1'i'-Vice-Presidente: Saldanha Dorzi
Lomanto Júnior

COMPOSIÇÃO
Presidente: Arnon do Mello
Vico-Presidonte: Alberto Silva
Titulares

Suplentes

1. lub: Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Arnon de Mello

1. Affonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutahy Mogalhãos

1. Dirceu Cardoso

-1. Gilvan Rocha

2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

2. Roberto Saturnino

2~"-Vice-Presldente:

Titulares

Suplentes

1. Torso Outro

1.
2.
3.
4.

2. Bernardino Viana
3. Saldanha Oerzi
4. Lomonto JUnior
5. Mendes Canole
6. Aderbal JuremO
7. AIM";. Pinto
8. Lenc. •• Vargos
9. Luiz Freire

Aloysio Chaves
Pedro Pedrossion
Henrique de la Rocque
José Guiomard
S. Luiz Cavalcante

Presidente: Evandro Carreira
Vic&-Presidente~ Humberto lut:ena
Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente
2. Luiz Freire
3. Bernardino Viana
4. Alberto Silva
1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barbozo

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrosslan
3. Aderbal Juremo
1. Orestes Quércia
2. Evelósio Vieira

6.
Assistente: Lêdo Ferreira do Rocha- 211·3499
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Ar.exo 11
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulores

1.
2.
3.
4.
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1. Leite Chaves

Assistentes:

2. Agenor Mario

Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mouro Lopes de Só - 211·3509

3. Orestes Quércia
Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

Presidente, Benedito Ferreira
Vice-Presídente: Vicente Vuolo
.Suplentes

211-3499

Reuniões, Terças-feiras, às 10,00 horas
local: Sala "Ruy Barbcso"

1. Passos Parto
2. Lomonto JUnlor
3. Alberto Silva

Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Pedrosslan
Affonso Comorgo

1. fvandro Carreiro
2. lózoro Borbozo

211-3.508

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQU~RITO

--Anexo 11

Chefe: Cleide Mario B. F. Cruz
local: Anexo 11- Térreo- 211-1511
A1sistenfes,
Elizobeth Gil B. Vianna- 211·3510
Nadir do RQCha Gomes - 211-3508
Haroldo P. femandos- 211·3512

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo 11 - Térreo -

Clayton Zonlorcrm;:i -

211-3507

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORARIO DAS REUNJOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA·
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE
MARCELINO

JO,OQ

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.f.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLóVIS BEVILACQUA
Ramal-3880

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
CARLOS

c.e.c.

C.C.J.

Ramal-3880

PAULO
ROBERTO

1o,oo

10,30

C. A.

ANEXO"B"

c.e.

ANEXO"Brr

C.R.E.

11,oo
C.M.E.

Ramal-3888

ANEXO"B"

3a8·2

RUY BARBOSA
Romal-3882

LEOA

11,00

C.L.S.

12,00

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

FÁTIMA

11 ,oo

C.M.

ANEXO "B"

FATIMA

FRANCISCO

CARLOS

RUY BARBOSA
Ramal -

c.s:

S~RGIO

LEI LA

SÉRGIO

10,30

RUY BARBOSA
Ramal-3882

ANEXO"B"

LEOA

10,00
C.O.f.

CLóVIS BEVILACQUA

RUY BARBOSA
Ramal-3882

CLÓVIS ~EVILÁCQUA
Romal-3880

LEOA

LEI LA
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BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 140• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1980
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 223j80 (n• 391/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n•
14, de 1980-CN, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública e dã outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n• 6.830, de :!2-9-80).
·
De agradecimento de comunicação:
- N• 224/80 (n' 394/80, na origem), referente à escolha do Sr. Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à J.l.epública do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Gâmbia.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO político nacional.

Reflexões sobre o momento

SENADOR JORGE KALUME- Justificando o Projeto de Lei do
Senado n'i' 252, de 1980, que autoriza o Poder Executivo a conceder aposentadoria especial ao professor, na forma que- especifica.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Política gumífera. Preço sedutor para a borracha natural.
SENADOR MURILO BADARIJ- Transcrição do artigo do jornalista Carlos Chagas, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, sob o título
Oposição esquece os méritos de seu líder.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Movimento grevista reivindicatório dos médicos residentes.
SENADOR AGENOR MARIA- Adoção de providências no tocante ao consumo de combustível no País face o agravamento da crise entre
Irã e Iraque.
SENADOR UZARO BARBQZA -Apresentando o projeto de Lei
do Senado n• 253, de 1980, que acrescenta parágrafo único ao art. 1• da
Lei n9 5.527, de8 de novembro de 1968, que restabelece, para as categorias
profissionais que menciona, o direito à aposentadoria especial de que trata
o art. 31 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960.
1.2.3 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 254/80, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que introduz alteiação na--COilSOlidaÇâo dis-Leis do
Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n<1 255/80, de autoria do Sr. Senador
'Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n<1 5.480, de 10 de agosto de 1968, disciplinando o pagamento do 139 salário devido aos trabalhadores avulsos.

- Projeto de Lei do Senado n' 256/8.0, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que introduz alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n' 257/80, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que dispõe s.obre a atividade do médico residente, fua
seus direitos trabalhistas, e dâ outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 258/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que revoga o artigo 318 da Consolidação das Leis do
Trabalho, que limita o número de aulas dadas pelo professor.
1.2.4 - Comunicações
- De Srs. Senadores que se ausentarão do País.
1.2.5 - Oficio da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados
- De substituição de membro em Comissão Mista.
1.2.6 -

Requerimentos

-N• 398/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, solicitando a transcrição, nos ~nais do Senado Federal, da Conferência pronunciada pelo Ministro Ramiro Guerreiro na Escola Superior de Guerra~
no dia 5 de setembro do corrente ano.
- N<1 399/80, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9
133/80, que regulamenta o art. 80 da Constituição e dã outras providências.
\.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 42/80 (n' 1.948/79, na Casa do origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dando nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n' 32, de 18 de novembro de 1966, que
institui o Código Brasileiro do Ar. Aprovado. A sanção.
- Projeto de Lei da Câmara n' 44/80 (n• 2.887/80, na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da Repúblia, revogando o artigo
4• da Lei n' 6.516, de 13 de março de 1978, que declarou em extinção o
quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de oficiais da ativa da Aeronáutica, e_ dando outras providências. Aprov-~do. Á sanção.
-Projeto de Resohição n9 75/80, que autoriza o Hospital Municipal
l:lenrique Lage, de Lauro Müller (SC) a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Redação.
·
-Projeto de Resolução n9 76/80, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida Consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9 77 f80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da palavra no e-ncaminhamento da votação os Srs. Affonso Camargo, Dirceu Cardoso, Nelson Carneiro e Lomanto Júnior. À Comissão de Redação.
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Projeto de Resolução n'? 78/80, que autoriza a Prefeitura Munici- da constitucionaiidade). Discussão sobrestada por falta de quorum para voVotorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e tação do Requerimento nv 385/80, de adiamento da discussão para reexaum milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzei- me da Comissão de Constituição e Just.iça.
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Vo-Projeto de Lei da Câmara n• 68/78 (n• 93f75, na Casa de origem),
tação adiada por falta de quorom, após usar da palavra o Sr. Dirceu Car- que dispõe sobre a o_b~igatoriedade de infor~ação sobre o Fundo de Gadoso.
rantia por Tempo de Serviço: Discussão encerrada, ficando a votação
-;Projeto de Resolução n979/80, que autoriza a Prefeitura Munici- adiada por falta de quorum.
pal de Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e tre- Projeto de Lei do Senado n' 371/79, de autoria do Sr. Senador
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adia- J:lumberto Lucena, que regula o pagamento do Iaudêmico incidente nas
da por falta de quorum.
transmissões financiadas pe19 Sistema Financeiro de l:labitação. Discu~
- Projeto de Resolução n9 80/80, que autoriza a Prefeitura Munici- são sobrestada por falta de· quorum para votação do Requerimen,to n'?
pal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete 401/80, de adiamento da d~cussão para reexame da Comissão de Fimilhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzei- nanças.
ros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada Votação
-Projeto de Lei do Senado n• 8/80, de autoria do Sr. Senador Neladiada por falta de quorum.
son Carneiro, que dá nova re:dação ao item I do art. 69 da Lei Orgânica da
- ProjetO de Resolução n9 82/80, que autoriza a Prefeitura Munici- Previdência Social e ao § 4• do art. 10 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de
pal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões 1973. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Discussão sobrestae setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação da por falta de quorum para votação do Requerimento n9 402/80, de adiamento da discusSão para reexame da Camisão de Constituição e Justiça.,
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 83/80, que autoriza a Prefeitura MuniCi- após usar da palavra o Sr. J:lumberto Lucena.
'
pal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões
1.4 - DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA - Considerações sobre o Plano
falta de quorum.
- Requerimento n9 389/80, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Energético do Estado de Santa Catarina, centralizado na exploração inCarneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371, tensiva do carvão-vapor.
SENADOR ALBERTO LA VI NAS- Atentados terroristas praticaalínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 18/79,
que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dos no País.
dã outras providências. Votàção adiada por falta de quorum.
SENADOR FRANCO MONTORO - Repúdio da Coordenação
-Requerimento n9 391/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha, Nacional dos Geólogos-CONAGE, sobre a decisão da Reitoria da UERJ,
solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da Câmara n9 em eliminar do vestibular de 1981, vagas para o curso de geologia.
49/80, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas e
SENADOR CUNHA LIMA -Apelo aos Srs. Ministros da Saúde e
determina outras providências e os- Projetes de Lei do Senado n9s 57, 59 e
78, de 1971, 24/75 e4/76, que tratam de matéria correlata. Votação adiada do Planejamento, em favor da renovação dos contratos de trabalhos dos
servidores públicos federais, integrantes do quadro da SUCAN, com
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 12/80, de autoria do Sr. Senador Nel- atuação no Programa Especial de Controle da Esquistossomose, no Estason Carneiro,- que altera redação e revoga dispositivos da Consolidação do da Paraíba.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESdas Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o
período de férias. (Apreciação preliminar dajuridicidade). Votação adiada SÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERfORES
por falta de quorum.
Do Sr. Evandro Carreira, pronunciados nas sessões de 18 e 23-9-80.
- Projeto de Lei do Senado n• 44/80, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 69 da Lei n9 6.385, de 7
3 - ATOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliáríos e'
- N•s 17 e 18, de 1980
cria a ComiSsão de valores mobiliários. {Apreciação preliminar da Consti4 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
tucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
- N• 363, de 1980
-Projeto de Lei do Senado n• 339/78, de autoria do Sr. Senador
5 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção de enfiteuse de bens públicos
e particulares, e dâ outras providências. Discussão sobrestada por falta de
6 - ATAS DE COMISSÕES
quorum para votação do Requerimento n• 384/80, de adiamento da dis7 - MESA D!RETORA
cussão.
8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA·
- Projeto de Lei do Senado n~ 20/80, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, reVogando a "legislação que declarou municípios brasilei- RES
ros como áreas de interesse dã segurança nadonil. (Apreciação preliminar
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES
-

pal

~e

ATA DA 140~ SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DO SR. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GASTÃO MULLER
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena -Jorge Kalume - Evandro Carreira - Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viaria- Helvídio Nunes- Almir PintO- José
Lins- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante·::....:.-passos Pôrto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Alberto Lavinas- Hugo Ramos- Nelson

Carneiro - Itam~r Franco ........ M~r~l9 Badaró - Henrique Santíllo - Pedi-o
Pedrossian - Affonso Camargo - Evelãsio Vieira - Jaison Barreto __: Lenoir Vargas - Paulo Br'ossard - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. J:Iavendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
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· de estabiiizador, que seria vendido nas casas de eiCu:o-doméstico, de modo a
que se pUdesset num país preocupado com a taxa elevada de _na_sci';lentos, ~e·
EXPEDIENTE
sestabilizar os altos índices de mortinatalidade, de modo a d1mmU1r o trãgtco
encontro, nas encruzilfiadas dos cemitériost dos caixõezinhos brancos daqueMENSAGENS DO PRESlí>ENTE DA REPÚBLICA
les que muito cedo vão para o cêu.
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
Agapito parou um instante, tirou uma baforada do cachimbo 70~ ~ue o
No 223/80 (no 391/80, na origem), de 22 do corrente, referente ao Projeto presenteou o Senador Pedro Simoo, engasgou-se como qualquer prmc1p1ante,
de Lei no 14, de 198ü-CN, que dispõe sobre a cobrançajudicial da Dívida Ati· e lembrou que desestabilizada estã igualmente a situação daquelas professoras
va da Fazenda Pública, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou estaduais do interior fluminense que hâ oito meses não recebem os modestfs·
na Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980).
simos ordenados. Enfimt vivíamos num mundo eni desestabilização. Aí, Sr.
Presidente, o interrompi, incrédulo: Ç _ .. Num mundo, essa não! Serã que
De agradecimento de comunicação:
.
_~
N• 224/80 (n' 394/80, na origem), de 23 do corrente, referente à escolha a palavra que o Senador Jarbas Passarinho lançou aos quatro ventos, da tri~
do Senhor Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à República do buna desta Casa, transpôs nossas fronteiras, apesar das dificuldades criadas
Senegal, para, cumulativamente, exercer a\função de Embaixador do Brasil pelo Estatuto dos Estrangeiros?"
junto à República de Gâmbia.
Agapito Durão parou um instante, limpou os óculos, olhou para o alto e
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - 6 Expediente lido vai à publi· para os lados, e com aquela tranqUilidade que nem sempre foi apanãgio dos
santos,
citou o caso da BolíVia. O general, que virou a mesa, acabou desestacação.
bilizando o Pacto Andino, enquanto o beneficiãrio do plebiscito chileno pensa
Hâ oradores inscritos.
haver estabilizado~ talvez pelo curto período de 22 anos, a ditadura ali reinanConcedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
te, e que o Presidente João Figueiredo, como São Tomé, quer ver para crer.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Não sei porque Agapito achou que eu não me convencera com seus
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
exemplos. Como se estivesse a sustentar uma questão de ordem, em que se
Segunda-feira, Srs. Senadores, foi um dia diferente lã em casa. Não se notabilizou nosso ilustre colega Itamar Franco, tirou do bolso um recorte doalegrem. Não fiz os 13 pontos da Loteria Esportiva. Não se assustem. Não es- Jornal do Brasil do último domingo, e leu coin voz firme: tourou nenhuma bomba. É que hã muito Agapito Durão não me aparecia.
-"Em Paris, no entanto, Le Monde e outros jornais (comenSua ausência jâ me preocupava, e, por certo, igualmente preocupava aos adtando os acontecimentos de Ancara) foram buscar mais longe as exmiradores que possui nesta Casa. De mim, confesso, que temi lhe houyesse
plicações
e lembraram a previsão do ex-Secretârio de Estado l:femy
acontecido alguma coisa muito grave, que o tivesse mandado desta para meKissínger, ségundci o ciilal "a· curto prazo, um arco de desestabililhor.
zação vital para o Ocidente poderia surgir entre O-Afeganistão, Irã e
Pensei primeiro em doença, nesta terrível grip_e que não perdoa sequer
Turquia''.
aos governantes mais impetuosos e sadios. Descartei a, idéia. Se fosse isso, a
E lido o seguinte

SECOM teria distribuído nota aos jornais, como no caso dos terríveis ubombeiros" de Antonio Carlos.
Ou seria um assalto? Agapito é homem cauteloso, de pouco dinheiro na
algibeira e, no banco, o que lhe pagam reverte, no mesmo dia, em pagamento
de juros aos ávidos credores, tal como ocorre com nossas expOrtações. Assaltante que se preza estuda primeiro o sujeito, antes de ir em busca do predicado.
Atentado, também não. Ele não acusou ninguém de participar da Operação Porcelana, não ê Presidente da Ordem dos Advogados., nem freqUenta
a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. _
Achei-o mais magro, assíffi como quem perdeu cfnco quilos e com eles a
barriguinha de septuagenário. Chegou calado, como qualquer futuro freqUentador das galerias do Congresso, receoso de, ao primeiro brado, ser evacuado. Vinha engravatado, tr~je completo de passeio, para poder ir à Câmara
dos Deputados, tomar ult( cafezinho com o Presidente Flávio Marcílio.
Aguardei que respondesse às calorosas boas vindas com que o saudei. E, so~
mente decorridos dois ou três minutos, Agapito Durão se abriu:-'"Amigo, estão querendo me desestabilizar."
As palavras, como os vestidos das m~lheres elegantes, entram e saem da
moda, com rapidez vertiginosa.- Bastou que o Senador Jarbas Passarinho fosse buscar, nos arquivos de sua ilustração, a expressão esquecida, para que
gregos e troianos passassem a repeti-la. Agorat era Agapito quem dela se servia.
Passado um instante, quebrado o silêncio, meu velho e fraternal amigo
continuou, como se estivesse numa tribuna, alisando os cabelos que lhe restam, e sohram felizmente ao Líder Paulo Brossard, a ex_pi!~ar que vivemos a
hora da desestabilização. Começou pela falta do feijão, que desestabilizou o
orçamento do pobre e do remediado, que compra hoje o produto mineiro
como se fosse argentino, por preços que_ nem o Ministro Delfim Netto, com
sua visão profética, seria capaz de imaginar. Abordou depois a desestabilização do dólar, só conhecida dos esclarecidos agressores do Deputado Genival Tourinho, que preferiram vinte e ciÍlco mil cruzeiros brasileiros às desprezíveis duas mil moedas americanas. Te!Iliall}, poi_ cert~. que as eleições
presidenciais americanas viessem desestabilizar d~_fi_nitivamente a eCciriomia
daquele país, jã que- os nOrte-americanos não são tãO previdentes quanto os
brasileiros, que adiaram o pleito de novembro para não desestabilizar o ritmo
de estabilização da inflação.
-Agapito Durão contriluava falando, com aquela serenidáde que Deus lhe
deu, e somente igual à crescente desestabi/izaçao da SUDENE que, em dez
anos, perdeu quarenta por cento na aplicação de recursos no nordeste, justo
na região onde vão se estabilizando mais rapidamente a miséria e o desespero,
e que o Senador Agenor Maria chamaria de '~barril de pólvora". Criticou o
empresariado nacional por não se ~r preocupado em criar um tipo popular

Ã despedida, com ar vitorioso, Agapito lembrou q~e necessitava ainda
colher a assinatura do ardorosO Senador Saldanha Derzi para lhe avalizar um
papagaio, com que pretendia estabilizar seu orçamento permanentemente desestabilizado, e concluiu com ardor cívico:-

- ••Ainda uma vez o mundo se curvou diante do Brasil "
E foi.
Era o que eu tinha a contar, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois do impasse
surgido com a votação da emenda constitucional que daria aposentadoria aos
vinte e cinco anos aos professores e que nãO obteve êxito, resolvi trazer à consideração da Casa um projeto, vazado nos seguintes termos:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 252, DE 1980

Autoriza o Poder Executivo a conceder aposentadoria especial ao
professor, na forma que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lq Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aposentadoria
especial ao professor, nas seguintes baSes: aOs 25 (vinte e cinco) anos de serviço, com 80% (oitenta por cento) dos vencimentos; a partir dos 25 (vinte e
cinco) ai:los, mais 4% (quatro por cento) por ano de permanência em atividade.
Parágrafo único. Essa aposentadoria só serâ concedida ao professor
que houver completado pelo menos 10 (dez) anos no exercício do magistério.
Art. 29 Revogam~se as disposições em contrário.
Art. 39 Esta lei entrarã em vigor a partir da data de sua publicação.

Justificação
Desde a minha mocid~de, sempre advoguei tratamento especial ao magistério e à magisfratura, sob o fundamento de que ambas as funções exigem
tranqUilidade, inclusive econômica, para o seu desempenho.
Um magistrado não pode exercer plenamente o seu mister, se o cérebro
não estiver desligado de problemas fmanceiros que dificultem a sua sobrevivência e de sua família. Na mesma escala incluo o mestre e a mestra, que precisam de relativa tranqUilidade para podei transmitir os seus conhecimentos
aos alunos.
O desgaste advindo do exercício do magistério só será recompensado se
houver a possibilidade de um descanso após certo tempo do ãrduo dever de
ensina~.

4920 Qulata-felra 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

Dai a apresentação do presente projeto, que permitirâ ao Poder Executi~
vo resolver, de forma conciliatória, o problema da aposentadoria dos profes~
sares, levando um pouco de esperança àqueles que dedicaram grande parte de
sua vida à transmissão de seu saber aos jovens.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Jorge Kalume.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido e
justificado pelo nobre Sr. Senador Jorge Kalume serã publicado e despachado às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura, de Legislação Social e de Finanças.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para uma breve comunicação.
O SR. MURILO BADARO (PDS- MG. Para uma comunicação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Faço esta breve comunicação à Casa para pedir que seja transcrito, nos
Anais, o artig·o do jornalista Carlos Chagas, de ontem, sobre o Senador Paulo
Brossard.
O que estã escrito em o Estado de S. Paulo, pelo jornalista Carlos Chagas, com relação ao Senador Paulo Brossard, expressa integralmente o senti·
menta de seus pares, que têm nele um notâvel parlamentar, um político de
alta dimensão humana, cultural, afinal, um Senador que só honra esta Casa e
o Parlamento brasileiro.
Solicito a V. Ex' determine constar nos Anais, como parte integrante
desta comunicação, o texto integral do artigo do jornalista Carlos Chagas
sobre o Senador Paulo Brossard. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MURILO BADA·
ROEM SEU DISCURSO:
OPOSIÇÃO ESQUECE OS MlORITOS DE SEU LIDER
Da sucursal de Brasma
Um grupo de patetas da oposição voltou, dias atrãs, a censurar e averberar o Líder do PMDB no Senado, Paulo Brossard, por ter ido também à recepção pferecida pelo embaixador do Chile em Brasília, pela passagem da
data nacional daquele país, depois de haver comparecido à recepção que o
Presidente Rafael Videla, da Argentina, ofereceu ao Presidente João Figueiredo. A reação desses pândegas sem memória, e anônimos, pois sem coragem
de interpelar frontalmente o Senador gaúcho, demonstra melhor do que tudo
a incapacidade e a doença infantil _de que é portadora parte da oposição nacional. Talvez exprima, também, a inveja de alguns por não terem recebido
convites - que estes, pouco importa a procedência, sempre traduzem a importância e o mérito de quem os recebe.
Tivesse um pouco mais de decoro, bem como capacidade de não esquecer o passado, e veriam tais oposicionistaS estar eni débito permanente para
com Paulo Brossard, daqueles parlamentares a quem mais deve o País na luta
contra a exce9ão e a prepotência. Enquanto os críticos de hoje permaneciam
acoelhados e intimidados diante da postura radical dos governos Garrastazu
Médici e Ernesto Geisel, era Brossard quem se expunha, pelas tribunas parlamentares e as páginas de jornal, tanto quanto pelas cOnferências que pronun~
ciava a ainda pronuncia em todo o Território Nacional. Esteve para ser cassa~
do ao menos duas vezes, a ele se referia Geisel COmo .. o maior adversár_io do
seu Governo". Nenhuma radiografia superior à que deixou incrustada na
crônica recente da ditadura superou as que o Senador deixou evidentes. Nenhum tema, fosse institucional, econômico ou social, ficou fora de seus incon·
tãveis discursos. Suas diatribes para com o regime, o Sistema e os governos
auto"ritários, engrandeceram a oposição e apenas encontrarão paralelo na
ação similar de Ulysses Guimarães e de mais uns poucos- e no restrito conjunto não se-encrinti'ará nenhum dos que hoje, à curta voz e sem·compostur!'l,
entreguam~se ao exercicio de perscrutar as recepções a que comparece o Líder
do PMDB, como tal.
Tentam crucificá-lo porque atendeu a convite do General-Presidente da
Argentina e do Embaixador do General-Presidente do Chile, esquecidos terem sido por ele também aceitos os convites de ditaduras tão execráveis quan~
to essas, pois, sempre que pode, Brossard freqUenta as embaixadas da União
Soviética, da China Popular, da Alemanha Oriental e sucedâneos. Trata-se de
um dever de civilidade, tão parlamentar quanto o da crítica desassombrada
contra os generais-presidentes brasileiros, mas nada disso parece ser levado
em conta pelos freqUentadores dos quintais e das cavalariças da oposição,
pois esta também os possui, tanto quanto a situação.
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Em política, como, aliás, em todo o resto, não se cresce ou se acerta iro~
punemente, pois ·os errados e 9$ anões de sempre, do fundo de seu ressentimento, aproveitam para dar vazão a quantas frustrações acumularam. Não
fosse a imagem jã pobre e por demais repetida, valeria evoluir sobre caravanas, cães e latidos, mas importa apenas, desse triste espetáculo de retaliação
oferecido pelos patetas (mais de três, por sinal), concluir que não merecem estar onde estão, ou seja no mesmo partido que Paulo Brossard ...

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha intenção é apenas registrar o movimento grevista realizado por
mais de sete mil médicos residentes, de todo o País, que lutam pela regulamentação da residência médica, pelo reconhecimento do vínculo empregatício que se estabelece entre a empresa médico~hospitalar e o residente, por piso
salarial de seis mínimos mensais, por carga horária de sessenta horas semanais, por moradia garantida, p_or título de especialista, por tempo integral
sem dedicação exclusiva, por regulamentação didâtica, por melhores condições de trabalho e residência mínima de dois anos.
Esta luta, Sr. Presidente, dos médicos residentes de todo o País. se faz há
qua&;e três anos, não ten.do sido poucas as promessas do Governo Federal,
através dos Ministêrios do Trabalho, da Saúde, da Educação e Cultura, no
sentido de ser ençaminhado ao Congresso Nacional projeto de lei atendendo
suas reivindicações.
l:lâ mais de um ano criou-se uma ComissãO Interministerial, com representantes dos referidos Ministérios e mais o da Previdência Social e da SEPLAN, que elaborou um anteprojeto de lei, trancado hã quase um ano na Secretária de Planejamento da Presidência da República.
A Comissão de Saúde do Senado Federal, presidida pelo eminente Senador Gilvan Rocha, por nossa iniciativa, discutiu amplament-:- o assunto, com
a participação de representantes do Governo Federal e da Associação Brasileira dos Residentes Médicos, em reunião realizada no dia 8 de novembro do
ano passado, ainda. Dos debates resultou o entendimento da urgente necessi·
dade da regulamentação da residência médica, forma pela qual o médico se vê
explorado, quer por hospitais públicos, quer por empresas privadas.
J:lâ, por outro lado, proJeto de lei tramitando na Câmara Federal, jâ ten-,
do sido aprovado, em primeira votação, em maio deste ano, na forma de um
substitutivo da Comissão de Saúde daquela Casa, e que está sendo obstaculizado pelo Partido majoritário.
Registro minha solidariedade ao movimento dos médicos residCntes de
todo o País e, ao mesn;to tempo, apelo às Lideranças governistas no sentido
de sensibilizarem-se por esta justa causa.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Pois não.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Pediria apenas que V. Ex• falasse em nome de todos nós do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em solidariedade aos médicos residentes.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Encerro, Sr. Presi·dente, com as palavras da Liderança do PMDB nesta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
·
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisãO do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante da crise Irã-Iraque- crise profunda e de funestas conseqüências
para o Ocidente, especialmente para o Bi-asil - o que eu desejo, na tarde de
hoje, é expressar a minha admiração pelo fato de o Governo até agora não ter
tomado as medidas cabíveis como o racionamento do petróleo. Desde a eclosão da criSe do petróleo, em 1973, as autoridades brasileiras não tomaram a
iniciativa de pautar a administração pública no sentido de dar ao Brasil melhores condições no que diz respeito a sua dependência do petróleo.
Enquanto na Inglaterra 73% do seu transporte de massa depende exclusi·
vamente dos transportes eletrificados, e apenas 27% é dependente do petróleo; enquanto na França 66% do transporte é eletrificado, no Brasil, a dependência do petróleo é qUase total. Apenas 4,9% do transporte brasileiro depende da energia elétrica; os demais transportes dependem exclusivamente do
petróleo. No Ocidente, em média, 33% do transporte é eletrificado, enquanto
no brasil apenas 4,9%.
Com isso, fica demonstrado que o Brasil continua na dependência qUase
total do petróleo, e agora, com a guerra deflagrada entre o Iraque e o Irã,
onde a situação realmente se apresenta calamitosa, o Sr. Delfim Netto vem à
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Imprensa afirmar~que não hâ necessidade de se~ tom·ar nenhuma providência
no que diz respeito ao racionamento,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que estamos esperando? Que se acabem
as nossas reservas? O Senador Evandro Carreira, hã poUcos ·instantes, afirmáva, e com muita razão, que os nossos estoques são muito maiS estratêgicos do
que dependentes. Temos que ficar com esses estoques· mesmo· em época normal. Mas não, vamos gastar todo o estoque e ficar na dependência simple~
mente do milagre.
A minha presença nesta Tribuna, na tarde de hoje, ê: para solicitar do
Governo 'Federal medidas seriíssimas a respeito do racionamento do petróleo, porque precisamos e é inevitável racionarmos, enquanto temos o que
racionar, enquanto podemos racionar. E, em segundo lugar, solicitar das autoridades competentes providências no que diz reSpeito aos transportes de
massa. Não é possível que cidades como São Paulo, com I!lais de quinze milhões de pessoas, cidades como o Rio de Janeiro, com mais de dez milhões,
fiquem na dependêncía quase que exclusiva do transporte movido a petróleo.
O que eu desejo é alertar as autoridades e solicitar que seja elaborado, o
mais urgente possível, um programa de transporte qÍJe possa nos dar tranqifi.
lidad~ e que~ apesar dos problemas do Irã e do Iraque, possa continuar por
muito tempo, para que não fiquemos dependendo e rezando para que isso
não aconteça.
Outro aspecto, Sr. Presidente, ê a possibilidade do nosso petróleo vir
através do Mediterrâneo. O transporte de petróleo, através do Mediterrâneo,
vai duplicar as nossas despesas com fretame.nto de navios. Devemos gastar,
este ano, uma importância superior a I bilhão de dólares com fretamento de
navios. Se for necessário vir através do MediterrâneO, vamos ter que duplicar
o valor do pagamento do transporte do petróleo.
Sr. Presidente, Sd. Senadores, os navios que se encontram ancorados no
Kuwait, se saírem pelo Mediterrâneo, levarão 40 dias a mais, e é lógico que
esse atraso vai encarecer o segurO e o fretamento do navio, trazendo, conseqUentemente, uma despesa insuportável para as nossas finanças tão abaladas.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com maior prazer, Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Mini'stro da Fazenda passou o ano todo dizendo que o nosso déficit na
balança comercial seria de um bilhão de dólares e jâ passa de dois bilhões e
quatrocentos milhões. E o pior, o déficit da balança comercial passa de do~s
bilhões, o déficit da balança de serviços é insuportável, e o MinistrO dos
Transportes dã_conhecimento de que apenas 4,9% do transporte neste País é
eletrificado.
O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Eminente Senador Agenor
Maria, permite?

O SR. AGENOR MARIA (PMDB -

RN) -

Com muito prazer.

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO) -Por volta de 1973 jã se esboça·
va a crise mundial de petróleo. Àquela época, com uma ênfase muito maio'r
em 1974, o Japão, como um desesperado, passou a cavar a sua plataforma
submarina, de vez que outros países dependentes do petróleo começaram a
alterar profundamente o seu sistema de transporte, porque jâ entendiam que
o petróleo seria erigido, mais dia, menos dia, à condição de arma de guerra.
Enquanto isso ocorria lá fora, aqui, como na fâbula de La Fontaine, éramos
as cigarras que estávamos cantando o falso milagre brasileiro, e os japoneses,
os formiguinhas, trabalhavam e criavam condições alternativas para não serem tão dependentes do petróleo. Logo em seguida, veio o Governo com uma
política, que inegavelmente é a grande responsáV~ pela alta do ~usto de vida;
pela desestabilização dos salários, a política de teDtar economizar combustível à base da alta de preços. Inclusive faltando um dado elementar: ao longo
destes anos todos de altas constantes do petróleo, o Goyerno ainda insistindo
em dizer que o óleo diesel e a-própf.ia gasqlina eram subsidiados, quando, em
verdade, deiXam um lucro comerdal monstruoso para a PETROBRÃS, à vista dos preços internacionais. É claro que de alguns meses para cã, do ano passado para cá, houve algumas alterações e esses lucros já não são mais tão gritantes como o foram no exercício de 75, 76, 77, 78 e 79. Jâ em 76 tínhamos a
coragem de, desta tribuna, dizer que era muito melhor o Governo partir para
um plano de racionamento de combustível do que impor à Nação, como um
todo, o terrível sacrifício de desestabilizar o custo da produção, desestabilizar
os salários e gerar essa coisa monstruosa que aí está. V. Ext- faz· uma colocação que, a meu juízo, pode parecer antipãtica, pode parecer incompreensí..
vel hoje, mas serã a única solução que, mais hoje ou mais amanhã, teremos de
adotar. E o que é pior, as Coisas feitas forã. da horajã não surtem os resultados que gerariam antes.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Estou ouvindo com muita atenção
o discurso de V. Ex" a respeito de um problema que hoje preocupa o mundo
inteiro. Uma guerra total envolve hoje dois países do Oriente Médio, ambos
grandes produtores de petróleo. Geograficamente, se nós fôssemos receber o
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Agradeço o aparte, Sena·
petróleo, do litoral de algum país do Mediterrâneo, a rota seria sensivelmente
dor Lázaro Barboza.
mais curta; passaríamos por Gibraltar e desceríamos em dirdção ao litoral
Adianto que Tóquio dispõe de 75% do seu transporte de massa eletrifica~
brasileiro. É claro que se nós th:ermos de sair, entretanto, do Golfo Pérsico,
do; Londres, 73%; e Paris, 63%. Compreendamos b·em, temos, só em São Pauatravés do Suez chegar ao Mediterrâneo e descer, ou através do Cabo da Boa
lo uma cidade que consome 45% do total de petróleo gasto no País. Por que
Esperança, contornar a Ãfrica e chegar ao Brasil, a rota se torna mais longa.
esse consumo extraordinário? Porque são 18 milhões de pessoas que na
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Quarenta dias.
Grande-São Paulo circulam em cima de petróleo, durante as vinte e quatro
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Creio que o Governo naturalmen- horas do dia, constituindo mais de 94,59% do transporte na dependência do
te terã que tomar providências ~- este respeito, utilizando e~ grande parte, petróleo.
Se procurarmos analisar a dependência que representa o Estado de São
como utiliza, frota própria da P-ETROBRÁS para o transporte do petróleo.
Mas a eclosão desta guerra demonstra, mais uma vez, como o problema ener- Paulo, a dependência que representa o Grande-Rio de Janeiro, em termos de
gético é grave, importante e prioritário para todos nós .. E deve haver uma consumo de petróleo, e se procurarmos analisar, tomando por base Tóquio, a
conscientização enilorno da gravidade dessa situação internacional, não para nossa dependência vai a 94,59%, vamos chegar à conclusão de que as nossas
conduzir a uma solução imediata, com outras fontes alternativas, porque autorid3.des não estão realmente acordadas para a grande responsabilidade
tudo isso demanda tempo, mas, sobretudo, para também pouparmos, na me- que têm pela frente.
dida do possível, combustível para aliviar essas importações que já pesam exDe forma que meu· discurso, na tarde de hoje, se prende, Sr. Presidente e
traordinariamente Da nosSa balança de pagamento.
Srs. Senadores, a chamar a atenção do Governo para a grave responsabilida~
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Aloysio Chaves, de deles, porque é de perguntar-se: acabando esses estoques, estoques realveja bem o seguinte: V. Ex• fala em poupar, mas o Ministro do Planejamento mente estratégicos, segundO o Senador Evandro Carreira, vamos consumir o
diz à Imprerisa que não hã problemas, que nós continuamos sem racionar, quê? Ficar na dependência de quem? Daí porque ê ímportante que os transportes de massa neste País, espeCialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro,
porque está resolvido,e que nós temos petróleo p8ra 120 dias. Eu acabei de
fiquem na dependência daquilo que podemos responder, e não deixando esse
afirmar que o petróleo que temos é estratégico, ~um p:etróleo que mesmo em
transporte na dependência do petróleo, quando não podemos nem temos
tempo de paz nós devemos ter.
condições de responder por ele.
V. Ex.' sabe, no Japão 75% do seu transporte de massa é eletrificado, e
não depende absolutamente do petróleo. O Brasil, apenas 4,9%. Veja V. Ex• a
O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte?
diferença entre o Japão, um país dependente de petróleo 98% ...
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Em larga escala dependente. O JaO Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Agenor Maria, a própria
pão não tem energia hidrelétrica, tem reserva reduzida de caivão e não possui Mercedes-Benz declarou recentemente que, com pequena edição de ingrepetróleo. Então, o Japão depende fundamentalmente da importação de pe- dientes ao álcool, o motor Diesel pode ser plenamente utilizado. l:lá uma retróleo, e principalmente do petróleo do Irã.
sistência injustificada do Governo neste sentido, sabidO que o álcool é um
O SR. AGENôR MARIA (PMDB- RN)- Apesar de depender 98% novo campo que se abre ao PaíS. Esse caso da Mercedes~Benz é muito singudo petróleo, o Japão tem 75% do seu transporte de massa eletrificado. E e· um lar. O transporte manifestamente de massa- ônibus e caminhões- pode ser
país que não deve um centavo a ninguém. Tem um superávit extraordinârio movido a álcool; e tem encontrando uma resistência impressionante do sena sua balança comercial. Ao passo que o Br~~~ não tem superávit nenhum. gundo escalão do Governo. Não há justificativa para isso.-
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O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Sr. Presidente e Srs. Sena·
dores, afirmou o Ministro Delfim Netto:
"Após fazer uma análise da situação a partir do agravamento
diis relações entre o Irã e o Iraque, o Ministro observou que .. ainda
é cedo para estar adiantando uma estratégia maís definida". Segundo ele, o Brasil está numa posição tranqiiila porque se preparou
para a eventualidade de um conflito no Oriente !viédio.''
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res, por recomendação médica, de continuarem a exercer o magistério, ante
os sintomas cardiovasculares que apresentam, só os que desconhecem estes
trabalhos, repetimos, é que, por insubsistentes motivos econômicos. teimam
em negar aos professores o direito que continua a ser reconhecido pelo Decreto n9 63.230/68, em vigor, e a tantos outros membros de dezenas de grupos
profissionais, como químicos~industriais. médicos anatomatologistas e toxicologistas, aos engenheiros~químicos. de minas e metalurgias, a enfermeiros e
dentistas.
Esta realidade se _torna tanto mais expressiva quanto !ia bem os que, para
sobreviverem e poderem dar conveniente sustento às suas famílias, a quase
totalidade dos professores brasileiros se vêem na contingência de ministrar de
40 a 60 horas; aula por semana.
Estamos certos, Sr. Presidente, de que o presente projeto que- ora apre·
sentamos, baseado nos princípios da eqUidade e da justiça, terã a melhor acolhida por parte de todos quantos se_ sentem obrigados a restabelecer aos proft:Ssores brasileiros ·um direito que há muito lhes devia ter sido outorgado e
que,_ sobre_tudo, nunca lhes devia ter sido retirado nem negado.
E o projeto que passo às mãos de V. Ex' para os fins de direito. (Muito
bem!)

Sr. Presidente, tranqiiila seria se não estivéssemos quase que na dependência total do petróleo, como es_tamo_s_._ _Seti_-ª _se não estivéssemos com o
agravamento de pagarmos, este ano, mais de 1 bilhão de dólares com o afretamento de navios. Seria se não estivéSSemos Com a nossa balança de serviços
a cada dia mais pesada, mais oncrósa. Seria, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
se nós tivéssemos realmente nos preparado para esta situação.
ConclUO, para alertar, rilaiSUina vez, o·Góverno para a grave responsabilidade que ele tem pela frente, pois não tem sentido uma cídade como São
Paulo ficar na dependência quase que t.otal do petróleo, pois que só o Estado
de São Paulo consome 45% do petróleo nacional.
Agradeço a deferência da Mesa, Acredito, Sr. Presidente, que a hora é de
racionamento, é de seriedade, porque não pode ser diferente. (Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que acaba de ser lido e
Palmas.)
justificado pelo nobre Sr. Senador Lázaro Barboza, será publicado e despa~
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se· chado às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cul_tura, deLe-nador Lázaro Ba'rboza.
gislação Social e de Finanças.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte disO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projetas de lei que
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
serão lidos pelo Sr. 1'1~Secretário.
Encaminho à apreciação da Casa o seguinte projeto de lei:
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 253, DE 1980
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 254, DE 1980
Acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei n~ 5.527, de 8 de·nonmbro

de 1968, que restabelece, para as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentadoria especial de que trata o art. 31 da Lei nc:o
3.807, de 26 de agosto de 1960.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ao art. l~ da Lei n~ 5.527, de 8 de novembro de 1968, é
centado o seguinte parâgrafo único:

acres~

"Art. 1•
.........•............•.•..•................
Parâgrafo único. Ao SegUrado da categoria profissional Magistério é restabelecido o direito ao benefíCio de que trata este artigo, na forma prevista no art. 19 do Decreto n9 63.230, de lO de setembro de 1968, desde que tenha. no mínimo. 25 anos de serviço de
magistério, passando a respectiva atividade profissional a figurar no
Quadro Anexo II a que se refere o art. 29 desse mesmo diploma legal
como atividade penosa ...
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
E o faço, Sr. Presidente, sob a seguinte justificação:
Desde a vigência da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei da Previdência Social), até lO de setembro, quando foi baixado, em pleno regime de
exceção, o Decreto n9 63.230, o magistério foi conSiderado profissão penosa,
sendo reconhecido ao professor o direito à aposentadoria especial aos 25 anos
de serviço,
Este direito, retirado por força de um simples decreto regulamentador
(fato que se compreende mas que nunca se justifica a não ser nós regimes de
exceção) ê convaJidado pelo presente projeto que temos a honra de apresentar, em reparação à grave injustiça de que foram vítimas os abnegados professores brasileiros, com aquela perda, bem assim, com o objetivo de desagraválos, ainda que parcialmente, do malogro que lhes infligiram os que se recusaram a dar seu voto à proposta de emenda constitucional recentemente apreciada pelo Congresso Nacional.
Os motivos que fundamentam o presente projeto são sobejamente co·
nhecidos, para serem aqui repisados. Foram eles amplamente ressaltados nos
debates travados ao ensejo da apreciação da referida proposta de emenda
constitucional.
Só os que acompanham o diuturno trabalho de noss.os professores na regência e nas salas de aula, na aplicação e có"rreÇão, todos os meses, não raro
até altas horas da noite, de centenas de verificações de rendimento, no preparo altamente desgastante das aulas, para poderem dar cumprimento aos programas quilometrais que lhes são impostos pelas diretorias pedagógicas. nas
pesquisas estafantes que são obrigados a realizar. nos estudos dirigidos que
organizam para obtenção de melhor aproveitamento de seus alunos, nos ímpactos emocionais que experimentam todos os dias no trato com os adolescentes portadores. muitos deles, dos mais diversos problemas psicológicos,
impactos emOCionais que têm impedido precocemente a inúmeros professo-

Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O§ I• do art. 457, CLT, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 19 Integram o salário:
a) o salário-base, assim considerada a importância fixa estipulada por unidade de tempo, obra ou serviço;
b) as comissões sobre vendas, cobranças e outros negócios jurídicos;
c) as percentagens ajustadas sobre os lucros ou o faturamento
da empresa ou do estabelecimento;
d) as gratificações expressamente ajustadas ou pagas com babitualidade;
e) os prêmios concedidos como contraprestação dos serviços
executados;
f) as horas extras pagas com habitualidade por período igual
ou superíor a noventa (90) dias;
g) os adicionais previstos nesta Consolidação e os contratuais
de natureza retributiva.
'
h) as diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O projeto ora oferecido à consideração da Casa, originário de sugestão
do Sindicato dos Empregados no Comércio do Município do Rio de Janeiro,
busca aproveitar a idêia lançada no anteprojeto de nova Consolidação das
Leis do Trabalho, acrescentando-lhe apenas. como parte integrante do sa:
lârio. as horas extras pagas com habitualidade.
Quanto a essas horas extras, cujo .conceito de habitualídade também se
fixa em período igual ou superior a noventa dias, o argumento em favor de
sua adoção é o de que é muito mais barato para o empregador o pagamento
das mesmas do que qualquer aumento ·salarial. ~ que elas são eventuais, re~
presentando maior lucro para o empregador eis que de seu pagamento resulta
maior produtividade.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980, Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

Da Remuneração
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos
os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador.
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
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§ 19 Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como tam- dos os direitos e vantagens nele constantes a partir do dia imediato ao do térbêm as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem mino do prazo.
e abonos pagos pelo empregador.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 256, DE 1980
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1980
Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho.
"Acrescenta dispositivos à Lei n'? 5.480, de 10 de agosto de 1968,
O CongresSo Nacional decreta:
disciplinando o pagamento do 13'? salário devido aos trabalhadores
avulsos.
Art. 1'? O art. 41 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar
com a seguinte rcdação:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São acrescentados ao art. 3• da Lei n• 5.480, de 10 de agosto de
"Art. 41. Em todas as atividades serã obrigatório ao empre1968, os seguintes §§ 29 e 3"?, com renumeração do único existente:
gador o registro dos empregados em documento próprio, na forma
de livro ou de fichas, com exigências mínimas estabelecidas em ato
"Art. 3'?
do Ministro do Trabalho.
§ 10
§ 1'? O documento de registro corresponderá a cada estabelecimento e, no caso de construção civil, a cada obra, devendo permanecer no local de trabalho.
§ 2• Para atender ao pagamento da gratificação da Lei
§ 2• O uso da segunda via da ficha de registro serã obrigatório
4.090/62, os requisitantes ou tomadores de serviço junto aos sindinos estabelecimentos que tenham o controle de empregados por siscatos de trabalhadores avulsos depositarão, até o 9-ia 1Odo mês subtema centralizado de pessoal.
seqíiente à prestação do trabalho, na Caixa Econômica Federal, em
§ 3'? Não se admitirâ o uso de segunda via·de liVro de registro.
conta especial intitulada "13'? Salário- Trabalhadores Avulsos",
as importâncias proporcionalmente correspondentes ao 139 devido.
§ 49 No documento de registro serão anotados, ~lém da qualificação civil e profissional de cada empregado, os dados relativos à
§ 3'? Os depósitos referidos no parágrafo anterior serão feitos em nome
sua admissão no emprego, situação junto ao FGTS, matricula no
do Sindicato representativo da categoria, com individualização de cada trabaPIS-PASEP, remuneração, férias, cargo, função, contribuição sindi'lhador avulso, cabendo ao requisitante ou tomador de serviÇo enviar à entical, acidentes do trabalho, alterações contratuais e, se estrangeiro,
dade sindical, ainda, os comprovantes respectivos, dentro do prazo de setenta
legalização de sua entrada e permanência no país, devendo ainda o
e duas (72) horas."
empregado apor sua assinatura ou impressão digital, se analfabeto."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39' Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçíio
Justificação
A Lei n• 5.480, de 10 de agosto de 1968, através de seu art. 3•, assegurou
As vantagens da redação proposta estão no fato de que se passará a exiaos trabalhadores avulsos o direito à percepção do 13• salârio, o que se cons- gir que o documento de registro de empregados corresponda a cada estabeletituiu uma conquista de grande repercussão social.
cimento ou, quando se tratar de construção civil, a cada obra em particular,
Entretanto, ao regulamentar tal direito o Decreto n9 63.912, de 26 de de- bem como no de não se permitir, de modo expresso, que dito livro saia do lozembro de 1968, estabeleceu um mecanismo que realmente não satisfaz e que, cal de trabalho.
Ressalte-se, ademais, que, conforme disposto no§ 3'? da rcdação proposademais, tem propiciado a intervenção em sindicatos pelo não cumprimento
ta, não se permitirá o uso de segunda via de livros.
de suas determinações.
Todas as alterações pretendidas funcionarão no sentido de serem evitaPor outro lado, o próprio Governo, em disposições normativas mais re- das fraudes contra o trabalhador e só isso_ justifica a adoção' do projeto.
centes e, pois, resultantes de novas experiências, já encontrou fórmulas capaSala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Humberto Lucena.
zes de tornar eficiente o pagamento de direitos a trabalhadores avulsos, manLEGISLAÇÃO CITADA
dando o Decreto n• 80.271, de 1• de setembro de 1977, por exemplo, no caso
do pagamento de férias, que as empresas tomadoras de serviços reaiizem os
DECRETO-LEI N• 5.452, DE
depósitos da importância' a elas correspondentes na Caixa Econômica Fede)o DE MAIO DE 1943
ral, em conta espec~al, em nome. do sindicato representativo da categoria.
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
Tal procedimento é bastante mais interessante para os trabalhadores
~
·~~~·
····-~···-~-·~
que, assim, não correrão o risco de, à época do recebimento do 139, ficarem
sem saber a quem recorrer ou onde buscar o que lhes ê devido.
Dos livros de registro de empregados
A presente proposição encampa sugestão feita ao signatário pelo SindiArt. 41. Em todas as atividades serã obrigatório ao empregador o recato dos Carregadores e Ensacadores de Café do Município do Rio de Janei- gistro dos respectivos empregados, feito em livro próprio ou em fichas, na
ro que, a exemplo dos demais trabalhadores avulsos do País, verberam a vi- conformidade do modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho e Previdência
gorante sistemática, decorrente da citada Lei nO? 5.480/68 e Decreto nO? Social.
63.912/68.
Parágrafo único. Nesse livro ou nas fichas, além da qualificação civil
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980 - Nelson Carneiro.
ou profissional de cada empregado, serão anotados todos os dados relativos à
sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, casos de
LEGISLAÇÃO CITADA
acidentes e todas as circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.
LEI N• 5.480, DE 10 DE AGOSTO DE 1968
•••••••••••••••• ••••

·-··· ····-

·-··-·· • • • • • • o • • • • • • • • • •

......... ·················-···-·······~-~~···················· .....

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
Art. 3• Aplicam-se aos trabalhadores avulsos as disposições das Leis
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 257, DE 1980
n•s 4.090, de 13 de julho de 1962 e 5.107, de 13 de setembro de 1966 e suasresDispõe sobre a atividade do Médico Residente, fixa seus direitos
pectivas alterações legais, nos termos de regulamentação a ser expedida pelo
trabalhistas, e dá outras providências.
Poder Executivo, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da
publicaçãO desta lei, por intermêdio dos Ministêrios do Trabalho e PrevidênO Congresso Nacional decreta:
cia Social e dos Transportes, com audiência das categorias, profissionais inteArt. 1'? Residência Médica constitui modalidade de ensino de póscessadas, atravês de seus órgãos de representação de âmbito nacional.
graduação, que não exclui a relação de emprego, destinada a médicos, sob a
Parágrafo único. Ultrapassando o prazo previsto neste artigo sem que forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço
ocorra a publicação da reg~lamentação no mesmo referida ficarão assegura- com .prestação de trabalhos, em regime de tempo integr~l, funcionando em
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instituição de saúde, universitária" ou não, sob a orientação de prOfissionais
médicos de elevada qualificação ética e profissional.
§ lff As instituições de saúde de que trata o caput deste artigo somente
poderão oferecer programa de Residê-ricia Médica depois de credenciados
pela Comissão Nacional de Residência Médica.
§ 'zq Fica vedado o uso do termo ••Residência Médica" para designar
qualquer programa de treinamento médico que não tenha sido credenciado
pela Comissão Nacional de Residência Médica.
§ 39 Nas instituições cujos programas não forem credenciados, o trabalho médico estarã sujeito às disposições da CLT e legislação especial atinente
sem as limitações previstas nesta lei.
Art. 29 Ao médico residente, assim considerado aquele que, para fins
de especialização, estã vinculado a um programa de Residência Médica,
aplica-se o disposto nesta lei.
Art. 39 Para sua admissão no programa de Residência MêdiCa o candidato deverã submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa,
aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 49 O médico residente admitido no programa terâ anotado na sua
Carteira de Trabalho e PrevidênCia Social, além das anotações relativas à relação de emprego:
I - Qualidade do Médico Residente com a caracterização da especialidade;
II - A data de início e a prevista para o térmi:rl.o da residência;
Ill - Nome da instituição- responsável pelo programa.
Art. 59 Ao médico residente será assegurado salário, no valor mínimo
de 6 (seis) vezes o maior salário mínimo vigente no País.
§ 1• A jornada dlâria mãxima do médico residente é de 8 (oito) horas,
sendo permitida a exigência pelo empregador, de plantões de no mãximo 24
horas, por semana, desde que a totalidade das horas prestadas durante a semana não ultrapasse 60 (sessenta).
§ 29 Será assegurado aos médicos residentes, às expensas do emprega-,
dor, local de moradia, nas dependências do Hospital, ou em lugares próximos
ao mesmo, além de alimentos e uniforme gratuito.
§ 39 Caso não seja possível a garantia de moradia, o empregador pagarã um adicional mensal de no mínimo 25% sobre o salário.
§ 49 A utilidade prevista no parágrafo anterior não será considerada
para cálculo de valores salariais, indenizatórios e FGTS.
Art. 69 As atividades didâticas e de prestação de trabalho, previstas
para o Programa de Residência Médica, nelas compreendidas o treinamento
em serviço, incluindo plantões, não poderão ultrapassar a carga horária de 60
(sessenta) horas 'semanais.
Parágrafo úniCo. Ao final da reSidência serã fornecido ao médico -resi' dente título de especialista, emitido pela Comissão Nacional de Residência
Médica, no qual constará a qualificação da residência realizada, com valor legal para ser registrado no CFM.
Art. 79 A interrupção do programa de Residência Médica por parte do
residente, em decorrência de doença, gravidez ou acidente de trabalho, não o
exime da obrigação de, posteriormente, completar a carga horária total de
atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o certificado de especialista, respeitadas as condições iniciais de sua admissão.
Art. 89 A partir da publicação desta lei as instituições de saúde que jâ
oferecerem programa de Residência Médica terão um prazo mãxiroo de 6
(seis) meses para submetê-los à aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as dispoSições em contrârio.
Justificação
Os quase dez mil médicos residentes do País exercem atividades próprias
do profissional médico~ em hospitais particulares ou públicos, em regime de
dedicação exclusiva, quase sempre em mâs condições de trabalho, irrisoriamente remunerados e sem o estabelecimento de qualquer vínculo empregatício~

Constituem; ria verdade, o sustentáculo médico destes hospitais, sem
qualquer garantia trabalhista, o que justifica sua luta coletiva, inicíada hã
mais de três anos.
Não têm sido poucas as promessas governamentais no sentido de encaminhar a solução para seus problemas, tendo mesmo sido constituída, hã
quase dois anos, uma Comissão Interrriinisterial (com a participação de representarites dos Ministérios da Saúde, Previdência Social, Educação e Cultura, Trabalho e da SEPLAN) que concluiu, em setembro do ano próximo passado, por um anteprojeto que, nos pontos essenciais, atendia às reivindicações da classe. Isto ficou claro durante discussões realizadas na Comissão
de Saúde do Senado Federal, realizada em 8 de novembro de 1979. Na ocásião, os representantes dos Mínistérios da saúde, da Educação e Cultura e do
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Trabalho, na presença do Presidente da Associação Brasileira dos Residentes
Mêdicos afirmaram ter sido encaminhado o referido anteprojeto de lei às
considerações do Ministro Chefe da Secretâria de Planejamento da Prc:sidência da República.
Este, até a presente data, recusa-se a liberá-lo para o encaminhamento ao
Congresso Nacional.
Enquanto isso. passou a tramitar, na Câmara dos Deputados, projeto de
lei de autoria do Deputado Cunha Bueno que recebeu, na Comissão de Saúde
daquela Casa, substitutivo do Deputado Mario I:Iato, redigido em acordo
com as entidades nacional e regionais dos médicos residentes, cuja tramitação
estâ sendo obstaculizada.
O presente projeto estã redigido nos mesmos termos do anteriormente citado _e, salvo melhor juízo, merecerá do Senado Federal a necessária aprovação.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Henrique Santillo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de
Educação e Cultura, de Saúde e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE 1980
Revoga o artigo 318 da Consolldaçílo das Leis do Trabalho, que
limita o número de aulas dad_as pelo professor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É revogado o artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n• 5 452, de 1• de maio de 1943.
Art. 2v Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Atende o presente projeto reivindicação do Sindicato dos Professores de
São Paulo no sentido de ser revogado o artigo 318 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
As razões que fundamentam a solicitação daquele órgão de representação profissional estão contidas nos seguintes trechos de ofício da entidade
endereçado ao Delegado Regional do Ministério do Trabalho de São Paulo:
"A Consolidação das Leis do Trabalho no art. 318 expressa:
"Num mesmo estabelecimento de ensino, não poderá o professor
dar,· por dia, mais de 4 aulas consecutivas nem mais de 6 intercaladas".
Esse artigo é inviãvel, superado e prejudicial ao professor, à
educação e à própria sociedade trabalhadora, mesmo porque o professor, hoje, se este artigo for cumprido (o que não ocorre na totalidade dos estabelecimentos de ensino) serã vivamente prejudicado,
pois a aplicação deste artigo levarã obrigatoriamehte a uma diminuiÇão de aulas, e, consequentemente, a uma diminuiçãO de salário,
o que ~ilegal, isto sem considerar maiores ónus ao professor com o
deslocamento para outras escolas, para cumprir a mesma carga horãria, acarretando perda de tempo e desperdício de combustível."
Justificam, também, o presente projeto as razões constantes do oficio
anexo_ do Sindicato dos Professores de São Paulo ao Exmo Sr. Procurador
Geral da República.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Franco Montoro.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO PAULO
São Paulo, 18 de abril de 1980.
Senhor Delegado:
Em face da importância de que se reveste o assunto, peço vênia para vir
junto a Vossa Senhoria expor o seguinte:
A Consolidação das Leis do Trabalho no art. 318 expressa: .. Num mesmo estabelecimento de ensino, não poderá o professor dar, por dia, mais de 4
aulas con-secutivas nem mais 'de 6 intercaladas".
Com o mãximo de respeito para com o artigo enfocado, considero-o inviãvel, superado e por que não dizer, prejudicial ao professor, à educação, e à
própria sociedade trabalhadora, mesmo porque o professor, hoje, se este artigo for cumprido (o que não ocorre na totalidade dos estabelecimentos de ensino) serã vivamente -prejudicado, -pois a aplicação deste artigo levarâ obrigatoriamente a uma diminuição de aulas, e conseqüentemente a uma diminuição de salãrio, o que é ilegal, isto sem considerar maiores ônus ao professor com o deslocamento para outras escolas, para cumprir a mesma carga ho~
rãria, aCarretando perda de teJl1pO e desperdício de combustível, indo assim
contra a filosofia do governo, que é, a economia, a qualquer preço.
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Outrossim, tomO a-liberdade de lembrar Vossa Senhoria, de outras irregularidades existentes neste setor, que são de muito maior repercussão social,
que a citada e não trazem, qualquer dano, pela não obediência ao referido artigo.
Para nossa estranheza, a fiscalização tem sido acentuada a fim de se exigir o cumprimento do famigerado artigo de lei, que para nós é antipático, inconcebível e causador de grandes problemas sócio-econômiCOS, Do seio do
magistério. Se a grande maioria desrespeita o artigo de lei em pauta (tal a sua
impraticabilidade), o que é de pleno conhecimento das autoridades competentes admiramo-nos que em pleno curso do ano letivo, as escolas sejam obrigadas a alterar o horário, até mesmo interromperem suas atividades, (ainda
que aceite tal imposição por força de lei) com prejuízos para os alunos, professores e toda uma comunidade.
Pelo exposto, pediria a preciosa atenção de Vossa Senhoria, no sentido
de que, por vossa determinação, estas fiscalizações tenham o caráter preventivo e educativo, jâ mais coercitivo, m-ofmCritC ·po-r-se tratar de um assunto tão
delicado que é educação, tolerando este .. status quou e transferindo as ditas
fiscalizações para o final de dezembro, quando ocorrerá o final do ano letivo,
ocasião em que se poderá, com antecipação eVitar tais pi'oblemas, no ano vindouro, com a devida obediência aos preceitos legais.
No firme propósito de ter sido bem interpretado, testemunho o meu respeito e minha admiração. -José Leopoldo de Azevedo, Presidente.

Queira aceitar os meus sinceros protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente, - José Sarney
Se~hor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir de 15 de outubro do corrente ano, a fim de participar, como
membro efetivo do Conselho do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, da Delegação do Brasil ao 5()9 Congresso Mundial da Asta, a realizar-se em Manila, Filipinas, entre os dias 19 e 25 de outubro próximo.
Esclareço que deverei estar ausente do País cerca de 15 dias.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Lázaro Barboza.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As comunicações lidas vão à
publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. }9-Secretârio.

a

limo. Sr.
Dr. Ricardo Nacim Saab
DD. Delegado Regional do Trabalho em São Paulo
Rua Martins Fontes, 109 59 andar
Capital - SP.
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO PAULO
São Paulo, 30 de abril de 1980.

Exmo. Sr.
Procurador Geral da República
Brasília- DF
Prezado Senhor:
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E lido o seguinte
OFICIO N• I 76/80
Brasllia, 24 de setembro de 1980.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputado Simão Sessim para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado Brabo de Carvalho, a Comissão Mista incumbida do estudo e· parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 68/80, que "revoga o art. 162 e o§ 2•
do art. I66 e altera a redação do inciso XX do art. 165 e do art. 166 da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e elevado apreço. - Nelson Marchezan, Líder do PDS.
da.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Será feita a substituição solicitaSobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 398, DE 1980
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado, da conferência pronunciada pelo Exmo. Sr. Ministro
Ramiro Guerreiro na Escola Superior de Guerra, no dia S de setembro de
1980.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Lulz Fernando Freire.

O SINPRO - Sindicato dos Professores de São Paulo, atendendo ao
que lhe solicitaram milhares de professores da Rede Particular de Ensino,
vem mui respeitosamente, de conformidade com os termos do art. 119, letra I,
da .. Lex Legum" e Lei Federal n9 4.337 f64, representar para interpretação
da vigência ou não do artigo 319 da CLT que dispõe: uNum mesmo estabeleO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o§ 1•, do artigo
cimento de ensino não poderá o professor dar, por dia, mais de 4 a til as conse- 233, do Regimento Interno, o requerimento serâ publicado e submetido ao
cutivas, nem mais de 8 intercaladas".
exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretário.
Tal artigo data de época remota, que não mais atende aos anseios da
classe, pois, lhe retira o direito de ministrar mais aulas para que possa sobreviver, já que os chamados salários condignos impostos pela Lei n• 5.692/71,
existem no papel, pois os operários da Educação são obrigados a
transformar-se em máquinas para sustentar suas famíJias.
Tal artigo, entende o Sindicato dos Professores de São Paulo, está revogado. A Lei de Diretrizes e Bases n• 5.692/71 'em seu artigo 35 dispõe:

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 399, DE 1980
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c" do Regimento
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n• 133, de 1980 que "regulamenta o
art.- 80'da Constituição e dã outras providências".
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1980. José Rlcha, Pela Liderança do
PMDB- Itamar Franco•

..Não haverã qualquer distinção para efeitos didáticos e técnicos, entre
professores e especialistas subordinados ao regime do trabalho e os admitidos
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O requerimento que vem de ser
no regime do Serviço Público". A "Lex LegumP de 1967, Emenda n9 1/69, lido serã publicado e incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte nos termos
determina em seu artigo 153, § JO: ..Todos são iguais perante a lei, sem dis- regimentais.
tinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso, e convicções políticas".
Entendemos que o professor da rede particular esteja serldo discriminado, discriminação essa odiosa e que fere ós preceitos citados. No firme propósito do aceite desta representação, nossos ·protestos de alta consideração.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard- Eunice Michiles- GabriefHermes- Lomanto Júnior - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montoro - Lãzaro
Barboza- Benedito Canelas- Gastão Mülléi- Vicente Vuolo- Mendes
{Às Comissões de C~nstituição e !ustiça, de Legislação Social, de Canale - José Richa - Leite Chaves.
Educação e Cultura e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
O SR. PRESIDENTE (L-ui~ Viana) - Os projetos lidos serão publicaORDEM DO DIA
dos e remetidos às comissões.çompetentes.
Item 1:
Sobre a· mes~; Comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio.
V atação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 42,
·Sàp lidas as seguintes
de 1980 (n• 1.948/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, dando nova redação ao artigo 50 do
Of. 499 /80-GSJS
Brasnia, I 9 de setembro de I 980
Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código
Brasileiro do Ar, tendo
Senhor Presidente,
Com.unico a Vossa Excelência que, de acordo com o disposto no art. 43,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 706 e 707, de 1980, das
Comissões:
alínea ~·a", do Regimento Interno desta Casa, estarei ausente do País no
período de 22 a 26 de setembro do corrente ano, em viagem de carâter parti- de Constituição e Justiça; e
de Transportes, Comunicações e Obras PúbJicas.
cular.
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Em Votação·o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai ser procedida a verificação
solicitada.
- - -Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de
que possamos proceder à verificação pelo sistema eletrônico de votação.
O Sr. Jarbas- Passarinho (PDS- PA)- Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se, nador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de or·
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,jã em sessão anterior, fiz uma
solicitação pela Liderança, porque, tendo havido a reformulação partidária e
o Líder não mais votando separadamente, porque não existe uma Bancada
para cada Líder, pedi que a Mesa adotasse como norma nessas votações que
os Líderes votassem antes, para poderem dar orientação às suas bancadas,
como estabelecer normalmente o Regime, que estã impossibilitado de ser
cumprido, por uma questão meramente de ordenação das Bancadas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicitaria que os Srs. Líderes
enunciassem o seu voto, pois nós não teremos meios eletrônicos de fazer a separação das duas votações.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- O que eu imaginava
era precisamente isto, Sr. Presidente, como vota o Líder, e, em seguida, nós
passaremos à votação eletrônica.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Como vota o Líder da Maioria?
(Pausa.)
Voto ..Sim".
O Sr. Lfder do PMDD? (Pausa.)
Voto .. Sim".
O Sr. Líder do PP? (Pausa.)
Voto "Sim".
Vai -se prOceder à verificação.
Procede-se à verificação, sendo acusado defeito no sistema devotação e/etrônica.)
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador
Evandro Carreira, para uma questão de orderil.
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para uma questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu continuo a afirmar que este processo não me merece credibilidade;
este processo é falho e ele implica na credibilidade do Senado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tendo havido defeito no sistema
eletrônico, o Sr. Senador Gastão MUller irã proceder à chamada dos Srs. S_enadores.
(Procede-se à chamada.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"' OS SRS. SENADO·
RES:
Jarbas Passarinho, Líder do PDS- Paulo Brossard, Lfder do PMDBEvelãsio Vieira, Líder do PP- Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice
Michiles - Evandro Carreira- Aloysio Chaves- Alexandre Costa- Bernardino Viana --Almir Pinto -José Lins -Agenor Maria- Cunha Lima
-Humberto Lucena- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto -Lomanto Júnior
- Dirceu Cardoso - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró
- Amara! Furlan - Henrique Santillo - L_ãzaro Barboza - Benedito Canelas- Gastão MUller- Pedro Pedrossian -Affonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro SimonNilo Coelho.
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~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEf D.A CÁMARA N• 42, DE 1980
(Ni 1.948-D/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Dá nova· redaçio ao art• .50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código DradUeiro do Ar.
O Congresso Nacíonal decreta:

Art. I• O art. 50 do Decreto-lei n• 32, de 18 de novembro de 1966, modificado pelo Decreto-lei n' 234. de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar
com a seguinte redação:
..Art. 50. Os aeródromos públicos e respectiVa infra·
estrutura serão construídos, mantidos e explorados pela União ou
através de empresa pública ou suas subsidiárias.
§ 19 A operação de aeroportos e da infra-estrutura aeroportuãria constitui atividade monopolizada da União. em todo o terri~
tório nacional, ou da empresa pública ou suas subsidiArias, a que se
refere este artigo, dentro das áreas delimitadas nos atos administrativos que lhes atribuírem bens, rendas, instalações c serviços correspondentes.
§ 29 Quando forem os serviços explorados por terceiros, mediante concessão federal, poderã a empresa pública, de que trata
este artigo, representar a União no respectivo contrato. que deverá
conter cláusula sobre a obrigatoriedade de observância de instruções de natureza administrativa ou técnica. emanadas das autoridades federais para assegurar, no território nacional, a uniformidade das normas relativas à navegação e ao transporte aéreo.
§ 311 Em qualquer caso. os referidos serviços estão sujeitos às
normas e instruções baixadas pela autoridade aeronáutica competente."
Art. 29
Art. 39

Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2:
Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n9 44,
de 1980 (n• 2.887/80, na Casa do origem), de iniciativa do Presiden·
te da República, revogando o artigo 49 da Lei n9 6.516, de 13 de
março de 1978, que declarou em extinção o quadro de oficiais farmacêuticos do corpo de oficiais da ativa da Aeronáutica, e dando
outras providências, tendo
-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 708 e 709, de 1980,
das Comissões:
- de Seguran~a Nacional; e
- de Finanças.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o ,aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
P o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, de 1980
(N• 2.887/80, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
ReYoga o art. 4' da Lei n9 6.516, de 13 de março ~e 1978, que declarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de
Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• Fica revogado o art. 4• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978,
que declarou em extinção o atual Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronãutica.
Art. 29 O Quadro de Oficiais Farmacêuticos, com o efctivo existente
em 14 de março de 1978, é reincluido na constituição do efetivo de pessoal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, de que trata o item
I do art. I• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978.
Art. 39 Dentro do efetivo fixado na Lei n' 6.516, de 13 de março de
197_8, fica o Poder Executivo aUtorizado a alterar o atual efetivo do Quadro
de Oficiais Farmacêuticos. pa-ri Coinpatibilizã-lo com as necessidades dos serviços da Aeronãutica.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "Sim", 35 Srs. Senado·
Parãgrafo único~ Para a execução do disposto neste artigo, poderá o
res. Aprovado.
Poder Executivo reverter ao Quadro de Oficiais Farmacêuticos as vagas deO projeto irá à sanção.
correntes de promoções ou desligamento do serviço ativo de Oficiais de Qua-
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dros declarados em extinção, desde que tal providência não acarrete prejuízo
às promoções dos Oficiais existentes nos poStoS hierarquicamente inferiores.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio,

Quinta-feira 25

4927

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à chamada para
votação nominal.
(Procede-se à chamada)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho, Líder do PDS- Paulo Brossard, Líder do PMDBEvelãsio Vieira, Líder do PP - Adalberto Sena -Jorge Kalume - Eunice
Michiles- Aloysio Chaves --Gabriel Hermes- Luiz Fernando FreireAlberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Lins - Agenor Maria - Cunha Uma - Humberto Lucena- Nilo Coelho
- Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Lomanto Júnior- Moacyr DaHa Alberto Lavinas- Nelson Carneiro ~Itamar Franco- Murilo BadaróAmaral Furlan- Henrique Santillo _- Lázaro Barboza- Benedito Canelas
-Gastão MOller- Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- Josê RichaLeite Chaves - Lenoir Vargas - Pedro Simon - João Calmon.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira - Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 668, de 1980), que autoriza o Hospital Municipal
Henrique Lage, de Laura Müller (SC) a contratar uma operação de
crédito de Cr$ 3.225.000.00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco
mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 669, de 1980, da Comissão:
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
6 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 38 Srs. SenadoA matéria vai à Comissão de Redação.
res e uNÃO" 2 Srs. Senadores.
S o seguinte o projeto aprovado.
O projeto está aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 75, DE 1980
E o seguinte o projeto aprovado
Autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1980
(SC), a contratar uma operação de crédito de Cr$ 3.225.000,00 (três
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros).
em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de
O Senado Federal resolve:
sua dívida consolidada interna.
Art. 1• ~o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro MUller, EsO Senado Federal resolve:
tado de Santa Cãtariha, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de
Art. J9 É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
outubro de 1976. do Senado Federal, autorizado a contratar. com a garantia
da Prefeitura Municipal de Lauro Mílller (SC), uma operação de cr~dito no do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,
valor de CrS. 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzei~ autorizado a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o
ros), junto à Caixa Económica Federal, com a utilização de recursos do Fun- montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à conclusão de emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a uti~
obras de ampliação daquele hospital, obedecidas as condições admitidas pelo lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado à construção, conclusão, ampliação, restauração, equipamento e
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
reequipamento de unidades escolares do }9 grau na zona rural e urbana, naArt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do BraO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 4:
sil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução -entra em vigor na data de sua publicação.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de
1980 (apresentado pela ComisSão -de Economia como conclusão de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5:
seu Parecer n9 670, de 1980), que autonza o Governo do Estado do
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n9 672, de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de
PARECER, sob n• 661, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciIlhéus (BA) a elevar em CrS 273.320.000,00 (duzentos e setenta e
dade.
três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
A matêria constou da Ordem do dfa de sessão anterior, tendo sua vo~
PARECER, sob n• 673, de 1980, da Comissão
tação adiada por falta de quorum.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciEm votação o projeto.
dade.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram petrn:a-necer sentados. (PauEm votação o projeto.
sa.)
Tem a palavra o nobre Senador Affonso Camargo.
Aprovado.
O SR. AFFONSOCAMARGO- (PP- PR- Para encaminhar avoO Sr. Dirceu CardOso (ES)- Requeiro verificação de votação, Sr. Presitação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Plenário
dente.
enfrenta, novamente, o problema da votação dos financiamentos a Estados e
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli- municípios, com a posiÇão Já assumida pelo Senador Dirceu ·cardoso, de pro~
citada, tomando-se inicialmente o voto dos Srs. Líderes.
curar, por todos os meios, pelo menos adiar a aprovação dos empréstimos,
Senador Jarbas Passarinho.
pois na opinião de S. Ext- os empréstimos a Estados e municípios são inflacioO Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim.
nários e, inclusive, prejudiciais às finanças municipais e estaduais.
Este assunto, Sr. Presidente, foi discutido na última reunião da ComisO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Senador Evelário Vieira.
são de Finanças do Senado, quando aprovávamos naquela Comissão técnica
mais alguns empréstimos externos a Estados brasileiros. E dizíamos, naquela
O Sr. Evelâsio Vieira (PP - SC) - Sim.
ocasião, e repetimos nesta oportunidade, que o problema dos empréstimos é
O SR. ~RESIDENTE (Luiz Viana) - Senador Paulo Brossard.
muito mais um efe1to do que uma causa e decorrente da má distribuição das
O Sr: Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, sem exceção. Te- rendas públicas brasileiras. E, evidentemente, na medida em que os municínho votado contrariamente à autorização de emprêstimos externos. No caso pios e os Estados não têm a participação que lhes é devida no bolo das rendas
concreto, não se trata de tal tipo de negócio e, sim, de autorizar o Estado do públicas brasileiras, a solução para os governos municipais e para os goverRio Grande do N arte a elevar em 60 milhões de cruzeiros o montante de sua nos estaduais ê tomar empréstimos. :E: por isto que temos louvado a posição
dívida consolidada.
do Senador Dirceu Cardoso, de procurar, da forma que ele achou convenienDe modo que, com esta declaração expressa e com esta ressalva, eu voto te, mostrar e testemunhar sempre, a este plenário, que temos de tomar medifavoravelmente.
das urgentes para fortalecer as finanças municipais e as finanças estaduais.
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Queria apenas completar esse pensamento, Sr. Presidente, colocando
.para refleUo deste plenário e, principahnente, para os membros da Comissão
de Economia c de Finanças do Senado, se não seria conveniente um estudo
conjunto dessas duas Comissões com relação a esse problema do empréstimo,

para que, tranqüilamente, depois dos pareceres favoráveis dessas Comissões
técnicas, não tenhamos que enfrentar problemas para aprovação no plenário.
Evidentemente, pelo que se percebe, hoje teremos que fazer uma votação noM
minai para cada pedido de empr~timo. E, se isto vier a acontecer sempre, ses~
sões vão ficar tumultuadas, ou pelo menos, vamos usar de seu tempo, quando
caberia às comissões têcnicas definir essas matérias.
Então, parece-nos, Sr. Presidente, que o Presidente da Comissão de Fi~
naças juntamente com o Presidente da Comissão de Economia, poderiam estudar a viabilidade de reexaminarmos esse problema e fixarmos normas um
pouco mais rígidas, de um lado, para a aprovação desses empréstimos e, de
outro lado, o que seria fundamental - repito - é estudarmos a redistribuição das rendas públicas do Pais.
Queria informar, aproveitando essa oportunidade, que tramita na Casa
emenda constitucional proposta pelo Poder Executivo, que coloca os Territórios na repartição daqueles percentuais do Imposto Único de que fala o art.
26 da ConstituiÇão. Tomamos a iniciativa de apresentar uma emenda a essa
proposta de emenda, normalizando e automatizando a distribuição desses
fundos dos Estados e Municípios, com relação ao Imposto Único sobre
Lubrificantes e Combustíveis, sobre energia elétrica e sobre minerais. Segundo as informações que temos, principalmente o Fundo Rodoviãrio Nacional
não vem sendo pago aos Estados e Municípios, de forma que os Estados e
Municípios possam prOgramar suas despesas públicas com esses recursos,
porque, inclusive, eles estão atrasados numa média de 180 dias. Então, aproveito esta opôrtunidade para pedir, principalmente à Liderança do Governo,
que examine, com bastante atenção, essa nossa emenda à proposta do Governo que visa fazer, sem aumentar aquele percen.tual de 40% para 6% que o Governo definiu naqueles projetas de fortalecimento aos Municípios, que seria
inviável, mas que, pelo menos, esses 40% sejam pagos aos Estados e Municípios de uma forma mais criteriosa e mais justa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito- bem!)
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Peço a palavra para encaminhar a
votação. Sr. Presidente.
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prêstimo vem para a Prefeitura ou para a Empresa Urbanizadora. E foram as
Comissões Técnicas da Casa, não foram as da Câmara e nem da Câmara Municipal de Recife, foram as Comissões desta Casa, deste Senado, desta Casa
do Congresso, desta Câmara do Senado Brasileiro que estudaram o Projeto!
Sr. Presidente, não quero ser melhor do que ninguém, mas precisamos
prestar mais atenção a esses projetas de empréstimos.
Ilhéus, Sr. Presidente, Terra dos Mangabeiras, centro nevrálgico da economia baiana, do cacau, pede um empréstimo de duzentos e setenta e três milhões e trezentos e vinte mil cruzeiros. Para os municípios brasileiros é um
empréstimo grande.
Aqui diz o Banco Central que a lei municipal foi atendida, mas não
acompanha o processo a lei da Câmara autoriZando o empréstimo que nós estamos concedendo no escuro.
Estamos vivendo temPos difíceis e o Senado com essa liberalidade imensa! Na sessão passada, falei pela 54• vez, agora é a 55• que falo, Sr. Presidente,
contra os empréstimos.
Na hora em que o petróleo estâ difícil- mas dizem que não hâ proble·
ma algum - se fecharam o Estreito de Hormuz, o Golfo Pérsico, arrebentaram a refinaria de Abadan, liquidaram com os dois fornecedores de petróleo,
o petróleo virá para o Brasil de avião. O Brasil está garantido, chega o petróleo aqui. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, chamo a atenção do Senado para o que estou comprovando aqui: a mensagem vem para a Prefeitura Municipal de Recife e as doutas
Comissões da Casa mandaram emprestar à Empresa Urbanizadora de Reeifel (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Quando ê para a Bahia, V. Ex• treme nas suas bases~
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Quem treme é o Regimento.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Quando é para o Rio Grande do
Noite, a coisa corre solta, mas para a Bahia é dentro da hora. A Bahia, aquele
ninho rumoroso de eterna poesia entre a montanha e o mar ... Fala o seu coração e o seu espírito.
Assim, Srs. Senadores, este é um processo que diz: .. Não hâ o plano de
aplicação. Não traz aqui, não corta aqui a autorização. Diz aqui que foi uma
lei municipal. Mas o Senado manda lhe emprestar o dinheiro. Contra o meu
voto, Sr. Presidente, e com o meu protesto pela quinqUagésima quinta vez.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encamiO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
nhar a votação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso;
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encaminhar avoO SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para encaminhar a votação. Sem retação, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, laços indiscutíveis que me livisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
gam à velha Bahia, e principalmente à região cacaueira, fazem com que eu
Pediria que me passasse às mãos o projeto de emprêstimo ao Município
ocupe esta tribuna, para pedir atenção do Senado a fim de que aprove o prode Ilhéus, na Bahia.
jeto ora em exame.
Sr. Presidente, o grande e poderoso Município de Ilhéus, na Bahia, bate
O nobre Senador DirCeu Cardoso com a brilhante oratória que o caractambém às portas do Senado, isto é, forceja os canceles desta Casa à cata de
teriza justificou o projeto lembrando o que aconteceu com a Prefeitura Munium empréstimo, o 369 que o GOVerno concede este ano.
cipal de Recife, mas aqui é a Prefeitura Municipal de São Jorge dos Ilhéus.
Pela documentação do Banco Central, o Município-de Ilhéus atendeu às
Não podemos abandonar a prefeitura municipal de um município que é um
exigêncías das resoluções n"'s 62 e 93, do -Congresso.
grande produtor e exportador de cacau, que é um dos grandes multiplicadoMas, Sr. Presidente, da última vez que falamos, aqui, sobre a maneira
res de divisas do País, diante desta modesta quantia que visa para um grande
como tramitam na Casa esses projetas, levantei uma dúvida sobre um em~
município duzentos e quarenta e três milhões de cruzeiros, com um financiaP:réstimo para o Município de Recife, Capital de Pernambuco, a respeito do
mento do Banco do Estado, o DESENBANCO. Não é uma dívida externa,
qual volto a falar neste instante.
mas sim uma dívida interna. Não encontro como S. Ex' possa esquecer os ve-'
Recife pediu, através da Presidência da República, um empréstimo. O
lhos laços que o ligam ao Senhor do Bonfim e à Mãe Menininha, para com
empréstimo foi concedido, mas a concessão não saiu para a Prefeitura de Retanta ênfase combater esse empréstimo.
cife. As nobres Comissões -da Casa mandaram emprestar o dinheiro, não à
O nobre Senador José Lins declarou no seu parecer a Lei Municipal no
Prefeitura de Recife, mas a uma empresa estatal da Prefeitura. O pedido foi ano 2.043, do dia 5 de dezembro de 1977, a autorizadora da operação. Ora,
feito para a Prefeitura Municipal de Recife.
não posso pôr em dúvida uma afirmação tão solene. Houve uma lei municiDepois de sacramentado pelas Comissões, fez-se uma retificação, man- pal e os meus compa.nheiros da Comissão de Constituição e Justiça sabem
daram emprestar à Empresa de Urbanização do Recife.
que eu sempre exijo, e ainda hoje me manifestei vãrias vezes nesse sentido
Sr. Presidente, chamo a atenção do Senado Federal. O pedido foi feito que, as autorizações para empréstimo não sejam só do Poder Executivo. Elas
para a Prefeitura Municipal de Recife, as Comissões autorizaram o emprésti- devem ser também do Poder Legislativo para que representem o pensamento
mo para a Empresa Urbanizadora do Recife.
e as angústias de todo o povo.
Portanto, Sr. Presidente, o pedido foi feito para a Prefeitura, as comisDe modo, Sr. Presidente, que confio e até com o voto do nobre Senador
sões adulteraram o pedido e mandaram emprestar à Empresa Urbanizadora. Dirceu Cardoso teremos a aprovação desse projeto que faz justiça a uma adEu prometi apresentar o projeto está aqui nas minhas- mãOs.
ministração honesta, laboriosa, do Município de São Jorge dos Ilhéus. (MuiVeja o Senado Federal que quando pedimos que nessas votações esteja to bem!)
aqui presente toda a Maioria, participando dessas decisões, trata-se de um deO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Sesejo legítimo meu. Aqui estâ a contrafacção do empréstimo. Que atenção a
Casa dispensa aos pedidos de empréstimos! Vou repetir pausadamente com nador Lomanto Júnior, para encaminhar a votação.

e

todas as letras, o pedido do Senhor Presidente da República foi para a Prefeitura Municipal de Recife, e as Comissões illandaram emprestar à Companhia
Urbanizadora do Recife.
Então, Sr. Presidente, as Comissões tiveram que voltar a Mensagem ao
Senhor Presidente da República para retificar. Agora não sabemos se o em-

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS- BA. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou muito à vontade para defender o pedido de empréstimo da Prefeitura de Ilhéus, com um financiamento dentre as condições as mais vantajosas
para aquela comunidade. E estou à vontade, porque o Município de Ilhéus é
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dirigido por um adversário meu, por um homem que não é meu correligionário, mas olho, acima de tudo, os interesses daquele município (muito bem!)
onde s_ou cidadão honorário, diria mesmo Sou cidadão benemérito pela boa
vontade, pela generosidade da representação popular daquela terra.
O Prefeito de Ilhéus, apesar de ser meu adversário, é um homem de bem.
E, a essa altura, Sr. Presidente, o que mais me admira é a posição do Senador
Dirceu Cardoso, municipalista comprovado, um homem que conheci há mais
de duas décadas defendendo o fortalecimento dos municípios; um homem
que marcou a sua vida pública dentro desse caminho, dentro desse roteiro de
que só através do município o País conquistará, com mais rapídez, a plenitude do seu desenvolvimento. Não posso entender como·o Senador Dirceu Cardoso, apenas por tir tomado uma atitude, generalize de tal maneira evite que
a Prefeitura de Ilhéus venha a contrair um empr~stimo ...
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -
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Fiz isto pelo Brasil.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então. peço a V. Ex• que tenha
essa mesma presteza, que teve com outros Estados: no Rio Grande.do Norte,
Espírito Santo. Quer dizer, o mesmo cuidado que V. Ex' teve, regimental-.
mente, com o projeto da Bahia, da sua Bahia, da nossa ~ahia, da Bahia do
BrasiL
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pode V. Ex• ficar certo de que se·
rá atendido.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, peço verificação da
votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• serâ atendido.
O Sr. 19-Secretârio irâ proceder à chamada.

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS- BA) - ... que não tem nada de
inflacionário, é uni empréStimo realizado ao BNH, cujos recursos são destinados exatamente para atender à comunidade urbana, ao programa da comu(Procede-se à chamada)
nidade urbana para a recuperação acelerada, o chamado Projeto CURA.
O Senador José Lins, como Relator, forneceu detalhes. Ali está a Lei
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADOMunicipal n' 2.043, de 5 de dezembro de 1979, autorizando a operação. To- RES:
dos os documentos exigidos constam do processo. O Agente Financiador será
Jarbas Passarinho. Líder do PDS - Pedro Simon. Líder do PMDB o DESENBANCO, apenas funcionando como agente frnanceiro do Banco E_velásio Vieira, Líder do PP- Adalberto Sena_- Jorge Kalume- Eunice
Nacional da Habitação.
Michiles- A!oysio Chaves- Gàóriel Hermes- LuiZ Fei'nando FreireQuero fazer um apelo ao nobre Senador DirCeU-CardoSO, sobretudo nes- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Ageta época conjuntural em Que estamos vivendo e em que o empobrecimento nor Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo
dos municípios a cada dia nos assusta, nos atemoriza, a cada dia nos amofina, Coelho- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- João Calnos desanima, neste País. Que ao menos se conceda aos municípios essa opor- mon- Alberto Lavinas- Nelson Carneiro- Benedito Canelas- Gastão
tunidade de, através de empréstimos, realizar a tarefa que não pode realizar Müller- Pedro Pedrossian- José Richa- Leite Chaves- Lenoir Vargas.
com recursos próprios, aliâs, realizará com recursos próprios, mas por prazos
VOTAM '"NÃO"" OS SRS. SENADORES:
determinados.
Dirceu Cardoso - Hugo Ramos.
Portanto, este é o apelo: seja este o último pedido de verificação do Senador Dirceu Cardoso em favor dos municípios brasileiros que, mais do que
O Sr. !'-Secretário (Gastão MUller)- Votaram "SIM" 30 Srs. Senadonunca, necessitam da sua cooperação, como velho lidador da causa munici- res; "NÁO"", 2.
palista. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à segunda chaO Sr. Dirceu Cafdoso--(ES)- Sr. PresidCiúe, peço a palavra, para enca- mada.
minhar requerimento.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIOENTE (LuizViana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, pela ordem.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar ieqtieriménto. Sem
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES - Pela ordem. Sem revisão do orarevisão do orador.)- Sr. Presidente, diante do caloroso apelo da Bahia, atra- dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o obscuro Senador que levanvés do seu filho ilustre na Casa, um Senador pela Bahia e outro Senador pelo ta esta questão de ordem faz qualquer intervenção na Casa, cita o dispositivo
Estado do Rio de 1aneiro, portanto, adotivo do Estado do Rio, vou remeter regimental em que esteia a matéria. V. Ext-, ao decidir, também deve o repeito
requerimento encarecendo em que para o pedido de empréstimo seja adiada a à Casa em dizer em que dispositivo regimental V. Ex• está fazendo a segunda
discussão e seja encaminhado ao reexame da Comissão de Finanças. Ê o re- chamada, porque, no mesmo instante em que terminou a primeira, V. Ex• jã
querimento que faço e encaminho à Mesa, quer dizer, vamos deixar de discu- estã fazendo a segunda.
tir Ilhêus hoje e deixá-lo para outro dia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• me perdoe. V. Ex• estâ coSr. Presidente, estou sustentando o requerimento. O apelo do nobre Se- metendo um equívoco porque quem faz o anúncio da votação é o Presidente.
nador Lomanto Júnior que é o Papa do municipalismo brasileiro, eu ouvi na Acho que V. Ex•, em sã consciência. não poderá dizer que a Presidência tenha
instalação ...
anunciado qualquer votação.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Só se for cura de aldeia.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, Sr. Presidente, nós apuramos·
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- E o Papa. E um cura que tem por
dentro as vestes de Papa do municipalismo; tem roupas de cura, porque é um
homem simpJes, mas por dentro tem vestes de Papa do municipalismo.
Sr. Presidente, quero mostrar que o pedido de emp~éstimo para Ilhéus,
Sr. Presidente, não estã atendendo a certas formalidades. Então, requeiro, em
face do art. 310, alínea "'b", do Regimento Interno, a volta do projeto ao ree~
xame da Comissão de Finanças da Casa. -Não sou contra Ilhéus; sou contra todos os empréstimos em nome do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- "Nos termos do art. 310, alínea b,
do Regimento Intàno invocado pelo nobre Senador Dirceu Cai-dOsO".
Ocorre, entretanto, que o requerimento previsto na alínea b só será. ad~
missível quando o requerimento previsto for apresentado ao· se anunciar a
matéria, e o das alíneas d em qualquer fase.
Ora, no caso, V. Ex•, evidentemente, deixou passar a oportunidade para
apresentar o requerimento, motivo pOr que a Mesa lamenta não poder tomar
conhecimento do mesmo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, eu apenas lembraria a V. Ex•, é um lembrete amável a V_ Ex•, que agora, sim, vou entrar com
requerimento em todos os casos.
__ O SR. PRESIDENTE(Luiz _Yilma)-_Y.-ExLestá-certo.--

que foram 30 votos a favor e 2 contra. Não houve quorum e V. Ex.' repete a
votação. Eu não sou contra a Bahia, eu sou contra os empréstimos nesta hora
em que o Brasil anda de ~'pires na mão" pelo mundo, pedindo empréstimoé por isto que sou contra. Sou contra o meu município, que é pequenininho, o
meu chão, o meu terreiro, e se vier, amanhã, eu sou a favor do Brasil, do povo
do Brasil; é a isto que sou contra. Não sou contra ninguém. Então, vem a
apuração com 30 votos a favor e 2 con~ra, não hou_ve quorum e V. Ex' repete.
Ora, Sr-.--Presidente, -iSto é uma proteção v1olenta.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) anuncía o resultado é o Presidente.

V. Ex• me perdoe, mas quem

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Não perdôo não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Paciência. Eu gostaria que V. Ex•
ficasse contra os empréstimos e a favor do Regimento. Ouça, então, o Regimento, que diz __ _

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex•-estâ a favor dos empréstimos e contra o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Diz() Regimento Interno no seu
art. 327. item V:
..V - antes de anunciado o resultado, será lícito computar-se o
soto-do-S!!nador que -penetrar" --ne- r-eci-nto- -após -a- -vot-açã-o-;-'.!
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Computar o voto do Senador, Sr.
Presidente, é uma coisa; fazer a segunda che1:mada, ê. outra. Computar o voto
antes é uma coisa, fazê~ lo depOis é outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estavam todos no recinto; tinhase que computar os votos dos Senadores no recinto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Todos no recinto; eram 30 a favor e
2 contra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu peço ao Sr. !•-Secretário que
proceda a computação dos votos dos Srs. Senadores que chegaram ao recinto
no decorrer da chamada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se•
nador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON· CARNEIRO (PMDB - RJ. Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, desde 1947, no Parlamento Nacional, sempre
vejo o Secretário enviar ao Presidente a notinha com os resultados; nunca ele
os anuncia. Quem anuncia o resultado é o Presidente do Congresso, ou o Pre..
si dente da Câmara ou do Senado. O nobre Senador Gastão Müller declarou o
resultado. Poderia ter enviado um bilhete a V. Ex•, porque é a praxe parla ..
mentar.
De modo que não tem nenhuma razão, com a devida vênia, o nobre se..
nador Hugo Ramos.

(Procede-se à chamada.)

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
Affonso Camargo -José Uns.
nador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem. Sem revisão
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram pela aprovação do prodo orador.)- Sr. Presidente, se o objetivo é marcar o comportamento daqui
jeto 32 Srs. Senadores; contra 2.
pàra-Tfente, além de que a decisão tomada pela Mesa é absolutamente irre~
O projeto foi aproVado.
prochável sob o ponto de vista do Regimento, eu me permitiria sugerir, em
A matéria vai à Comissão de Redação.
adendo ao que sugere o nosso prezado colega Senador Nelson Carneiro, que,
E o seguinte o projeto aprovado
ao se tomar uma votação onde há possibilidade de voto usim" e ..não", em
primeiro lugar que não seja um único escrutinador. Em segundo lugar que,
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 77, DE 1980
terminada a votação, a tomada de votação da chamada de lista nominal, cada
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (DA) a elevar em Cri um dos escrutinadores indique qual é o resultado da sua lista, e a segunda
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte chamada seja automaticamente feita, como é praxe desde que estou aqui nesmil cruzeiros) o montante de sua dívida interna.
ta Casa, e como salienta o nobre Senador Nelson Carneiro, desde que S. Ex•
O Senado_ F_ederal resolve:
na sua luminosa trajetória de parlamentar freqUenta estas duas Casas do
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, nos ter- Congresso.
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado FedeO que aconteceu é que o Senador Gastão Müller, tomando votos usim" e
ral, autoriza a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três mi- .. não", anunciou ao fim da primeira chamada o resultado que houvera obtido
lhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida coOSolidada em conseqüência das respostas dos Senadores. Mas havia Senadores que ha~
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao viam entrado no plenáriO da Casa e esperavam a oportunidade da segunda
Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A. - DESENBANCO, chamada. Não houve nada, absolutamente nada de anormal. O que houve é
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi~ção que nós perdermos lO minutos numa manobra de obstrução.
BNH, destinado ao financiamento da implantação do Programa CURA, naEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
quele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aliás, eu pediria licença à Casa
Brasil, no respectivo processo.
para lembrar que na votação anterior houve o mesmo fato, sem qualquer reArt. '29 Esta Resolução entra em vigor na data de suã publicação.
clamação. Acho que o Senador Helvídio Nunes e o Senador João Calmon voVOTAM "SEM" OS SRS. SENADORES:

'·.

O Sr. Hugo Ramos (PP- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, quero apenas para que fique consignado nos Anais a minha
plena concordância com a ínterpretação do nobre Senador Dirceu Cardoso.
V, Ex• acaba de ler a disposição regimental, pela qual cabe a segunda
chamada antes de se anunciar o resultado final.
Acontece que no caso em espécie, foi -dado o resultado ...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• está equivocado. Só quem
dá o resultado é o Presidente da Mesa, e esse ainda não havia dado.
O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Não, eu ouvi V. Ex• V. Ex• hâ de
me perdoar, eu não estou emocionalmente eriVOlvido no problema da Bahia ...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Otimo.

O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ)- Como V. Ex• está envolvido emocionalmente, é possível que V. Ex• não tenha atentado para este aspecto da
·questão ...
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- O Presídi!ntC foi baianamente envolvido.
O SR. HUGO RAMOS (PP- RJ) - Mas foi proclamado o resultado
da votação. Estou levantando esta questão de ordem, porque acho que, daqui
para a frente, o problema vai agravar-se dentro desta interpretação. Seria interessante que V. Ex• fixasse rigorosamente a posição da Mesa, na inteipre~
tação da norma regimental, para que, de futuro, não venham ocorrer fatos
que possam melindrar a autoridade da Mesa.
E sob este aspecto, apenas, que estou falando a ..V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Responderei a V. Ex• dizendo que
a Mesa vai se cingir, exclusivamente, ao Regimento da Casa, que determina
que antes de anunciada a votação, o que é feito ·pelo PreSidente nos termos do
Regimento, pode ser tomado o voto de qualquer Senador que ingresse no recinto. E foi o que se fez, e é o que se farâ daqui por diante.
O Sr. Nelson Carneiro (PMDB - RJ) - P~la ordem, Sr. Presidente.

taram depois de feita a primeira chamada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 6:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 78, de
1980 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n'il674, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois
cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consoli"
dada, tendo
PARECER, sob no 675, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade.
Em votação o projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Agora, não mais a Bahia; é São Paulo. Na vez da Bahia, nós sabemos: a
mão pesada do Sr. Presidente, a manifestação do ilustre Líder Lomanto Júnior, papa do municipalismo; a manifestação quente, calorosa, férvida do
ilustre Senador Nelson Carneiro, baiano por todos os títulos ilustre , tudo
isto fez com que a Mesa do Senado interpretasse o Regimento Interno à
moda da Bahia. Agora é a vez de São Paulo, Município de Votorantin.
Devo declarar ao Senado: não é uma atitude isolada, é uma atitude minha contra os empréstimos que aumentam os meios de pagamento, e todo aumento dos meios de pagamento é inflacionário.
Sr. Presidente, é a quinqüagésima sexta vez: ..se comprarmos além das
nossas necessidades, nós estaremos inflacionando". O Governo então é uma
inflação permanente, é uma guitarra fabricãndo dinheiro e inflacionando.
Sr. Presidente, vê V. Ex• como são as coisas: Recebi de um Assistente da
Mesa esses versos:
"Em matéria de finanças, eu não sou lá muito ruim, sendo certo para mim. crédito é confiança. O Brasil sem ter poupança com
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crescente importação, desenfreada inflaçã.o, devendo lr atrás do dinheiro, hoje, bate o mundo inteiro de prato e pires na mão."
Ele está falando, defendendo o seu bolso.
Sr. Presidente, nós encontramos em Lucas,"Capftu1o 12, versículo 13:
"Onde está o seu dinheiro estâ o seu coração."
Sr. Presidente,jâ que falamos em Lucas, acho o seguinte: o Senado ê empedernido e não aceita justificação da posição nossa contra os empréstim~s.
Não fui eu quein falou que o empréstimo é inflacionário, saiu isso da
boca de quem? Do Ministro do Planejamento, Delfim Netto. Onde? Aqui no
Senado."Não fui eu quem falou isso. Respondendo a quem'? A mim. Perguntei
a S. Ext. se esses empréstimos eram inflacionários, e ele confessou: são inflacionãrios. Agora, porque ê que se remete, Sr. Presidente? Isso não sei. Só V.
Ex• que vai lá nos altoS Conselhos da República, jã esteve lá quatro anos, volta a hora que quer, e pode ser que volte ainda aos altos conselhos da República, é que pode saber porque é que vêm esses empréstimos na hora em que o
Brasil estâ precisando de combater a inflação? Não sei porquê. Então registro
e agradeço ao poeta anônimo que mandou os versos: "O Brasil de prato e pires na mão."
Sr. Presidente, vamos ao caso de Votorantim.
Votorantim, um Município poderoso de São Paulo, -pede um empréstimo de 161 milhões 827 mil 772 cruzeiros, da Caixa Econõmica do Estado de
São Paulo. Pode ser do Banco de Habitação, da Caixa Econômica, pode ser
até de um particular, se vai gastar o dinheiro, se vai aumentar os meios de pagamentos, é inflacionário. Isso ê. abc de Economia. Porque, Sr. Presidente, inflação quer dizer isso: inflar, soprar, aumentar. Inflação quer dizer isso.
Trouxe, hoje, uma tradução, porque já que o Senado não aceita ...
Não precisa de tradução. O Senado estâ com uma posição deliberada de
dar os empréstimos que estão pedindo.
Sr. Presidente, não vamos citar autores, economistas, tecnocratas, o Sr.
Delfim Nc~:tto ou quem quer que seja. Nós assistimos, hâ pouco, a contrafação regimental, e V. Ex• vive uma pâgina mais eloqUente da literatura do
mundo, uma figura de Shakespeare, quando disse que. u _ O diabo, para justificar seus propósitos, atê prega as Escrituras, e prega a QU.aresnia/j
Nós vimos aqurpara aprovar o projeto da Bahia, descobrir-se nos desvãos do Regimento Interno, uma janelinha para se socorrer de dois votos. Estâ aprovado, estâ acabado. Maktub - estã escrito.
Sr. Presidente, o Município de Votorantim faz empréstimos deste valor
para: juros de 2% ao ano, co'rreção monetâria, plailos de equivalência, vinculação de quotas do Imposto Sobre Circ~la_ção de Mercadorias._ Destinação
dos recursos: financiamento da construção, COiiclusãO, ampliação, ou melhorias de habitação de interesse social naquela cidade.
Nem estabelece o quê. Nem onde, nem quando. N~o faz o plano.
Sr. Presidente, então, eu requeiro o adiamentO da votação para a Comissão de Finanças, com base no art. 310, letra b, do Regimento Interno.
Votorantim não ê Bahia, não mexe- com o coração de V. Exf:, nãO mexe
com este coração, Sr. Presidente, como diz o grande poeta Garcia Lorca,
corno e! corazón de la rana que los médicos exponem en los frascos de vidrio."
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• quer invocar o art. 310,letra b, não é isso?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Ê exatalnente isso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Reexame, por uma
missões, por motivo justificado.

QU

mais Co-

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois é. Neni o plano da obra de
Votorantim. Nem faz o plano de obras, nem aquijurita financiamento e urbanização de lotes e conjuntos habitacionais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) tesse à Mesa a solicitação.
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 400, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea "b", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da çiiscussão do Projeto de Resolução n9 78f80, constante do item
6 da Ordem do Dia, a fim 'de que seja encaminhado ao reexame da Comissão
·de Finanças.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. -

Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Atendendo o requerimento o
nobre Senador Dirceu Cardoso, a matéria serâ submetida à votação.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem Sr. Presidente. Agora sim.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serã, agora, submetida à votação.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

Pois é. V. Ex• estã certo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os Srs. Senadores que o apro·
vam, queiram permenecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Não. Mas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

V. Ex• pede verificação.

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Solicito verificação de votação Sr. Presi~
dente. Sabe por quê? Porque o nobre Líder estava dormindo. Dormientibus

non succurrit jus.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estou anunciando de acordo com
a praxe, pelo ~'?to d~s Lideranças. V. Ex' _requer verificação?
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

Requeiro verificação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Perfeito. Não tem nada de mais.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• mudou. Estou gostando de ver. Os
ventos da liberdade sopraram nessa cabeça branca de V. Ext.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli·
citada por V. Ex'
O Sr. I9-Secretário procederá à chamada.
(Procede-se à chamada.)

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Humberto Lucena, Líder do PMDB- Evelásio Vieira, Líder do PPAdalberto Sena - Evandro Carreira -Alberto Silva - Dirceu CardosoHugo Ramos - Gastão MUller - Affonso Camargo.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho, Líder do PDS - Jorge Kalume - Eunice Michiles
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Luiz Fernando Freire- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -José Lins·- Agenor MariaCunha Lima- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto .;_ Lomanto Júnior- João Calmon- Alberto LaviD.as- Nelson
Carneiro- Murilo Badaró- Benedito Canelas- Pedro Pedrossian -José
Richa- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram favoravelmente ao requ'erirriento g· Srs. Senadores; contrariamente 28.
O requerimento está rejeitado.
Passa-se à votação do projeto.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo 'C'oelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardosó, para encaminhar a votação.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Estou muito velho para subir escada. (Pausa.)

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agora é um município poderoso e rico que pede dinheiro para obras que
nem especifica. Não há um plano de obras.
O que as resoluções do Senado Federal exigem ele não atende. Só pa~a
ver quem estâ pedindo o empréstimo, é um município poderoso, de finanças
folgadas, que pode fazer as obras que quiser, mas quer fazer o empréstimo só
para ter o dinheiro, só para arranjar mais esse volume de dinheiro para aumentar a moeda em circulação.
Diz aqui a conclusão do Parecer do Banco Central:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a inesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 111-Secretârio.

_ O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por considerá-lo técnica e financeiramente viável, não

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Não, eu pedi que mandasse.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- ... ter a mínima gentileza acadêmi·
ca de mandar um funcionârio. _
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, eu pedi a V. Ex• que mandasse. Eu não pedi a V. Ex' que trouxesse, pedi a V. Ex• que mandasse.
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devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça- cionalistas da Casa nada falam, nada dizem, nada defendem. Votaram con~
mentária dos próximos exercícios.
-tra, engoliram a autonomia do município de Votorantim; estão de pança
cheia.
Quer dizer, o município é folgado, é poderoso, é rico.
Sr. Presidente, foi este o meu objetivo, que voltasse lã, para n6s levantar.
No mérito, os empreendimentos enquadram-se nas diretrizes mos a questão. Se há tempo ainda, envio um requerimento para se remeter o
do Plano Nacional de Desenvolvimento e tem merecido a acolhida expediente à Comissão de ConstitUição e Justiça, para opinar sobre este asda Casa, até mesmo porque Os mesmos se revestem de carãter repro- sunto.
dutivo, devendo ensejar o retorno aos cofres públicos de boa parte
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A matéria, infelizmente, está
dos capitais Investidos, através das rendas provenientes da explo- vencida. O Plenârio jâ rejeitou o requerimento em que solicitava audiência de
ração ,dos serviços.
comissão.
Sr. Presidente. nem se fala aqui, nem se caracteriza como vai empregado
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não! Foi para a Comissão de Fio dinheiro, aqui somente diz: financiamento, coristrUção, conclusão, am- nanças. Agora, estou mandando para a Comissão de Constituição e Justiça.
pliação, ou melhoria de habitação de interesse social. Não hâ U!Jl p~ano? um
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A esta altura, a matéria está inlote, um parque, não hã um loteamento a fazer. Somente quer â dmheuo.
teiramente vencida; vou submeter a votos o projeto.
Ressalta-se, ainda, que a margem de poupança real do municíO SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vencida, não sei...
pio em questão é superior ao maior dispêndio relativo à divida contraída somado ao do financiam_ento pretendido.
Pelo exposto, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte:

E município poderoso que vai inflacionar para os pobres do País, o Município de Votorantim, vai fazer mais pObres os pobres deste País; o Município de Votorantim, o município que pi"oduz o cimento; só o cimento dá uma
renda brutal ao município.
'
Na papelada que as nossas resoluções exigem não encontrei nenhuma ci~
tação ·da lei municipal que autoriza o empréstimo. Mas, isso para o Senado
'não é nada; 6 Senado viola isso tudo.-Empresta a município com Prefeito pedindo, sem autorização da Câmara Municipal. Violam os três Partidos da
Casa, violam o PDS, o PMDB e o PP; os três Partidos violentam os municípios brasileiros; não se exige mais nem que a Câmara Municipal se manifeste
sobre o empréstimo. Empresta-se o dinheiro porque o Prefeito pediu. Os três
Partidos, os grandes Partidos que vão fazer a felicidade do Brasil, violentam a
autonomia municipal.
Em alguns, Sr. Presidente, hã remissão da lei municipal. Aqui não hã citação alguma da lei municipal. Não mandaram para cã, nem mandaram para
o Banco Central, para o Fundo Monetãrio, para o Presidente da República
ou para o Ministro da Fazenda, para ninguém mandaram. Os três grandes
Partidos violentam a autonomia municip-aL Isto sim, isto sim, mandar emprestar sem que a Câmara Municipal, o Senado do município, se manifeste; ê
questão de /ana caprina, ou como disse um Presidente de um desses partidos
aí, ué muita fana caprina".
Assim, Sr. Presidente, requeri que fosse à Comissão para reexame. O Senado negou, quer votar. Mas quero que se registre o fato, Sr. Presidente, os
três partidos da Casa, com representação substancial na Câmara, o PDS, o
PMDB, reforçado pelo nobre senador Leite Chaves que agora é um reforço
-na última semana granjeou-se este reforço- e o PP. Não se estã atendendo à autonomia municipal; não se tem nenhum direito de fazê-lo. Estão engandos.
Estou com o olhos voltados para outras coisas. Eu estou encerando a
corda; vou passar nesses pescocinhos 'por aí a fora; vou passar algumas cordas; estou encerando as minh'as cordinhas.
V. Ex', que tem sido municipalista, o nosso papa do municipalismo, o
nosso ilustre Senador Lomanto Júnior; que me diz aí a respeito desse empréstimo sobre que a Câmara Municipal não se manifestou? A Câmara não se.
manifestou, nobre Senador! A Câmara MunicipaL Bom, não sei, Sr. Presidente, se o Município de Votorantim também tem Câmara. porque é capaz de
ser um município sem Câmara, uacamarado".
Os três partidos estão violentando; o PDS, o PMDB, com quatro letras e
o reforço do Senador Leite Chaves, que vale uma quinta letra aí e agora o PP,
cerrando fileiras contra a autonomia municipal, para dar o dinheiro, a um
município poderoso, rico, que não de precisa dinheiro. Diz aqui o Banco
Central que estã nadando em dinheiro, as perspectivas são as melhores possíveis, está acima de todos os empréstimos; é o Município de Votorantim, no
Estado de São Paulo.
Requeri para ir às Comissões, Sr. PresideriTe.-R.equerl apenas issO; atrasaria três ou quatro dias, e a Comissão, como não tem isso, mandaria exigir a
lei municipal. Votaram contra, PDS, PMDB, com a quinta letra do Senador
Leite Chaves, e o PP.
Portanto, Sr. Presidente, votaram contra a autonomia municipal. Podese emprestar sem a Câmara. A Câmara não vale nada, ela foi reduzida a um
monte ...
O Sr. Evandro Carreira (PMDB -.AM) - A uma camarilha ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - A uma camarilha, não digo, porque não quero insultar a Câmara de lá; mas ela não foi ouvida. Os constitu-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Desejo prestar um depoimento
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
Ocasionalmente, estava na Presidência do Senado, quando recebi a visita
do Presidente do Banco Central, acompanhado do Senador por Alagdas,
Teotônio Vilela. Posso lhe assegurar que nenhum projeto foi apreciado na
Comissão de Finanças, sem ter sido cumprido um rigoroso roteiro que foi
preparado pdo Senador Teotônio Vilela, onde todas essas exigências foram
cumpridas no Banco Central. Nenhum projeto, nenhum processo foi examinado na ComissãO, Sem passar 'pelo crivo rigoroso do exame do Banco Central, ditado, organizado, estabelecido num acordo do Senador Teotônio Vilela com a Presidência do Banco Ceritral.
Estã causando a impressão ao Senado da República que a Comissão foi
leviana na apreciação dessa matéria, quando, na realidade, os membros da
Comissão de Finanças poderiam dar um depoimento de que houve a maior
seriedade e o maior rigor na apreciação desses projetas.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, V. Ex• vai me permitir discoi"dai' da apreciação de V. Ex" Não quero pôr em çheque aquela autoridade do Banco Central, que eu não conheço, nem o Senador Teotônio Vilela, que conheço apenas aqui do plenãrio. Nunca conversei com S. Ex' e não
sei dos seus escrúpulos constitucionais. Portanto, quero discordar. Sou diametralmente oposto. Tenho Aqui um projeto que a Câmara Municipal da
Capital do Estado de V. Ex', Recife, através do Presidente da República, en·
viou ao Senado, pedindo empréstimo. Veio o projeto etc. e tal. Pois bem, as
Comissões deram a autorização. E sabe para quem? Para a Empresa Urbanizadora de Recife, outra entidade!
Sr. Presidente, o que fez a Comissão? Remeteu o projeto ao Presidente
da República, para que ele dissesse se era Recife ou para a Empresa Urbani~
zadora.
Portanto, esse critério não é assim tãó rigoroso como V. Ex" estâ dizendo. Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - No caso concreto de Recife,
V. Ex.' sabe que houve uma omissão no trabalho datilogrãfico, que tumultuou o processo de Recife e estã sendo objeto de reapreciação, porque a Comissão nãó aceitou a pura e simples retificação do Palãcio do Planalto.
Não é nada do que V. Ex' estã argüindo. Agora, a Mesa não vai dialogar, com V. Ex', esse assunto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Como?

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não vou, na condição de Presidente do Senado, dialogar esse assunto com V. Ex' Apenas, quero prestar um
esclarecimento, pelo fato de ser Presidente, no instante, que, no caso do Recife, não houve essa grosseira omissão da Comissão- de Finanças. J:louve um
erro datilogrãfico grave e que passou desapercebido e foi para o Palãcio do
Planalto, somente.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, não foi tão cuidadoso isso
também. O que pediu foi uma entidade e o que se concedeu foi para outra entidade: Prefeitura Municipal do Recife. Podia ser um outro município. com
esse nome. Não chama-se Empresa Urbanizadora do Recife. Foi um erro
grosseiríssimo, mã.S passou. E remeteu-se iSso ao Presidente da República. A
fotocópia que tii'ei desse projeto estã aqui nas minhas mãos. Para mim. Sr.
Presidente, exige-se o rigorismo do Regimento. Não tem importância nã~.
Fico bem com a minha consciência. Estou sozinho. Não estou nem no Partido de V. Ex', ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• jã estã falando há 15 minutos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- ... nem no Partido do Senador Leite Chaves, nem no Partido do Sr. Paulo Brossard. Estou independente e em
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boa companhia. "Não somos sós, sobre a rocha de granito", como dizia o
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Encareço ao nobre Senador Dir·
poeta; temos companhia. Tenho a minha consciência, que niilgllém, nesta Ca- ceu Cardoso, que já falou 15 minutos alêm do tempo, que tenha um pouco
sa, reduz; ê um grão de areia, mas ê a minha consciência.
mais de respeito aos demais companheiros. Se todo Senador falasse, aqui, 25
Sr. Presidente, então, requeri que a Coffi.iSsão de Cons!_ituição e Justiça minutos para encaminhar um projeto, não votaríamos matéria nenhuma.
reexaminasse. .. Diz o Presidente que já estâ ultrapassado, quer dizer, o RegiO SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -1â votamos muit< '• hoje, Sr. Presi·
mento, às vezes, é feito ao alvedrio da Presidência. Eu aceito, porque tenho dente.
que aceitar, se não aceitar. Mas, está aqui. Não se reconheceu, não se pediu.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Faço um apelo a V. Ex•, porque
O nobre constitucionalista, que reforçou o PMDB, não abre o bico ago- não quero ser cruel.
ra; o bico estâ colado. Ninguém abriu. Quà dizer~ não houve manifestação
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _:. Sr. Presidente, estou quase cutu·
da Câmara Municipal de Votorantim. Nada. Ninguém falou. O Sr. Presidencando o diabo com vara curta.
te pediu, então, vamos dar oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Eu pediria a V. Ex• que não fi.
E um erro grosseiríssimo das comissões do Senado.
zesse isso~ mas-que permitisse que se fizesse a votação.
Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Peço a V. Ex• que conclua. V.

Ex• está falando 7 minutos a mais.

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu gosto de viver, como dizia
Nietzsche - "perigosamente", viver fácil qualquer João o faz.

O Slt. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não hã necessidade. Eu queria a
O SR. DIRCEU CARDOSO (E$)' ~-Sr."-Presidente, então, eu pediria a
V. Ex' que, de agora em diante, V. Ex' mande um relógio para que eu regule o cooperação, porque os colegas de V. Ex'" estão aguardando a votação.
tempo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _:_ V. Ex• quer cassar a minha pala·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coeiho)- Não. O Regimento não prevê re- vra. Como? Defendendo a autonomia do município, eles defendem o emprêslógio nenhum. Peço que V. Ex' conclua o seu pronunciamento, porque há ou~ timo do município, eu defendo a autonomia. A Câmara não falou, a Câmara
não se dignou a manifestar-se e nós vamos emprestar. Com o meu protesto,
tros oradores que desejam falar na sessão.
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
eu VOU discutir os projeo SR. DIRCEU CAlmoso (ES)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o Projeto de Reso·
tos, Sr. Presidente.
lução n9 78, de 1980, anteriormente anunciado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - V. Ex• discutirâ todos.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauO SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu vou discutir todos, Sr. Presiden- sa.)
te.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Agora, V. Ex• não pode falar
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, requeiro a verificação de
fora do tempo.
votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou discutir todos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vai-se proceder à verificação de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• discutirâ os lO minutos votação, solicitada pelo nobre Senador Dirceu Caidoso.
Encareço ao nobre Senador Gabriel ~ermes que faça a votação "SIM" e
permitidos pelo Regimento.
o nobre Senador ·Gastão MUller que faça a votação ..NÃO".
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vão falar, depois que discutirmos
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar.
todos os projetes. Senão, não falam. Não tenho nada com isso. Estou cum(Procede-se à votação.)
prindo o Regimento. Oh! Não vão dizer: tem gente para falar.
RESPONDEM~ CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADO·
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O tempo de V. Ex• estâ encerra·
RES:
do.
Bernardino Viana, Líder do PDS- Humberto Lucena, Líder do PMDB
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, pronto. Então,
Ex• me
- Evelãsio Vieira, Líder do PP -Jorge Kalume- Eunice Michiles- Aloy·
corte a palavra. Não vou deixar de falar.
sio.Chaves- Gabriel Hermes·- Jarbas Passarinho- Luiz Fernando Freire
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• jâ falou 7 minutos a mais. - Almir Pinto- Josê Uns- Cunha Lima- Aderbal Jurema- Nilo Coe-Tem oradores inscritos ainda para o Grande Expediente.
lho - Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Jáão Calmon- Murilo Badaró
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não tem, não, Sr. Presidente. Nós - Tancredo Neves - Franco Montoro - Benedito Canelas - Gastão
vamos discutir é projeto. Isto aqui está no 59 ou 69 item. Nós vamos até o fi- M üller- Pedro Pedrossian- Josê Richa- Lenojr Vargas- Pedro Simon.
nal. Vamos atê o final.
VOTAM "N/{O" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Evandro Carreira- Dirceu Cardoso- Nelson CarO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O tempo de V. Ex• está extinto.
neiro - Leite Chaves.
E peço que V. Ex• conclua a sua oração.

Mas

v:

O Slt. I•-8ECRETÃRIO (Gabriel Hermes)- Algum dos Srs. Senado·
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, vou concluir. Nós vamos
até o final: vou discutir os projetes. Não há ninguém para falar. Eu tenho o res deixou de votar? (Pausa.)
O Sr. Presidente vai anunciar o resultado.
Regimento agora.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram "SIM" 26 Senadores e
Sr. Presidente. vou concluir. Isto aqui vem do Município e vem ao Con"NÀO" 5.
selho Monetário Nacional; vai ao Banco Central; depois, vai ao Ministério da
Não houve quorum.
Fazenda, depois, ao Senhor Presidente da República; são sete entidades, mas
A votação fica adiada.
passa muita coisa, Hpassa gato por lebre". Não é a admoestação do Sr. PresiO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Para uma questão de ordem, Sr. Presidendente que encarrilha isso; está desencarrílhado, $r. Presidente. Aqui, não tem
te.
a manifestação da Câmara Municipal de Votorantim.
Então, vamos logo conceder o empréstimo_ a cpntra /egem, contra a lei, e
O SR •. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
eu pergunto aos constitucionalistas do PDS: onde está, então, a Constituição'? nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem.
V. Ex-' me tolere mais_ um pouco. O difícil é tolerar a aprovação de um
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re·
empréstimo desse ~ nós toleralnos.
visão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Aqui, na· stl.J;llula do Banco Central - mas nem_ viram isso - o Banco
O Senado tomou uma decisão violentíssima na sessão de hoje- e me baCentral acha que não é inflacionário. O Sr. Ministro da Fazenda, responden- seio no art. 444, para a questão de ordem, que é a_ seguinte: como a votação
do a minha perguntã,disse que é inflacionário o tal do empréstimo. Não fui foi nominal, requeiro à Mesa que me forneça uma certiâão, vou fazer um reeu, não foi o S.enhor Presidente da República, nem o Presidente do Senado e querimento por escrito,· mas quero antes coniunicar à Mesa. Levantou-se
nem ninguém, nem o Prefeito de Votorantin; foi o Sr. Ministro Delfim Netto. uma questão constitucional de que o projeto não tinha manifestação da CâAssim, Sr. Presidente, faço esta advertênci~ ao Senado: o Senado vai vo- mara Municipal do Município de Votorantim, e, mesmo assim, votaram a fatar, sem a· manifest'ação da Câmara de Votorantin. As nossas resoluções o vor 26 Srs~ Senadores. Quero que o Seriado me diga, em certidão (muito
exigem. O nobre Senador Leite Chaves, reforço do PMDB, - PMDB· bem!), quais as personalidades ilustres, os Senadores ilustrados, os Senadores
PMDL - Leite Chaves, vai ler o projeto. Agora, vai valer.
com base na lei, espelhados na Constituição da República, que nós juramos
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nesta Casa no dia em que tomamos posse, quais os que votaram pelo emprés- 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
timo sem a manifestação da Câmara, e quais os cinco ugaios pingados" _ consolidada, tendo
PARECER, sob n' 685, de 1980, da Comissão
como eU'- que votaram contra o empréstimo.
-·de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
.r:. o requerimento que faço à Mesa, e o farei por escrito, porque é um rea emenda que apresenta de número 1-CCJ.
quenmento que se baseia no art. 310, letra e, do Regimento Interno.
-liSr. Presidente, era esta a questão de ordem. (Muito bem!)
Votação, em turno único, do Requerimento nfil 389, de 1980; dos SenadoO Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -Sr. Presidente, peço a palavra,
res Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgênciá, nos termos do
como Uder, para uma explicação.
art. 371, alínea ••c••, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador n9 18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionai~· por seus
Bernardino Viana, como Líder, para uma explicação.
ocupantes, e dâ outras providências.
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Como Líder. Para uma ex-12plicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Votação, em ttirno único, do Requerimento n9 391, de 1980, do Senador
Aqui só se configura infringência da lei, no caso em espécie, se o Banco Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da
do Estado de São Paulo lavrar o contrato sem exigir a lei autorizativa da Câ- Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
mara de Vereadores da Cidade de Votorantim. Enquanto não ocorrer a lavraw alcoólicas, e determina outras providências e os Projetes de Lei do Senado n9s
tura do contrato, não hâ infringência da lei, porque -manda a lei que, nos con- 57,59 e 78, de 1971, 24, de 1975 e4, de 1976, que tratam de matéria correlata.
tratos às prefeituras, a lei seja transcrita no texto do contrato; como também
-13as procurações, quãitdo da lavratura do contrato, devem ser transcritas, diVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar najuridicidade, nos
zendo em que folhas foram lavradas, qual o cartório etc. Então, acho que não
hã infringêntia. Mesmo que o Congresso aprove sem que conste isso- por- termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 12,
que o processo está lá, e são apenas alguns documentos essenciais- aprove o de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositiprojeto, repito, sem que conste a lei autorizativa, o contrato só poderá ser Ja~ vos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplevrado depois de apresentada essa lei autorizativa. Assim, como dissemos, se mentar durante o período de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão.
tudo estiver conforme, estará subentendido.
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Quando nós aprovamos, aqui, autorizamos a um Estado, a um municí-14pio, ou uma pessoa de direito público a contrair determinado empréstimo, esVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar d3. constitucionalitá subentendido que será autorizado se tudo estiver conforme a lei. Era a explicação que queria dar. Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Muito dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, do Senador Lãzaro Barboza, dando nova redação aos arbem!)
tigos 5• e 6• da Lei n' 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Por inexistência de quorum para mercado de valores mobiliârios e cria a comissão de valores mobiliârios, tendeliberação, deixam de ser apreciadas, nesta oportunidade, as matérias cons- do
tantes dos itens 7 a 14 da pauta, por se encontrarem em fase de votação.
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
Pela mesma razão, deixam de ser submetidas à deliberação do Plenário
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencias matérias constantes dos itens 16 e 18, por dependerem da votação de re- do dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
querimentos, ficando sobrestada a discussão.
-16São os seguintes os itens cuja votação é adiada:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nfil 339, de
-71978, do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nfil 79, de 1980 (apre- bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
sentado oela Comissão de Economia como· córtclusão de seu Parec_er nfil 676,
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade, juridicidade e, no
de 1980); que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua mérito, favorável; e
- de Finanças, favorável.
dívida consolidada, tendo
(Dependendo da votação do Requerimento nfil 384, de 1980, do Senador
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão
Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão).
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-18Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do.Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, revogando a legislação que
declarou municípios brasileiros como área de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vericido, em separado, dos Senadores
Nelson Carneiro e Lázaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do Senador
-9Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 82, de 1980 (apre- Constliuição e Justiça).
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 682,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passaremos, pois, ao exame do
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o moritante item nfil 15.
Discussão,-em turno úniCo~ do Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1978
de sua dívida consolidada, tendo
(n' 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de inforPARECER, sob n• 683,. da Comissão
mação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo
- de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e juridicidade.
PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1980, das Comissões:
-de Economia, contrário, com voto vencido. em separado, do Senador
-lOVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 83, de 1980 (apre- Franco Montoro; e
- de Finanças, favorável.
sentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 684,

-8Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (apresentad_o pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfil 678,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar
em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil,
novecentos e sessenta e.um cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
· PARECER, sob n' 679, d_e 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$

Em discussão o projeto. (Pausa.)
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Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de número, em plenãrio.
O SR. PRESll::>rNTE (Lu1z Viana)- Item 17:
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 402, DE 1980

.Nos termos do art. 310, combinado COJU a alínea '"a" do art. 310do ReDiscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' gimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei n9 8, de
371, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamen- 1980 a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição
to do Iaudêmio incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema e Justiça.
Financeiro de Habitação, tendo
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1980. - Humberto ·Lucena.
PARECERES, sob nos 472 e 473, de 1980, das Comissões:
SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que acaba de ser
O
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicilido será submetido à deliberação do Plenãrio na próxima sessão, tendO' em
dade; e
vista a inexistência de quorom.
- de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está esgotada a matéria constante
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário.
da Ordem do Dia.
Hâ oradores inscrito.
E lido o seguinte
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.
REQUERIMENTO No 401, DE 1980
O SR. EVELÃS!O VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
Nos termos do art. 310, alinea a, do Regimento Interno, requeiro adiaPOSTERIORMENTE.
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 371, de 1979 a fim de que
sobre ele seja ouvida a Comiss-ão dC:: Finanças.
--- O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Sala das Comissões, 24 ?e setembro de 1980. - Bernardino Vialla.
Senador Alberto Lavinas.
O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS- RJ. Lê o seguinte discurso.)O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não havendo quorum, em plenârió,-a VOtãçã-OGo requerimento que vem de set lido será feíta na próxima Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O terrorismo, hoje, é um fenômeno universal, aparecendo tanto em
sessão, ficando sobrestada a discussão da matêria.
nações desenvolvidas, como ocorreu na década passada, em grande escala, na
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item I9:
França e na Alemanha, e como acontece, atualmente na Itália, ÇQJ;no em
Discussão, em primeiro turno (apreciação preÍimimir da consti- nações emergentes ou semidesenvolvidas do Oriente Médio e da América Latucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do tina.
O Líbano não se liberta das suas guerras, nem a Irlanda obtém conter a
Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1980, do Senador NClson Carneiro, que dá nova redação ao item I dó a!~. 69 da Lei Orgânica de Pre- sua luta fratricida. Vez por outra, os ..Tupamaros" ressurgem no Uruguai, os
vidência Social e ao § 4' do art. !O da Lei no 5.890, de 8 de junho de palestinos estendem sua ação subterrânea onde quer que se encontrem os judeus.
1973, tendo
Enquanto isso, os chamados países socialistas parecem livres dele e não
PARECER, sob no 552, de 1980, da Comissão
se sabe se pelo uso de medidas drásticas de contenção, ou por propositada
omissão do judiciário ou porque a agonia da sobrevivência não deixa sobrar
- de Constituição e Justiça, Pela inconstitucionalidade.
energias para essas agressões.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia de 25 de agosto último,
É um fenômeno a estudar.
tendo a sua discussão adiada para a presente sessão, a requerimento do nobre'
No caso brasileiro, tem havido sugestões, dentro e fora do Governo, viSenador Humberto Lucena.
sando ao estabelecimento de uma legislação específica, enquanto, de um e do
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
outro lado, há quem considere suficiente a aplicação da sistemática em vigor.
De qualquer modo, para o combate ao terror, que age inopinadamente, é
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.
necessãria uma organização de pronto emprego e, nesse sentido, hã que fornecer aos órgãos de segurança pública os instrumentos indispensãveis a uma
O SR. PRESIDENTE (Lui~ Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se- ação rápida, pronta e eficaz, sem que implique em maiores restrições às libernador Humberto Lucena, para discutir o projeto.
dades individuais. Se o Código Penal, a Lei de Segurança e outros documentos legais definem os delitos e cominarn-lhes penas, o que é mais necessário é
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir o projeto.)
preveni-los e, quando ocorram, surgirem providências imediatas na descober- Sr. Presidente:
ta e punição dos culpados.
Vou encaminhar à Mesa um requerimento, solicitando o reexame dessa
A polícia técnica já tem condições, por seus conhecimentos de balística,
matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, em-que pese o judicioso paexplosivos e outros engenhos mortíferos, inclusive químicos, elêtricos e até
recer que ali foi emitido pelo nobre Senador Tancredo Neves.
E que Sr. Presidente, salvo melhor juízo, aquele órgão técnico foi bastan- químio-eletrônicos, de identífiCã.r -onde se encontra o material usado para os
atentados terroristas. Talvez não tenha, no entanto, número suficiente de peste rigoroso com a proposição do nobre Senador Nelson Carneiro, inquirindosoal habilitado, impondo-se, nesse particular, a realização de convênios entre
a de inconstitucional por desrespeito ao art. 165 da Ca-rta Outorgada.
a Polícia Federal e os Departamentos de Polícia Técnica dos Estados,
Isso por que, Sr. Presidente, o ilustre, autor desse projeto de lei, o nobre
convocando-se, também, peritos estrangeiros, para cobrir a deficiência de
Senador Nelson Carneiro, procurou justamente atender a exigência do àrt.
know how no País.
165 da Constituição-~ quandO estabeleceu, ~rio art. 19 do seu projeto, o seguinPretender vincular esses a tos t~rre:ristas a generais brasileiros parece-nos
te:
excesso de imaginaçãO criadora no pior sentido - de renitentes inimigos do
'"Art. 19 Passa a vigorar com a seguinte redação o item I -do Governo e das Forças Armadas.
art. 69 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da
Informa-se que, nos engenhos encontrados após os atentados, há sinais
Previdência Social):
de procedência estrangeira. Então, seria melhor ligar o fato às restrições que
.. I - dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) se pretende, com justiça, impor ao ingresso, no Brasil, de pessoal menos quado respectivo salário-de-contribuição, nele integradas todas as im- lificado, principalmente egressos de países onde as intentonas anarquistas são
portâncias n!cebidas a qualquer título, inclusive o abono de perma- mais comuns.
nência em serviço."
Gostaríamos todos que os autores desses crimes fossem identificados e
Então S. Ex' inclui na incidência da contribuição de 8% o abono de per- punidos. Mas, não é difícil acreditar qúe os atas de vandalismo também semanência em serviço, o que dá Vultosos recursos para cobertura das despesas jam politicamente gratuitos, nascidos dos instintos predatórios de alguns deque representa o seu projeto no que tange à expansão de benefícios da Previ- generados, que não temem, iriclusive, a punição.
Se existem, assim; tantas hipóteses viáveis, uma lei especial talvez não
dência Social.
Daí por que estou enviando a V. Ex• o requerimento, para que a matéria seja preventivamente eliciente~ pois, pára puni-los, terrios legislação bastante.
Se a apuração depende, sobretudo, da eficiência do aparelhamento poliseja objeto de reexame pela Comissão de ConstituiçãO e Justiça. (Muito
cial, por que não melhorá-lo, dotando as polícias civis e militares das metróbem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Sr. ]o-Secretário procederá à poles atingidas de equipamCnto, autoridade e um certo e moderado arbítrio,
na vigilância necessãria à preservação da ordem pública?
leitura do requerimento mencionado pelo Sr. Humberto Lucena.
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Não nos parece haja intuitos claros de subversão do regime, mas não
pode ser descartada a hipótese de ser uma ação direitista contra a abertura,
em pura perda, pois ninguém demoverã o Presidente Figueiredo do seu propósito de restauração democrâtica do País.
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.)
- A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal acaba de receber
da Coordenação Nacional dos Geólogos o seguinte protesto:
"A Coordenação Nacional dos Geólogos- CONAGE vem, através
deste, protestar c se posicionar em face da grave decisão da Reitoria da UERJ
de eliminar, do vestibular de 1981, vagas para o curso de geologia daquela
Universidade.
Tal atitude, que consubstancia, na prática, o desejo da Reitoria de fechar
o curso de geologia da UERJ, é, sob todo_s os pontos de vista, inaceitável e é
claramente uma resposta às reivindicações justas dos estudantes de geologia
por maiores verbas e melhores condições de ensino para o curso.
A CONAGE estâ solidãria com os eStudantes na luta para que os cursos
de geologia do País venham a ter as condições necessârias a oferecer um ensino ao nível de formar profissionais geólogos capazes de bem servir ao País.
Ao repúdio à lamentãvel decisão do Reitor da UERJ, somamos a solicitação a V. Ex•s para que sejam tomadas enérgicas providências, visando a
manutenção do vestibular para o curso de geologia daquela Universidade e,
principa~mente, a concessão dos meios necessãrios para o funcionamento do
referido curso, dentro dos padrões que permitam a aprendizagem de geólogos
nos níveis que são necessários à formação de geólogos competentes."
Essa representação é assinada pelo Geólogo Nelson Guzzo, Presidente
do CONAGE.
Dado o relevante interesse público da matéria, pois a formação de geólogos c o aperfeiçoamento da geologia brasileira são de importância fundamental para nosso desenvolvimento, fazemos nosso o apelo da Coordenação Nacional c solicitamos ao Ministério da Educação as medidas urgentes para assegurar o prosseguimento normal dos Cursos de Geologia no País. (Muito
~m!)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Cunha Lima.
O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores.
Em junho passado, recebi um memorial assinado por 258 servidores
públicos federais, regidos pela CLT e integrantes, no Estado da Paraíba, dos
quadros da SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
do Ministério da Saúde, com atuação específica no PECE- Programa Especial de Controle da EsquistOssbmose.
Junto com quase 4.000 pessoas espalhadas por outros Estados, apelavam
pela renovação e atualização dos seus contratos de trabalho, através da a pro~
vação da "Tabela de Recondução do Pessoal do PECE".
O Ministério da Saúde, a quem recorri na ocasião, informou que o assunto dependia da SEPLAN, à qual havia sido encaminhado em janeiro.
Remeti telex à SEPLAN e, em resposta, no dia 19 de junho, me foi dito
que o problema estava sendo analisado em orgão técnico daquele superMinistério.
Fin-almente, em agosto, a situação daqueles humildes servidores foi regularizada, assim mesmo de forma estranha e até desumana: com a triste notícia
de que, a 31 de dezembro próximo, todos estarão desempregados.
Numa situação de incertezas como a que vivemos atualmente no País,
vítimas todos nós da alta desenfreada do custo de vida, o Governo não pode
ser insensível ao desespero que já envolve a vida dos milhares de brasileiros
que direta e indiretamente dependem das atividades da SUCAM:
Tenho em mãos um abaixo-assinado firmado por dezenas de conterrâneos ligados ao PECE, o qual incorporo a seguir ao meu discurso:
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ros, entre eles, 300 paraibanos, face aos dizeres do Oficio-Circular
número 091 de 5·8·80, do Sr. Superintendente da SUCAM, o qual
informa a renovação dos nossos contratos até 31-12-1980, esclarecendo que serão rescindidos naquela data, e não mais renovados.
Não entendemos tal decisão, visto que, hâ mais de 3 (três) anos
desenvolvemos nossas atividades na SUCAM, cumprindo os nossos
deveres com a nossa Pãtria, no Setor de Saúde. Apesar de humildes,
somos brasileiros, e estamos preparados para a missão que nos foi
confiada, pois damos de nós, dentro de nossas limitações, -o melhor
de nossos esforços para o bom desempenho das Campanhas que a
SUCAM desenvolve e executa na Parai'ba e em outros Estados brasileiros. Juntamente com os nossos colegas estatutãrios, formamos a
força de trabalho humano da SUCAM, hã jã 3 (três) anos, e somos
portanto, considerados pessoal existente, não sendo justificado que
queiram nos enquadrar no Art. I do Decreto número 84.817, de 186-80. publicado no DO, de 19·6·80, uma vez que em seu Inciso IV
ele se refere, tão somente, à vedação de criação ou ampliação de
quadros ou tabelas de empregos permanentes, temporãriõs ou em
comissão, o que não _se aplica ao nosso caso que jâ fizemoS parte da
tabela de pessoal da SUCAM na época da promulgação do mencionado Decreto.
Somos forçados a acreditar que tal decisão foi tomada sem
análise em profundidade de toda a sua extensão, visto que sua execução acarretará um grave problema social, uma vez que. é deste
trabalho que tiramos o sustento dos nossos filhos, e se isto acontecer, seremos mais 4.000 famílias no Brasil, vítimas do desemprego,
agravado ante uma inflação de 100%.
Em vista de tudo isso, das preocupações que ora nos atormentam, é preciso que homens bem intencionados como V. Ext- levantem a sua voz para sensibilizar as autoridades competentes, para
que revejam o problema e o analisem com maior senso de humanidade. É necessário sobretudo, que se esclareça ao Exm,.. Sr. Presidente da República a condição desses 4.000 brasileiros, a fim de que
não consinta que se perpetre o ato anti-social e desumano da não renovação dos nossos contratos de trabalho em 31-12-1980, o que nos
levaria, sem dúvida, ao desespero, à situação de pária, à mendicância em massa.
Somos brasileiros conscientes das dificuldades do Brasil, e tudo
o que queremos ê que nos seja permitido trabalhar, lutando por um
Brasil melhor, queremos tão somente ganhar o nosso pão honesta~
mente, e pór essa razão confiamos na atuação de V. Ext-, em defesa
da nossa reivindicação".
Espero, Sr. Presidente, que o Exm9 Sr. Ministro da Saúde e o Exm9 Sr.
Ministro-Chefe da SEPLAN, encontrem uma solução para esse grave problema social que já está infernizando a vida de tantos compatriotas, dedicados
servidores que vêm trabalhando, há vários anos, sob as mais precãrias condições, contribuindo com seu sacrificio para o combate e erradicação de perigosas moléstias.
Dezembro, que sempre é um mês de esperanças renovadas, para os servidores da SUCAM, vinculados ao PECE, este ano, serã uma fase de desespero
e de angústia, se as autoridades federais não impedirem esse desemprego em
massa que atingirá 4.000 lares brasileiros, cerca de 300 famílias paraibanas,
das quais, quase ISO residem no Município de Guarabira, minha terra natal.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tra·
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de
amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 68", de 1978
(n• 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo
PARECERES, sob n' 550 e 551, de 1980, das Comissões:
- de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador
Franco Montara; e
- de Finanças, favorável.

..Nós, abaixo assinados, funcionãrios da Diretoria Regional da
Paraíba da SUCAM, do Ministério da Saúde, contratados sob oregime CLT, por prazo determinado, desenvolvendo nossas atividades nas Campanhas de Controle da Esquistossomose, Febre Amarela, Leishmaniose e Tracoma, mais uma vez dirigimo-nos a V. Ex•,
rogando o vosso empenho de cidadão e de representante do povo
-2paraibano, para que, juntamente com os vossos companheiros de
Congresso, seja levantada uma campanha esclarecedora ao ExceVotação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 78, de 1980 (aprelentíssimO Senhor Presidente da República, do problema social que sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 674,
estã para acontecer em nosso País, ante à ameaça de desemprego de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
que paira sobre nós, que somos um total de cerca de 4.000 brasilei- Cr$ 161.827.772,73 .(cento e sessenta e um milhões, oitocentos e Vinte e sete
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-limil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno),. do Projeto cte Lei do Se-PARECER, sob no 675, de 1980, da Comissão
nado o'? 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos ar- de Const.ituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
tigos 59 e 6'? da Lei tÍ'? 6.385, de 7 de dezembro de 1976, qtie dispõe sobre o
-3mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, tenVotação, em turno único, do Projeto de ResoluÇão-ri• 79, de 1980 (apre- do
sentado pela Comissão de EconOmia conio C6ricltiSão de seu Parecer nO? 676,
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venciCr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua
do dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
dívida consolid~da, tendo
-12PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'i' 303, de 1979
- de Constituição e Justiça, pela constitucioiúdidade e juridicidade.
- DF, que institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá ou-4tras providências, tendo
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n'? 80, de 1980 (aprePARECERES, sob n•s 710 a 712, de 1980, das Comissões:
sentado pela Comissão de Economia como conclusão' de seu Parecer n9 678,
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid.ade;
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar
- do Distrito Federal, favorável, com Emendas de n9s 1 e 2-DF, que
em CrS 107.961.977,60 (cento e sete milhõeS., novecentos e sessenta e um mil,
novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua apresenta e voto vencido, em separado, do Senador Itamar Franco; e
dívida consolidada, tendo
- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José RiPARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão
cha.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-13-5Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 339, de
Votação, em turno ~único, do Projeto de ResOlução n'? 82, de 1980 (apre1978, -do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 682,
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
PARECER, sob n• 683, de 1980, da Comissão
- de Finanças, favorâvel.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do Senador
-6Jarbas Passarinho de adiamento da discussão).
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 83, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 684,
-14de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 371, de
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamento do Iaudêmio
consolidada, tendo
incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema Financeiro de HabiPARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão
tação, tendo
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões:
a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
- de ConsHtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e

-7- de Finanças, favorável..
Votação, em turno único, do Requerimento n• 389, de 1980, dos Senado(Dependendo da votação do Requerimento n• 401, de 1980, do Senador
res Nelson Carneiro e· PaUlo Brossard, solicitando urgência, nos termos do Bernardino Viana, de adiamento da discUssão para reexame da Comissão de
art. 371, alínea '"c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado Finanças.)
n'? 18, de 1979, que dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus
-ISocupantes, e dá outras providências.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 158, de
-81978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 3'?,
Votação, em turno único, do Requerimento n9 391,-de 198Ó, do Senador
da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de
Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da
empregado doméstico, tendo
Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas
PARECERES, sob n•s 470 e 471, de 1980, das Comissões:
alcoólicas e determina outras providências e os Projetas de Lei do Senado n9s
57, 59 e 78, de 1971,24, de 1975 e 4, de 1976, que tratam de matéria correlata.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-9-

- de Legislação Social, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 399, de 1980, dos Senado~
-16res José Richa, no exercício da Liderança, e Itamar Franco, solicitando ur-·
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaligência, nos termos do art. 371, .. c", do Regimento Interno,_ para o Projeto de dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do SeLei do Senado n• 133, de 1980, que regulamenta o art. 80 dá Constituição, e nado n' 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que
dá outras providências.
--- declarou municípios brasileiros como ãreas de intereSse da segurança nacional, tendo
-lOVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar na juridicidade, nos
PARECER, sob n• 653, de 1980, da Comissão
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'? 12,
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencide 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altei-a-ã redação e revoga dispositi- do do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores
vos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suple- Nelson Carneiro e Lâzaro Barboza.
mentar durante o período de férias, tendo
(Dependendo da votação do Requerimento n9 385, de 1980, do Senador
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
}:lumberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Constituição e Justiça.)
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constatasse as mãs intenções do Sr. Daniel Ludwig. Essas unidades fabris estão colocadas em cima de estacas e flutuam a qualquer hora, elas podem ser
removidas a qualquer hora, modus in rebus. A qualquer hora não quer dizer
em 10 minutos, mas em 10 dias, 15 dias, 5 dias, eu não sei exatamente. Mas sei
que elas podem flutl;Jar a qualquer hora, desde que se abra o caminho, essas
duas "babilônias" podem navegar tranqüilamente, mercê rebocadores, para
qualquer parte do planeta.
PARECER, sob n' 552, de 1980, da Comissão
Sr. Presidente, prossigo lendo o trabalho muito bem colocado do jornal
O Globo:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
u ••• mais de USS 600 milhões, estã no firme propósito de parali(Dependendo da votação do Requerimento n~'402, de 1980, do Senador
sar suas instalações industriais no Brasil ou vendê-Ias, caso o GoverHumberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de
no brasileiro não atenda às suas reivindicações. Essa intenção já foi
Constituição e Justiça.)
manifestada a ministro da área econômica e o assunto estâ sendo esO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estâ encerrada a sessão.
tudado em órgãos governamentais, entre eles o Grupo Executivo
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
para a Região do Baixo Amazonas (GEBAM), subordinado ao
Conselho de Segurança Nacional."
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui vai um outro reparo. Esse grupo en:
NA SESSÃO DE 18-9-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
campou a decisão do Sr. Galuf, ex-Presidente do IBDF, que decidira instalar,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
no Projeto Jari, uma delegacia, um órgão, uma inspetoria do IBDF. Talvez
O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte
por isto e por outras razões tenham retirado o Sr. Galuf da direção do IBDF.
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A tê hoje essa inSpetoria não foi instalada e esse órgão- GEBAM - encamAntes de tudo quero lavrar o meu protesto contra a tirania das Lidepou a decisão, a proposta e· atê hoje não se decidiu. Continua o projeto Jari
ranças desta Casa. ·
sem nenhuma fiscalização do IBDF.
Constitui um verdadeiro esbuJho ao direito dos demais senadores a maO projeto Jari, segundo fontes da empresa, só se tornará viável,
neira como estão se comportando as Lideranças nesta Casa, num autêntico
daqui para frente, caso o Governo brasileiro assuma a responsabilipingue-pongue vedético, desobedecendo o Regimento Interno que deveria ser
dade pela construção de todas as obras de infra-estrutura. Entre as
o espelho do comportamento de todos nós e, principalmente, das Lideranças.
diversas reivindicações da empresa destaca-se a legalização de granElas nem sequer se preocupam con;t a honra e em requerer prorrogação,
de parte das terras onde estão localizadas as atividades florestais e
para que a Nação se defenda em momentos cruciais como este, quando um
agropecuãrias da Jari, bem como a concessão de novas terras, o que
novo assalto à nação é anunciado pelo Sr. Daniel Ludwig.
possibilitará a posse de uma vasta área na região amazónica.
As Lideranças, desta Casa, não se ptecrcupam com o cuinprimento do
Regimento Interno e isto, Sr. Presidente, é grave, muito grave, porque se deiSr. Presidente, estã provado que o Projeto Jari, ao tentar a inserção de
xamos de cumprir este Regimento, coonestamos fatos desagradáveis como os
duas espécies alienígenas exóticas, a gmelina arborea e o pinnus tropical ou
que ocorreram nas galerias do Congresso Nacional.
Preocupados em explicações pessoais, pr-eocupados em dar satisfações pinnus caribe, não resultou aquilo esperado em termos de produção de celuloque não satisfazem, ocupamos todas as 4 horas da Sessão plenária e deixamos se. Resolveu o Sr. Daniel Ludwin obter mais terras para devastar, para garande atender a fatos graves, Amordaçados e silenciados pelo despotismo das Li- tir o fornecimento de matéria-prima madeira, para a produção de sua fãbrica
deranças que encontra guarida na Mesa do Senado assistindo indiferente ao de celulose que produz 750 toneladas por dia. Isto na primeira etapa. Já na seinsulto ao Regimento Interno. A ela cabe exigir a obediência incondicional, a gunda etapa, a que pretende mediante financiamento do Governo completará
1.500 toneladas de celulose por dia. Serão mais 750 toneladas a produzir.
letra do Regimento Interno.
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Discussão, em primeiro turno (aprçciação preliminar da constitucionalidade nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n~' 8, de 1980. do Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação ao
item I do art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social e ao§ 4• do art. 10 da
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo

Hã mais de uma semana que quero falar, hâ vãrios dias que o Sr. Daniel
Ludwig ameaça a Nação e este assunto nem sequer foi tocado nesta Casa;
nem de soslaio. As Lideranças se preocupam apenas em exibir seus dotes oratórios, enquanto isso ficamos aqui à mercê da benevolência da Mesa queresolve, por ato próprio, prorrogar os trabalhos por mais 15 minutos, quando
as Lideranças deveriam estar atentas.
O problema é grave, Sr. Presidente, e aqui só caberia para frasear o grande orador romano, quando dissera, diante da ameaça de Catilina: "'Quousque
tandem, Daniel Ludwig, abutere patientia nostra?" Até quando, Sr. Presidente, esta Nação vai suportar o insulto de um estrangeiro, que se incrustou no
Território Nacional e agora ameaça a Nação, ameaça o Estado. Ou os recursos que ele quer e exige lhe serão dados, ou alienarâ seu património àquele
que melhor preço oferecer!
Sr. Presidente, o jornal O Globo, de terça-feira, dia 16, surpreendeu o assunto com muita propriedade, e diz em manchete:

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM) -Ouço oo aparte do
nobre Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Queria apenas questionar arespeito da venda e aquisição de terras pelo Ludwig. ~que de acordo com o diploma legal, que ê o Governo Médici, que dispõe da aquisição de terras por
estrangeiro, nenhum estrangeiro pode adquirir mais do que 50 módulos.
Aquelas situações jurídicas já criadas se respeitam, mas não se pode abrir
mão de novas situações jurídicas. Esta ê uma observação da lei, porque ê uma
lei. Então acho que não há fundamento. Eu queria também, no momento, dizer a V. Ex• que o Ministro Camilo Pena jâ declarou que não faz infraestrutura nenhuma lá; isso saiu publicado também, no jornal. Muito obrigado.

"JARI PÁRA SE O GOVERNO NÃO ATENDER SUAS
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exato. Eu estou a
REIVJNDJCAÇOES
Daniel Ludwig, o empresãrio americano proprietário da J ari, par da posição do Sr. Ministro e me reportarei a ela, se houver tempo. Mas,
como ele é muito exíguo, eu quero ver se consigo ler alguma coisa aqui, do
onde jã investiu ... "
mais importante:
Cabe, Sr. Presidente, neste tópico, corrigir a notícia, o Sr. Daniel Ludwig
'"Para aumentar sua área de atuação, a Jari estâ requerendo a
empregou apenas duzentos e cinqUenta milhões de dólares no projeto inicial e
legitfmação de posse de inúmeros imóveis. Comprando posses e
agora, possivelmente, na segunda etapa, teria alocado setenta milhões de
legalizando-as e, ao mesmo tempo, ocupando terras devolutas dólares. Do montante de setecentos e cinqUenta milhões de dólares empreganuma típica manobra de fato consumado, segundo interpretação de
dos na primeira fase do projeto, deve-se duzentos e cinqUenta a Daniel Ludtécnicos da área governamental - ela pretende legitimar mais 600
wig e quinhentos milhões de dólares tomados no mercado financeiro exterior,
mil hectares e assim, formar uma fronteira natural para suas tercom o aval do Banco do Brasil. A garantia é do Brasil e não do Sr. Daniel
ras."
Ludwig. Por isso rrtesmo é que ele trouxe uma fábrica de celulose, flutuando,
Sr. Presidente, a cobiça da Jari não tem limites. Ela pretende fronteiras
do Japão; trouxe o complexo produtor de energia, também flutuando. São
duas .. babilónias?', com mais de duzentos metros de comprimento, por qua- naturais; ela quer se apossar de uma ãrea cujo limite ê o rio Jari, o rio Paru, o
renta e tantos de largura, que navegaram durante quatro meses, do Japão ao rio Amazonas e uma fenda geológica quejâ está dentro do território ·do Amapã, num total de 6 milhões dC hectares, o que equivale a três vezes o território
Rio Jari e foram sobrepostas em estacas neste mesmo Rio,
A qualquer hora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas duas "babiló- de Sergipe, o que equivale a 60 mil km 2 , um verdadeiro país. Ejâ tem praticanias" podem ser retiradas. Bastaria isto para q-ue o. observador menos atento mente a posse dessas terras. Ele se desenvolve, ele se locomove, nessa área.

DiftlU()~

Setembro de 1980

Quinta~feira

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

com toda a liberdade e toda a autoridade. O que ele quer é a legalização, Sr.
Presidente. Veja bem a temeridade:
"Essa fronteira natural seria formada, no Estado do Parã, pelos rios :Jari (Leste), Pará (Oeste), Amazonas (Sul), e por uma falha
geográfica (Norte). As terras do Parã e Amapã totalizariam, 6 milhões de hectares."
Sr. Presidente, a Nação sofre o assédio de um homem inescrupuloso, do
ponto de vista capitalista selvagem, não se importando nem se preocupando
com a perturbação do equilíbrio biológico na ãrea, sem a menor preocupação
ecológica, partindo para devastã~la e fazer celuloSe. E essa devastação, como
dizia anteriormente, implica na devastação da floresta nativa, pois a gme/ina
arborea, que é exatamente a árvore ideal para produção de celulose, não se
ajusta adequadamente áquele solo arenoso. Somente o pinus. mas o pinus não
é bastante, desde que sua fibra é longa; é preciso consorciá-lo com uma outra
fibra. para obter uma celulose de primeira qualidade. Há necessidade de gn1elina~· gme/ina não tem solo receptivo naquela ârea, e assim o Sr. Daniel Ludwin terá que adubar. a adubação é anti-econômica para a produção de gmelina. assim é-preciso mais floresta para devastar. Exatarnente por isso é que ele
está pressionando o Governo para a legalização dessas terras que usurpa.
Sr. Presidente, faço um aPelo às ãreas conexas ao projeto, aos Ministérios ligados ao projeto, ao Presidente da República: desapropriemos. A solução é esta. Depois deste insulto, deste novo Catilina, nós só temos uma saída, Sr. Presidente; a desapropriação. Imagine: se este homem, hoje, exige 6
milhões de hectares, exige 60 mil km 2 , exige que o Governo construa uma hidrelétrica de 150 mil kw para abastecer outra parte do projeto, que vai produzir 750 toneladas de celulose a mais, daqui a pouco ele vai exigir a Presidência
da República.
Sr. Presidente, e não me admirarei, nem ficarei pasmo do fato, pois me
parece que o Sr. Daniel Ludwig, jâ hã algum tempo, na gestão Geisel, conseguiu nomear o secretário particular do Presidente. e continua como secre·
tãrio, o Sr. Heitor de Aquino. E conseguiu nos impingir, aqui. um suplente de
biônico, que é o Sr. A vertano Rocha, o seu longa manus, o seu gestor de negócios, o seu homem de confiança no Pará, dominando uma râdio e um jornal.
Sr. Presidente, diante dessas ameaças, eu me dirijo ao patriotismo do
ilustre Presidente da República. para que tome posição: dasaproprie. Desa~
proprie.
Temos o recurso jurídico. f. a desapropriação e o pagarriento em títulos
da dívida pública. A Constituição prevê isto. Então, que se desaproprie e se
pague em títulos da dívida pública. E o esp6lio, o património, seja entregue,
Sr. Presidente, em concorrência pública, a uma empresa nacional. Não é criar
território. Criar teiritório é criar mais um valhacouto de empreguismo, nepotismo e sinecuras. Devemos entregar à empresa priVada. Temos empresârios
capazes de dinamizar e continuar O trabalho que foi feito lâ, corrigir os erros
que estão sendo feitos e orientar no sentido do bem~estar do povo brasileiro.
Mui to obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
EVANDRO CARREIRA. EM SEU DISCURSO:
O Globo. 16-9-80
JARI PÁRA SE O GOVERNO NÃO
ATENDER SUAS REIVINDICAÇÕES
Brasília (O Globo) - Daniel Ludwig, o empresário americano proprie~
tãrio da Jari, onde já investiu mais de USS 600 milhões, está no firm~e propósito de paralisar suas instalações industriais no Brasil ou vendê-las, caso o Go~
verno brasileiro não atenda às suas reivindicações. Essa intenção jâ foi manifestada a ministros da área econômica e o assunto estã sendo estudado em órgãos governamentais. entre eles o Grupo Executivo para a Região do Baixo
Amazonas (Gebam), subordinado ao Conselho de Segurança Nacional.
O projeto Jari, segundo fontes da empresa, só se tornará viâvel. daqui
para frente, caso o Governo brasileiro assuma a responsabilidade pela cons- ·
trução de todas as obras de infra-estrutura. Entre as diversas reivindicações
da empresa destaca-se a legalização de grande parte das terras onde estão lo~
calizadas as atividades florestais e agropecuária da Jari, bem como a conces-'
são de novas terras, o que possibilitará a posse de uma vasta área na região
amazônica.
Pretensões
A movimentação da Jari, no sentido de legalizar as terras que pretende
possuir, pode ser constatado pelas !50 pastas que enviou ao INCRA e ao Ins~
titulo de Terras do Parã (ITERPA) comprovando a propriedade, posse e a
aquisição de direitos sobre determinadas glebas. Fontes ligadas ao problema
entretanto asseguram que estão titulados em seu nome cerca de 600 mil hecta-
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res, dos quais apenas 187 mil hectares são reconhecidos como sendo de pro~
priedade incontestáveL
Para aumentar sua ârea de atuação, a Jari estâ requerendo a legitimação
de posse de inúmeros imóveis. Comprando posses e legalizando-as e, ao mes..
mo tempo, ocupando terras devolutas- numa típica manobra de fato consumado, segundo interpretação de técnicos da área governamental - ela pretende legitimar mais 600 mil hectares e, assim, formar uma fronteira natural
para suas terras. Essa fronteira natural seria formada, no Estado do Parã, pe-:,
los rios Jari (Leste), Parã (Oeste), Amazonas (Sul), e por uma falha geográfica ·
(Norte). As terras do Pará e, Amapã totalizariam 6 milhões de hectares.
Oposição
Essa pretensão estã encontrando forte oposição dentro do Governo, sob
argumentos que vão desde a falta de amparo na atuallegislação brasileira, até
os inconvenientes que surgem quando o problema é visto sob o ângulo dos
objetivos do Conselho de Segurança Nacional.
Ao pretender estabelecer fronteiras naturais para as suas terras, a intenção da Jari_ é a de criar uina área totalmente sob seu controle, do que diversos setores governamentais - militares e civis - discordam totalmente.
Jâ existe um conselho entre os que estudam os problemas da Jari: vai
prevalecer a legislação que regulamenta a matéria e os interesses da economia
brasileira. A importação de uma fábrica inteira do Japão ê procedimento que
dificilmente voltaria a acontecer, segundo informações de uma alta fonte do
Ministério da Indústria e do Comércio.
Mas, os atritos da Jari com a ãrea governamental estão acontecendo não
só no que diz respeito a terras. Existem outras questões, segundo fontes dos
Ministérios dos Transportes, Trabalho, Indústria e Comércio, Fazenda, Planejamento, Interior, Saúde, Educação e Minas e Energia.
Nos Ministérios dos Transportes e Trabalho, por exemplo, estão sendo
examinados os problemas surgidos no porto de Munguba, de propriedade da
Jari. Segundo fontes desses dois Ministérios, a Jari estava operando com pessoal próprio e não obedecia a determinados enunciados de lei trabalhista.
O comportamento da Jari provocou reação do Sindicato dos Estivadores
Conferentes e Consertadores de Carga de Belém, que exigia o cumprimento
da lei. O problema foi levado à Capitania dos Portos, que tem jurisdição
sobre a ãrea, e foi dado ganho de causa para os estivadores.
A Jari, segundo fontes governamentais, estâ pressionando os ministérios
envolvidos no problema, com o objetivo de pôr um fim na influência do Sindicato de Belém no porto de Munguba. Caso o Governo não queira aceitar a
posição da Jari, a empresa estã pleiteando compensações de ordem tarifárias,
sob alegação de que os seus produtos exportados não percam a competitividade no mercado internacional, pois, segundo a Jari, o pagamento da estiva
tal como determina a lei, onera seus custos operacionais.

Infra-estrutura
Um outro ponto sensível nas pretensões daJari diz respeito à construção
de uma infra-estrutura para atender às necessidades da segunda fase de instalação de seus projetas. Esse, também, é um ponto colocado pela Jari corno
sendo de fundamental importância, para que ela prossiga suas atividades no
Brasil.
Essa tarefa dCveria ser reaiizada pelo Governo brasileiro. segundo a Jari,
tal como será feito em Vila dO Conde, no Parâ, onde será construída uma cidade, local das fábricas de alumina e alumínio da Albrás-Alunorte, em sociedade com grupos japoneses.
Segundo dados disponíveis, Daniel Ludwig jã gastou mais de USS 70 milhões em obras de infra~estrutura, desde que deu início ao seu projeto, na
Amazônia. A Jari quer o mesmo tratamento dispensado a outras empresas
que estão indo para a região: desde a instalação, pelo Governo, de todo equipamento que urna comunidade necessita para a sua sobrevivência até tarifas
preferenciais de energia, transPortes e outras.
Assim, a Jari condiciona dar prosseguimento ao seu empreedimento in~
dustrial no Brasil à solução de diversos problemas que enfrenta no momento.
Caso suas reivindicações não $ejam atendidas, ele passaria a praticar, exclusivamente, atividades extrativas e o parque industrial seria colocado à venda.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA
NA SESSÃO DE 23-9-80 E QÚE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EV ANDR.O CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de chegar de Manaus, especialmente convidados pela Comissão de Agricultura do Senado. Não nos compete, na oportunidade, tecer considerações a respeito da visita, aguardaremOs com todo respeito as conclusões
da Comissão. No entanto, na nossa estada, lendo os jornais da terra, consta-
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tamos que o Sr. Governador do Estado, José Lindoso, estaria disposto a alo~
car 12 milhões de cruzeiros para uma· anâlise da utilidade ou não da Zona
Franca de Manaus.
Ora, Sr. Presidente, isto nos estarreceu, nos deixou atônitos, pois a Amazônia serripre foi esquecida. No entanto, particularmente o meu Estado, o Estado do Amazonas, nos idos de 1967, recebeu este presente auspicioso, que
foi a i:"CgUlamentação da Lei da Zona Franca de Ma.IJ.all~, lei criada em 1957
por inspiração do falecido Deputado Federal Pereira da Silva, e se arrastou
até 1967 para obter a sua regulamentação.
Manaus;·que estava fadada a se transformar num porto de lenha, passou
a experimentar um desenvolvimento inuSitado, graÇas à resolução e à determinação de um homem que conhecia a ârea, o finado General e ex-Presidente
Humberto de Alencar Castello Branco; e jã no fim de seu governo, ondas
ameaçadoras pairaram sobre essa determinação, e S. Ex• só a concretizou nos
últimos dias no fim do seu governo, para que não houvesse retroação. E a
Zona Franca foi instalada.
Desde lá até essa data, Sr. Presidente, a Zona Franca criou 50 mil empregos diretos que não existiam, só ·no distrito industrial.
O Sr. Aimir Pinto (PDS - CE) - Permite um aparte, nobre Senador
Evandro Carreira?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Ouço o aparte do
nobre Senador Almir Pinto, que muito me honra.
O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) -Nobre Senador Evandro Carreira,
agradeço a gentileza de V. Ex•. Na verdade não teria sentido apartear V. Ex•
em relação à Amazônia se não conhecesse um pouco a Amazônia e à afinidade espiritual que liga o Cearâ a sua querida terra. Acompanhei de perto o
problema da Zona Franca de Manaus, justamente quando mais se falava na
internacionalização da Amazônia. Militava eu, àquele tempo, na Associação
Brasileira de Municípios, e no VI Congresso daquela entidade, realizado em
Curitiba, em 1964- salvo engano- fui eleito Presidente da Comissão Nacional Organizadora do VII Congresso, que deveria se realizar na Amazônia,
tendo como sede a cidade de Belém. Arrostando com todo o perigo de um
fracasso, na minha idêia, que poderia acontecer, achei que não se entenderia
um congresso de municípios na Amazônia, apenas em Belém. Trazerem-Se
brasileiros do Sul, do Centro, à Amazônia, apenas para ver Marajó? Entendi
pois que deveria fazer o adentramento, levar esse congresso até Manaus.
Mesmo porque, naquela ocasião, se falava que os Governadores de Estado
tais e quaiS não aceitavam a Zona Franca de Manaus. Devo dizer a V. Ex•
que para este desiderato, para o êxito desse Congresso, contei com o apoio
decidido do então Ministro do Interior, General Afonso de Albuquerque Li·
ma, que jâ tinha, àquela época, a idêia de fazer oito pontos pilotos em toda a
Amazônia, com um ponto central que deveria orientar todos os demais, dirigido pelo Genetãl Rodrigo Otâvio. Foi dentro dessa estrutura, correndo todo
esse risco, mas contando com o apoio e a coordenação do Professor Américo Barreira, lâ do Ceará, um homem que tem cursos no IBAAN e na Fundação Getúlio Vargas, levamos o conclave municipalista, nobre Senador,
com aquelas deficiências todas de hospedagem que V. Vx• conheceu, já que
em Manaus contávamos apenas com o Hotel Amazonas, Lord Hotel e mais
nada e praticamente. Foi, por conseguinte, um Congresso pioneiro. Devo dizer a V. Ex• que, no decorrer do certame compareceram aqueles Governadores que diziam não aceitar a Zona Franca. Eles foram lã, disseram que aceita·
vam, poís nunca tinham sido contra a Zona Franca. Depois de 10 anos, voltei
à Amazônia com V. Ex•, naquela Comissão do Senado que foi ao Jari; depois
fornos ver a SUFRAMA. V. Ex• deve estar lembrado, foi no ano passado. Vi
que a nova Manaus, é talvez o dobro daquela que conheci quando era quase
toda de casas de madeiras e alguns prédios, no centro da cidade, de alvenaria.
Hoje, ve~os o quê? Manaus, uma belíssima capital, com aquelas grandes
radiais asfaltadas, belíssimos edifícios. Não entendi a primeira expressão de
V. Ex• sobre o pronunciamento do Governador José Lindoso. Mas que na
verdade a zona franca tem sido a redenção econômica do seu Estado. Isto ine~
gavelmente não se discute. Queria dar-lhe este aparte para deixar meu testemunho pelo que vi c senti em Manaus, depois de 10 anos de zona franca.
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado.
nobre Senador Almir Pinto.
Eu fui testemunha, vis a vis, do seu esforço para levar aquele congresso
de municípios a Manaus, chegando a fretar um navio que permaneceu no
porto de Manaus, fazendo estadia, para funcionar como hotel.
Era uma verdade, e é uma verdade óbvia, ululante: Manaus deve o seu
desenvolvimento à Zona Franca de Ma naus, como devera, outrora, durante o
rubber-boom, em decorrência do preço da borracha, até 1914. De 1914 para
cá, Manaus estagnou, quando perdemos a hegemonia do mercado internacional gurnífero, em decorrência da incapacidade dos nossos avoengos que ao in~
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vês de instalarem um instituto de pesquisas, análises e observação da
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brasiliensis, não! Preocuparam·sc em construir o Teatro Amazonas, que !:

nada mais nada menos, uma macaqueação européia.
O fato é que perdemos a hegemonia, porquanto o inglês levou a semente
em 1876, para Londres, depois a transplantou para o Cetlão- hoje Siri Lanw
ka - para a Malâsia, Indonésia, e conseguiu um híbrido capaz de produzir
homogeneamente. Exatamente em 1910, entrou pela primeira vez no mercado
mundial, agredindo com preço c tomando-o do Brasil, que não teve a previdência de estudar, dé perquerir, de analisar e de investigar um bem econôniico que era disputado no mercado internacional.
Estava na casa que, mais cedo ou. mais tarde, as potências que dependiam de borracha iriam se dedicar à análise e ao estudo dessa especie Citológica. Nós não tivemos a previdência de nos debruçar sobre a pesquisa, ficamos
debruçados no extrativismo, no simples extrativismo, sem perquirir, semanalisar e sem investigar, acendendo charuto com notas de 500 cruzeiros. Esta é
que é a verdade. E só depois de 1967, com o advento da Zona Franca, é que
Manaus tomou um novo surto desenvolvimentista. E hoje consolidada a
Zona Franca, já com indústrias produzindo, Sr. Presidente, com cerca de 85%
de nacionalização, 85% de produtos nacionais. Claro que ainda não são extraídos da terra amazónica. Mas serão quando explodirmos o nicho mineralógico de Carajãs. No entanto, e_sses bens, essa matéria-prima vem do resto
do Brasil e lá ela é elaborada, metamorfoseada, amalgamada e transformada
em peças que compõem toda a produção industrial, hoje, da Zona Franca de
Manaus.
Sr. Presidente, diante destes fatos transparentes, translúcidas, indes-mentíveis, tomar conhecimCnto de que o meu Governador, o Governador do
meu Estado, de um Estado paupérrimo, que só vive graças à Zona Franca,
pretende alocar 12 milhões de cruzeiros para fazer um levantamento económico, e verificar se a Zona Franca foi, é, ou serâ vâlida, causou perplexidade,
verdadeira estupefação.
Sr. Presidente, é a mesma coisa que pretender discutir o sexo dos anjos.~
uma aberração[ Chego atê a pôr em dúvida a lucidez, o equilíbrio psíquico do
nosso Governador. Estou preocupado, Sr. Presidente, seriamente preocupado com o meu Governador.
O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, com mui·
ta honra.
O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Senador Evandro Carreira, estou ouvindo o discurso de V. Ex• desde o meu gabinete, e quero dar-lhe o testemunho do que eu pude apreender com o estabelecimento da Zona Franca na capital amazonense. Conheci Manaus antes da Zona Franca e depois da Zona
Franca; e quero fazer minhas as palavras do nobre Senador Almir Pinto, ao
dizer que não hâ dúvida alguma sobre o acerto daquela medida do eminente
Marechal Castello Branco, quando, num gesto de grande estádista, numa visão lúcida do futuro da Amazónia, estabeleceu a lei que criou a Zona Franca
na capital do seu Estado. Tive· a oportunidade de lã também ajudar a trabalhar pelo desenvolvimento de Manaus, quando Presidente da Empresa Brasi·
leira de Transportes Urbanos. Quero trazer uma contribuição a esse seu discurso tão oportuno, dizendo que o que trouxe a todos nós, técnicos da EBTU, naquela época, foi o contraste violento que existia; numa cidade que podia contar com cinQUenta mil barcos, mal ancorados naquele porto que praticamente não os comportava, e apenas meia dúzia de ônibus para uma população que já se avizinhava de um milhão de habitantes; a população era de
seiscentos, ou setecentos mil habitantes. Fizemos, então, um estudo com o
. Prefeito de então, e estabelecemos lá vias de acesso, várias obras de infraestrutura viâria e a primeira frota de ônibus projetada para servir à capital
amazonense, onde a população teve a oportunidade de desistir de andar de
automóvel e passar a andar em ônibus, em avenidas novas e asfaltadas. Também partiu dessa êpoca um porto misto, hidroviãrio, quer dizer, um porto
que acomodasse a chegada de enorme quantidade de pessoas que afluem à ca~
pi tal e ali tomariam os ônibus numa nova estação, que provavelmente se to~
cou para a frente, porque a EBTU deu recursos para esse fim. Mas, quero estranhar- esta é a minha abordagem no discurso de V. Ex• na tarde de hoje
- a informação, para um Governador de Estado. E quero retribuir o aparte
qüe V. Ex• me deu qUando denunciava uma atitude incompreensível de um
Governador de Estado em relação ao desenvolvimento da nossa própria ter·
r a. Querer verificar se a Zona Franca é uma realidade ou não, através de um
levantamento, é jogar dinheiro fofa, é querer provar o óbvio ululante. Quero
congratular-me com V. Ex• por este discurso que faz, nesta tarde, e dar a nossa solidariedade de representante piauiense, mas brasileiro em primeiro lugar,
em favor daquilo que foi estabelecido pelo Marechal Castello Branco e que
tanto beneficio causa a Manaus e ao Estado do Amazonas. Parabéns a V. Ex•
por esse discurso.
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O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado,
nobre Senador Alberto Silva. Diante dessa predisposição de acatar um projeto dos técnicos da CODEAMA, um instituto de pesquisas econômicas, análises e planejamentos, fiquei estarrecido. O Governo do Amazonas gastar 12
milhões de cruzeiros para perquirir o óbvio, o indiscutível? Fiquei surpreso e
pr~ocupado.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Evandro Carreira, realmente eu
não conhecia essa idéia de aplicar esses recursos numa avaliação dos resultados da Zona Franca. Estivemos lã com V. Ex•, hâ poucos dias. Viemos ontem, praticamente, uma comissão de lO Senadores, e acredito que a nós não
padece qualquer dúvida quanto a esse papel extraordinário que a Zona Franca tem gozado nesse surto novo de vida para Manaus, ejã nem para Manaus,
mas para o Estado do Amazonas, porque os reflexos certamente se farão sentir numa ampla faixa do território do Estado. Verifiquei, também, o cuidado
e a dedicação com que V. Ex• analisou todos os problemas que nos foram expostos, discutindo as idéias, nem sempre perfeitas, mas todas com o objetivo
de encontrar soluções para os grandes problemas daquela região que procuramos integrar na economia e na cOmunidade brasileira. Assisti- e confesso
a V. Ex• com admiração por cada um daqueles Senadores que dedicaram esses dias à análise dos problemas da Zona Franca e - por que não dizer? do Estado do Amazonas. A impressão que tenho é que, dada a própria importância da Zona Franca, um trabalho de avaliação dos seus resultados, não
no sentido de tirar uma dúvida, se a criação da Zona Franca foi oU não uma
decisão válida, pois me parece que quanto a isso não cabe nenhuma dúvida,
já que Manaus recuperou-se da longa letargia que vinha vivendo e criou vida
nova, por assim dizer, talvez não fosse desvalida, com o objetivo talvez até de
revigorã-Ia, de saber quais os frutos que ela produziu atê hoje e como ela poderia ser revigorada para uma fase mais ampla de ação sobre Manaus e sobre
a Amazónia. Neste sentido isso, me pareceria válido. Em primeiro lugar, porque a experiência--é-fabulosa e já hâ quem queira transplantá-la para outras
regiões do Nordeste, para Belém, para São Luis, para Fortaleza. Há gente jã
pensando em também se aproveitar da mesma idéia, coisa que evidentemente
só poderia ser cuidada com muita cautela. Mas uma avaliação no sentido de
verificar quais os frutos e como esse frutos poderiam ser multiplicados, aí a
coisa mudaria bastante e talvez fosse realmente válida. Agradeço a V. Ex• a
atenção com que me ouviu.
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cas instaladas já estão transformando. Por exemplo, a motocicleta Honda,
muito conhecida já possui um índice de nacionalização beirando 90%. Uma
ou outra peça,. Sr. Presidente, muito sofisticada, ê que estã sendo importada.
O resto é matéria-prima brasileira, puramente brasileira, transformada em
Manaus.
Não sei por que o nosso Governador estaria propenso a jogar fora 12
milhões de cruzeiros.
Esse 12 milhões, Sr. Presidente, eu alvitraria, eu sugeriria, que o Sr. Governador os orientasse no sentido de financiar o ribeirinho) o plantador de
várzea.
É na várzea da Amazónia, Sr. Presidente, que está o seu futuro agrícola.
E. terra conhecida, pesquisada e determinada.

Essa estória de derrubar a floresta para iriVe5tigar se aquela terra é boa
ou não, se dâ isso ou a·quilo, se ê possível encontrar um híbrido ou uma espé-cie adaptãvel, é querer complicar as coisas.
A várzea amazónica se apresenta dadivosa, tal qual o Nilo, o velho Nilo
que chegou a arrancar de Heródoto esta afirmação: "O Egito não é nada mais
do que uma dâviva do Nilo". E dádiva por que? Pelo processo de colmatagem, pelo processo de êieposição de nutrientes na vârzea. f o rio que inunda a
margem do rio, e, quando desce, deixa essas margens fertilizadas a prodigamente, para que plantemos as culturas de ciclo curto, cultura conhecidas. to
que precisamos na Amazônia, principalmente, de feijão, de arroz, de farinha,
de mandioca, de soja que dá admiravelmente. O INPA conseguiu uma espécie
intermediária entre o feijão de praia e a soja que ê de um valor protêico- inestimável. Enquanto a pura soja apresenta um índice de 41% de proteínas, esse
híbrido apresenta um índice de 30%. Portanto, suficiente para abastecer e encher a panela vazia do pobre, aquela panela que o Sr. Governador prometeu
que encheria. Esta panela continua vazia. S. Ex• que se disponha, Sr. Presidente, a nos ouvir. A vocação da Amazônia ê hidrográfica e valem todos os
corolários desta vocação, e um dos corolários é a vocação varzeana.
Aliãs, Sr. Presidente, não me admira que o Sr. Governador do Amazonas esteja preocupado em avaliar a Zona- Franca e não dê a menor atenção à
várzea, desde que o Programa Nacional Pró Várzeas, Pró Vârzeas não alocou
um tostão para o Amazonas. Sr. Presidente, isso dito, enche-nos de vergonha.
A Amazónia tem mais de-200, beirando os 30<) mil quilómetros quadrados de
vãrzea, a Amazônas toda. Todo o rio barrento da Amazônia é rio varzeano,
tem vocação varzeana. São milhares e milhares de quilômetros que o rio
inunda. E, depois, quando seca, deixa adubada a várzea. Isto chama-se a várzea. Todos os rios de água barrenta têm vocação varzeana na Amazônia.
Pois bem, o Governo Federal) no seu Programa PROVÂRZEAS, não
.
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMOB- AM)- Muito obrigado,
Ilustre Senador Josê Lins. Não estou propriamente me debruçando sobre alocou um tostão para a Amazônas. Talvez, isto deve ter inspirado o ilustre
uma dissertação em torno da nossa visita. Fiz questão de ffisar; no início da Governador do Estado do Amazonas. (Muito bem!)
minha humilde faia, que esta é uma tarefa pertinente à Comissão de AgriculATO N• 17, DE 1980
tura e aguardo suas conclusões para então debatermos o assunto. Não quero
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
me precipitar.
- -Uma notícia inserta nos jornais, quando de nossa chegada, de que o GoverO Prfmeiro-Secretãrio do Senado Federãl~ no uso de suas atribuições renador do Amazonas estaria predisposto a catar um projeto da CODEAMA gimentais em face das informações prestadas pelo Diretor-Geral, relativapara avaliar, para investigar, para se certificar da validade ou não da Zona mente ao funcionamento da Comissão Permanente de Licitação, com vistas à
Franca, me deixou atônito; quase desarvorado, preocupido, rião com a-Zona sua agilização, resolve:
Franca, porém com a saúde mental do nosso Governador.
19) Autorizar a criação da Secretaria da Comissão Permanente de Lici"
A validade da Zona Franca de Manaus é cristalina, contundente, que ni- tação, com um Chefe e seis Auxiliares, a serem designados pelo Diretor-Geral
guém pode pôr em dúvida. Admitamos, ilustre Senador José Lins, que nós e aos quaís serão pagas retribUições acessóriaS equivalentes aos símbolos FG.
pretendêssemos avaliações outras, estas eu lhe asse;:guro que estão à dispo- 2 e FG. 4, respectivamente, bem assim um Contínuo com -a gratificação cor~
sição do Governador, na ãrea da SUFRAMA.
respondente.
A SUFRAMA é um órgão, hoje, que possui uma equipe de economistas,
29) Autorizar" o Difetor-GC::ral a colOcai: à disposição da Secretaria da
de analistas, de perquiridores, de técnicos capacitados, e ela tem todos esses Comissão Permanente de Licitação tantos servidores quantos necessários ao
confrontos, todas essas avaliações.
seu perfeito funcionamento.
---Querer, por exemplo, sobressaltar o grande abismo que decorreu, com a
Senado Federal, 23 de setembro de 1980.- Alexandre Costa, Primeiroinstalação da Zona Franca, entre a Capital e o interior, é fato grosseiro, pois SecretArio.
isso era o óbvio. Todos nós sabíamos de antemão que uma injeção progressisATO N• 18, DE 1980
ta em Ma naus provocaria naturalmente um tropismo demográfico do interior
para a Capital. Manaus, que tinha 180 mil habitantes, passou para 800 mil
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
habitantes, e hoje já estã saindo dessa escala e aproximando-se dos 900 mil
O Primeiro-SecretArio do Senado Federal, no uso de suas atribuições rehabitantes, o que, naturalmente, provocou um certo vazio no interior. No en- gimentais, resolve:
tanto, nós temos a considerar que este vazio no interior diminuiu a competitiArt. 19 Aos membros da Comissão Permanente de Licitações ê devida
vidade, a competiçaão que ocorria e1:1~re os interioranos) os lagos ficaram pelo comparecimento a cada sessão ordinária ou Cxtraordinãria do colegiado:
mais fáceis de pesca, menos disputados, o próprio extrativismo se tornou até o mãximo de 8 (oito) por mês, retribuição no valor de uma (O!) diária a
mais fácil, em face do esvaziamento populadonaL
que faça jus o servidor, calculada e limitada na forma da legislação específica,
Manaus oferece um mercado de emprego com 50 mil vagas diretas) fora bem assim ao Secretário da Comissão e aos servidores convocados para a inas indiretas, ~presentando amplas perspectivas p~ra a prOxima década, de.. tegrarem.
pendendo úmca e exclusivamente da construção da hidrelétrica de Balbina.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
E a Zona Franca, diga~se) não é apenas, como começou: uma zona de
Senado Federal, 23 de setembro de 1980. - Alexandre Costa, Primeiromontagem. Hoje, ela é uma indústria de transformação. A maioria das fâbri~ Secretário.
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PORTARIA N• 363, DE 1980
DO DIRETOR-GERAL DO SENADO
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares e à vista do disposto no art. 24- do Ato n'? II. de 1978, da Comissão
Diretora, combinado com a· Ato n'? 17, de 1980, do Senhor Primeii'-oSecretârio, que crioü uma Secretaria Para "a Cámissão Permanente de Licitação, resolve:
1'?) Designar o funcionãrio Francisco Gonçalves Pereira, Agente Administrativo, Classe "C", Para exercer a função de Chefe da Secretaria da Co~
missão Permanente de Licitação, com a retribuição acessória equivalente ao
símbolo FG-2.
29) Designar os servidores Raimundo Alves da Paz, Ana Maria de Castro Jerónimo, Expedito Augusto da Conceição e Gerson Delfina de Oliveira
para, como servidores da Subsecretaria de Património, exercerem a função
temporãria de Auxiliar da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação,
com a retribuição acessória equivalente ao síinbolo FG-4.
3•) Colocar José Araújo Filho, Chefe da Seção de Aquisição de Material
da Subsecretaria de Património,~ disposição da Co_missão Permanente de Li-

!I)

Setembro de 1980

citação, sem pr,ejuíZo dC suas funções, como representante do seu órgão da
Secretaria da Comissão.
49) Designar Maurício Nery Leite Guimarães, Assistente do DiretorGeral, para colaborar na implantação dos trabalhos da Secretaria, orientando e supervisionando a instalação de fichários de acompanhamentt? estatístico e financeiÍ'o.
Senado Federal, 24 de setembro de 1980. - Alman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Ato n• 11, de 1978, da Comissão Dlretora)
Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação; instituída pelo i). to n• II, de 1978, da Comissão Diretora, CONVOCO os Senhores LouriVal Zagonel dos Santos, Diretor da Secretaria de Serviços Especiais
e Adriano Bezerra de Faria, Diretor da Subsecretaria de Engenharia, para integrarem a Comissão, ·bem assim um representante da Consultaria-Geral, a
ser indicado pelo titular daquele órgão.
Senado Federal, 23 de setembro de 1980. - Aiman Nogueira da Gama,
Presidente.,

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA
16• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE
AGOSTO DE 1980
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente,
Alexandre Costa, Primeiro-Secretário,- Gilbriel Hermes, Segundo-Secretârio,
Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Jorge Kidume, Suplente convocado,
às dez horas do dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta, reúne-se
a Comissão Diretora do Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores
Dinarte Mariz, -Segundo Vice-Presidente, e Gastão MiJller, QuartoSecretárío.
-0 Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao
Senhor Primeiro-Secretário que, in1dalmente, lembn .., '"ituação do ConselhO
de Supervisão do CEGRAF, o'nde un1 de seus membrv~, . Antônio Araújo
Costa, aposentou-se e encontra-se servindo no Ministério da Justiça, sem.as
condições ideais de continuar, pelo que, propõe seja dispensado pelo Senhor
Presidente. Em seu lugar, o Senhor Primeiro-Secretário sugere seja designado
o Dr. Aimari"Nogueira da Gamã, Diretor-Geral do Senado, na qualidade de
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão. Aprovada a sugestão, o Senhor
Presidente assina os A tos correspondentes, que vão à publicação.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário aborda os seguintes
assuntos:
!~?)Ato da Comissão Diretora aprovando a lotação ideal da Categoria
funcional - Inspetor de Segurança Legislativa - o Senhor PrimeiroSecretãrio esclarece que, em virtude da aprovação da Resolução n!f' 61, de
1980, cabe à Comissão Díietora fixar a lotação ideal da Categoria Funcional
- Inspetor de Segurança Legislativa, criado pela Resolução, distribuindo os
atuais ocupantes pelas referências -de vencimentos da Classe única, nos termos da Resolução, o que ora é feito na minufã de Ato em apreciação. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova o Ato que, assinado,
vai à publicação.
29) Processo n9 001 371 80 O, em que Fernando Antônio Gaivão Carneiro
de Albuquerque requer readmíssão no Quadro de Funcionários do Senado
Federal. Após amplamente examinar o processo, a Comissão Diretora, à
unanimidade dos presentes, indefere o pedido.
39) Processo n9 002 596 80 6, ·em- c.]ue o Governo do Estado de Alago as
solicita prorrogação da disposição da funcionária Sonia Gorenbein, Assistente Legislativo, Classe "C". Estando a hipótese dentro das normas baixadas,
sendo a funcionária a única à disposição do -mencionado Governo, a Comissão Diretora autoriza o deferimento do pedido~
4•) Processo n• 002 325 80 2, em que o Governo do Estado de Minas Gerais solicita prorrOg-ação da disposição do funcionário Fernando Fonseca,
Técnico Legislativo, Classe Especial. Estando a hipótese dentro das normas
anteriormente baixadas e sendo o funcionário o único à disposição daquele
Governo, a Comissão Diretora autoriza o deferimento do pedido.
5'?) Processo em que Jorge Paiva do Nascimento e outros requerem a inclusão, em seus proventos, da Gratificação de Representação. A Comissão
Diretora, ã.p6s examinar o processado, bem assim o parecer da Consultaria-

.Geral, opina favoravelmente ao pedido, nos termos indicados pela
·consultoria-Geral, exCetuados os servidores que, embora tenham ocupado
cargos DAS, não os exerceram na atividade duraO.te um período mínimo de
dois anos. Nestes termos os processos são deferidos.
6•) Processo n• 002 309 80 7, pelo qual a funcionãria Marlene Lemos,
Odontóloga, solicita autorização para participar do Congresso Mundial de
Odo_ntologia, a realizar-se em Hamburgo, Alemanha, de 1'? a 30 de setembro
de 1980, bem assim comparecer em outros cursos, pelo período de um mês,
com fornecimento de passagens. O Senhor Presidente tece algumas conside-rações sobre a matéria, entendendo não haver suficiente justificação para ·a
concessão requerida. O pedido, assim, é indeferido.
79) Prestações de contas do CEGRAF, relativas ao primeiro e ao segimdo trimestres de 1980. Devidamente apreciada a matéria, a Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova as referidas contas.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro
Vice-Presidente, que relata os seguintes processos:
I'?) Processo_ rt_9 001510 80 O, pelo qual Orlando Ayres requer seu enquadramento como-Técnico Legislativo. O Relator, com base na justiça e equidade, emite parecer favorãvel. O Senhor Presidente concede vista ao Senhor
Primeiro-Secretârio, para examinar a forma legal e verificar da possibilidade
do atendimento.
29) Processo n9 001067 79 6, em que Paulo Weguelin Delepech, Técnico
Legislativo, aposentado, requer o seu enquadramento na Referência 53, cóm
base na Lei n• 1.050, de !950, e na Lei n• 2.622, de 1955. O parecer do Relator
é pelo atendimento do pedido, com base no parecer do Senhor ConsultorGeral. A Comissão Diretora, após amplamente debater a matéria, inclusive
solicitando alguns informes ao Senhor Diretor-Geral, conclui determinando
a equiparação dos proventos do requerente aos de Técnico Legislativo, Classe
Especial, Referência 53.
Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário faz exposição sobre a situação
em que se encontra a Subsecretaria de Assistência Médica e Social, com a
existência de vãrias irregularidades funcionais e éticas por parte, dando ciência à Comissão- Diretora de algumas determinações adotadas pela PrimeiraSecretaria e pela Diretoria-Geral.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e cinco minulos, o
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor
Presidente, v~i à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 21 de agosto de 1980.- Luiz Viana, Presidente.
COMISSÃO DIRETORA
17• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 27 DE
AGOSTO DE 1980
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores _Senador Nilo Coelho, Primeiro-Více-Presidente, Senador Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Presidente, Senador Alexandre Costa, PrimeiroSecretário, Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Senador Lourival
Baptista, Terceiro-Secretário, e Senador Jorge Kalume, Suplente convocado,
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às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de agosto de mil
novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal.

Deixa de

comparecer~

por motivo justificado, o Senhor Quarto-

Secretário.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui ao Senhor
Senador Gabriel Hermes a Prestação de Contas do Senado Federal relativa
ao primeiro trimestre de 1980.
·
Em seguida, a Comissão Diretora discorre sobre vários assuntos administrativos do Senado Federal, dentre os quais o problema do pagamento das
horas extras. Depois de alguns comentários e esclarecimentos sobre a matéria, o Senhor Primeiro-Secretário é incumbido de estudar o assunto em profundidade e apresentar minuta de Ato disciplinador.
Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu,
Segundo-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 27 de agosto de 1980. - Luiz Viana, Presidente.
COMISSÃO DIRETORA
18• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE
SETEMBRO DE 1980
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente, Senador Alexandre Costa, Primeiro ..SecretáriO, Senador Gã:briel Hermes, ~egundo
Secretãrio e Senador Gastão Mifller, Quarto-Secretário, às dez horas e trinta
minutos do dia dezoito de s~tembro de mil novecentos e oitenta, reúne-se a
Comissão Diretora do Senad-o Federal. Deixam de co~parecer,_ por motivos justificados, os Senhores Senadores
Dinarte Mariz e Lourival Baptista.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui, ao Senhor
Segundo-Secretário, a prestação de contas da Administração referente ao segundo trimestre de 1980.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecretãrio, que aborda os seguintes assuntos:
19) Problema da concessão de passagens aêreas às pessoas convidadas
pelas diferentes Comissões do Senado, inclusive d~ Inquérito, para deporem
ou efetuarem exposições. Sua Excelência informa que, à falta de uma decisão
da Comissão Diretora, tem deferido os pedidos. O aumento do volume desses
casos, no entanto, tem se agr_avado, causando preocupação, ante as disponibilidades orçamentárias. A Comissão Diretora, tendo em vista as dificuldades
orçamentárias, estabelece que as Comissões podem requerer atê duas passagens aéreas por mês.
2•) Expediente em que o Senhor Senador Gilvan Rocha, Líder do Partido Popular, solicita mais um carro oficial. O Se11hor· Presidente esclarece já
existir uma Comissão designada para adaptar o-Regimento Interno ao pluripartidarismo. A Comissão Diretora decide, até Que se aprove em definitivo Os
trabalhos finais da referida Comissão, atender ao pedido, concedendo mais
um carro oficial ao Líder do Partido Popular, a exemplo do que ocorre em re~
lação aos demais Lideres.
J9) Expediente em que o Senhor Senador Alberto Lavinas solicita seja
feito pagamento de despesas de hospedagem dos suplentes em exercfcio. A
Comissão Diretora, conSiderando a impossibilidade de conceder apartamentos funcionais aos suplentes em exercício, ante a sua inexistência, decide ádo~
tar idêntica providência utilizada pela Câmara dos Deputados, pagando aos
suplentes, a título de taxa-moradia, a importância de Cr$ 26.000,00 mensais,
para despesas co·m hospedagem. Determina, ainda, a Comissão Diretora, que
a medida se aplique ao Senhor Senador Valdon Varjão.
49) Problema relativo às horas-extras. O Senhor Primeiro-Secretário discorre sobre a matéria, esclarecendo, inclusive. quanto ao pagamento de
horas-extras ao pessoal do Serviço Médico. Lê expediente do Diretor-Geral,
relativo a diversos problemas da SAMS, que conclui sugerindo a adoção de
Ato pela Comissão Diretora, consubstanciando sugestões do Diretor-Geral,
do Diretor da Assessoria, do Diretor da Secretaria de Serviços Especiais e do
Diretor da SAMS, referentemente à divisão do horário do trabalho em dois
turnos, à visitação domiciliar e a outros aspectos. Discutida a matéria, a Comissão Diretora concorda com as sugestões e o Senhor Presidente fica com a
minuta do Ato, para ouvir o Diretor da SAMS e saber se tem mais algumas
sugestões.
59) Expe-diente do Diretor da SA.M:S sobre o atendimento odontológico.
O Senhor Primeiro-Secretário é encarregado de estUdar a matéria e apresentar sugestões.
69) Expediente em que o Senhor Senador Tarso Outra apresenta prestação de contas. O Senhor Prímeiro~Secretário esclarece que, na ausência do
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Presidente e durante o período de recesso, autorizou a concessão de uma ajuda de custo para atendimento de despesas médico-hospitalares no exterior ao
Senhor Senador Tarso Dutra e que Sua Excelência, agora, apresenta a prestação de contas correspondente, já tendo efetuado devolução de importância
não utilizada. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova a
prestação de contas e ratifica a decisão ·do Senhor Primeiro-Secretário.
79) Processo eni que a Subsecretaria Técnica de Operação e Manutenção
Eletrônica solicita autorização para fazer permuta de 15 microfones sem uso
por material de reposição necessário. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece
que os pareceres, inclusive do Diretor-Geral, são favoráveis. A Comissão Diretora aprova a sugestão e autoriza a permuta.
89) Processo em que a Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão
solicita prorrogação" da disposíção da funcionâria Sônia de Andrade Peixoto,
Assistente Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente. O Senhor
Primeiro-Secretãrio esclarece que o pedido encontra amparo nas normas
traçadas anteriormente. Após amplamente debatida a matêria, a Comissão
Diretora defere o pedido.
911) Processo em que a Diretoria-Executiva do PRODASEN apresenta
proposta orçamentária para o Exercício de 1980 e OPI-1980/1982. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova as propostas apresenta~
das.
10~') Expediente da Comissão encarregada de administrar o Convênio
com a Caixa Econômica Federal, encaminhando relatório das atividades e
quadro demonstrativo das variações de fin3.ndamento concedidos a partir de
1977. A Comissão Diretora toma conhecimento da matéria.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro
Vice-Presidente, que relata ·os seguintes casos:
J9) Minuta do Projeto de Resolução regulamentando, na Administração
do Senado Federal, os institutos da Progressão Funcional e da Ascensão
Funcional. O Relator salienta que o Projeto está devidamente compatibilizado com a legislação paradigma da espécie, sendo de frisar ter sido elaborado
por Grupo de Trabalho, que buscou, para a sua consecução, subsídios têcnicos com o DASP, órgão respOnsável pela elaboração da legislação pertinente.
O parecer do Relator ê, assim, pela aprovação do Projeto. A ComissãO Dire-tora, à unanimidade dos presentes, concorda com o parecer do Relator e assina o Projeto de Resolução, que é enviado à Secretaria-Geral da Mesa, para os
devidos fins regimentais.
2•) Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1979, de autoria do Senhor Sena·
dor José Lins, que faculta a todos os atuais contribuites do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, ex vi do art. 41, alínea a, do seu Regimento
Bãsico, o direito de inscrição como associados_ do IPC. O parecer do Relator,
cocordando com as conclusões atuariais, é pela .rejeição do Projeto. A Comissão Dítetora, pela totalidade dos membros presentes, aprova o parecer do
Relator e rejeita o Projeto. A matéria é enviada à Secretaria-Geral da Mesa,
para os devidos fins regimentais.
39) Projeto de ResóhiçãO n9 33? de 1979, que cria, como órgão técnico do
Senado Federal, a Comissão dos Direitos do Homem. O parecer do Relator,
concordando com o ponto de vista da Comissão de Constituição e Justiça, é
pela rejeição do Projeto. A Comissão Diretora, após examinar a matéria em
profundidade, concorda com o Relator e opina pela rejeição do Projeto, que é
enviado à Secretaria-Geral da Mesa, para os devidos fins regimentais.
Com a palavra, o Senhor Segundo-Secretário emite parecer favorável à
prestação de contas da Administração relativa ao primeiro trimestre de 1980.
A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, concordando com o Relator, aprova as contas da Administração, que serão enviadas ao Tribunal de
Contcts çla União, para os devidos fins.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Segundo-SecretáriO,
lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 18 de setembro de 1980. - Senador Luiz
Viana, Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUilRITO

(Resolução n• 69/78)
13' REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 1978
Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta
e oito, na Sala uRuy Barbosa", presentes os Srs. Senadores Itamar Franco
(Presidente), Jarbas Pass-ªrjnho_(Relat_or), r~úne-se a Comíssão Parlamentar
de Inquérito criada pela Resolução n~' 69, de 1978, para investigar denúncias
formUladas pela revista Der Splegel, da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Alexandre Costa, Milton Cabral e Murilo Paraiso.

4944 Quinta-feira 2:5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ào II)

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é
dada como aprovada.
Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Dirceu Cardoso que solicita constar em Ata não ter afirmado, em momento
algum, que ..cheque sem fundo gera um Ministro", declaração atribui da a ele
publicada em um jornal de Brasília. Em seguida, solicita a convocação do Coronel Francisco Ferreira, Assessor do Ministro das Minas e Energia por entender que o mesmo poderá prestar a Comissão informações valiosas ao que
se manifesta contrariamente o Sr. Senador Jarbas Passarinho, Relator, por
ju lgã-la prematura.
ContinUando, o Sr. Senador Jarbas Passarinho tece comentários sobre o
artigo publicado no Correio Braziliense, de 28-11-78, assinado pelo Jornalista
Herval Gomes, onde é declarado que esta CPI mudou seus rumos, para se
transformar num tribunal de acusação contra a Construtora Norberto
Odebrecht e solicita, em seguida, que o referido artigo conste dos arquivos
desta CPI e requer, ainda, que a Presidência proceda contato com a redação
do citado jornal a fim de que seja impedida publicação de notícia inverídica.
Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Dr. Emílio Claudio Lemme, exChefe do Escritório de Obras de Angra, que preste o juramento de praxe.
Logo após, é concedida a palavra ao depoente que apresentando sua exposição faz, inícfalmente, um relato da sua vida profissional, declarando-seresponsável pela indicação da Construtora Norberto Odebrecht para construir a
primeira Usina Nuclear.
O Sr. Presidente declara suspensos os trabalhos e marca sua reabertura
para às 16:30 horas.
Às dezesseis horas e trinta minutos é reaberta a reunião sob a Presidência
do Sr. Senador ltalívio Coelho, Vice~ Presidente da Comissão, e concede a pa~
lavra ao Sr. Senador Dirceu Cardoso que inicia a fase interpelatória.
Finalmente, usa da palavra o Sr. Senador Jarbas Passarinho na qualidade de Relator para proceder as indagações finais.
Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Italívio Coelho, agradece o depoimento do Dr. Emílio Cláudio Lemme e determina que as notas taquigrãficas, tão logo traduzidas e revisadas pelo depoente, sejam publicas, em anexo,
à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião,- lavrando eu, Cleide
Maria Barbosa Ferreira Cruz, AssiStente de Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 13• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO N•
69, DE 1978, SOBRE O ACORDO NUCLEAR BRASILALEMANHA. DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
DR. EMILIO CLÃUDIO LEMME. EX-CHEFE DO ESCRITOR/O DE OBRAS DE ANGRA, QUE SE PUBLICA COM A DE,
VIDA A UTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO
RELATOR: SENADOR JARBAS PASSARINHO
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA
REUNIÃO.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro abertos nossos trabalhos. Solicito ao Dr. Emílio Cláudio Lemme que preste o juramento de praxe.
O DR. EMILIO CLÁUDIO LEMME -Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento
sob quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comissão
Parlamentar de Inquêrito, quer quanto as supostas irregularidades tornadas
públicas pela Imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto a concepção,
implantação do programa nuclear sob exame.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - O Correio Brazi/iense de quinta ou
sexta-feira passada dá notícias sobre o desenvolvimento desta Comissão dizendo que falei algo que realmente não falei ou não me recordo de haver dito.
O Jornal afirma que eu dissera que .. um cheque sem fundo gera o Presidente do Banco do Brasil". Invoco o te_stemunho da Comissão, pois de maneira alguma falei isso, hora nenhuma, instante algum. Não quis fazer uma
carta ao jornal para não prolongar mais o assunto; se bem que merecia uma
retificação do mesmo. Não sei onde o jornalista ouviu isso, mas não foi dito
por mim que um cheque sem fundo gera um Presidente do Banco do Brasil ou
da emissão de um cheque sem fundo sai um Ministro de Estado. Portanto
quero deixar registrado que não falei isso hora alguma, momento algum e pediria a V. Ex• que solicitasse à secretária o registro em Ata desta retificação.
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Sr. Presidente, há uma pessoa que tem estado presente aqui em todos os
depoimentos e às vezes faz declarações com relação ao Senador ou ao Senado
um tanto sibilinas. Então, S. S• está demonstrando vontade de falar, assim requeiro, se for possível, para que ouvíssemos amanhã o Coronel Luis Francisco Ferreira.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Para contraditar a questão de
ordem· levantada por V. Ex•
~ intenção, pelo menos do Relator, sugerir que o Coronel Luiz Francis~
co Ferreira seja ouvido, mas dentro da ordem, da seqUência que V. Ex• mesmo tem discutido, suponho que este não seja o momento, porque estamos
numa escalada, hoje com a presença do Dr. Lemme vamos encerrar um ciclo
voltado para o problema da Odebrecht, iniciamos por outros e finalmente
chegaremos ao despacho do Ministro, nesta ocasião, é que me parece, seria
oportuno ouvir o Coronel Luis Francisco Ferreira.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, gostaria de fundamentar. É o seguinte: vamos encerrar esta primeira fase e o Coronel Ferreira está
ligado inteiramente à primeira fase. Acho que ele tem algo importante para
falar, pois existe um ofício que li, nos depoimentos, que é fundamental para o
eclarecimento de certas coisas. Então, está ligado à primeira fase não é nada
sobre o problema nuclear. Está ligado ao despacho do Ministro. Portanto, Sr.
Presidente, acharia conveniente que V. Ex' tomasse deliberação ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A primeira parte da questão
de ordem de V. Ex• já vai ser registrada, dado esse equívoco evidente da notí~
cia do Jornal Correio Brazi/iense ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não posso afirmar a V. Ex• se é o Correio Braziliense ou outro, não guardei o jornal mas sei que é um de Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comissão estã esclarecida e
não percebeu em nenhum momento a intenção de V. Ex' em atribuir esse tipo
de procedimento. Quanto à segunda parte, a Comissão deliberará assim que
concluir o depoimento do nosso ilustre convidado de hoje, Dr. Cláudio Lem~
me.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Gostaria de aproveitar eXalamente a questão de ordem levantada pelo Senador Dirceu Cardoso, sobre o
noticiário que a -CPI tem gerado.
Estou inteiramente surpreendido: hoje lendo uma matêria assinada, no
Correio Braziliense, pelo jornalista Herval Gomes, sob o título: Lobby na CP/
nuclear.
Parece-me estranho o que a ele parece estranho, porque aqui se declara
que a CPI mudou completamente a sua finalidade e talvez até, aqui está bastante insinuado, muito claramente insinuado, para deixar de apurar o principal enveredou por caminhos secundários e âiversionistas. E chega a pergutar:
.. Não foi assim etn Itaipu e na Ponte Rio-Niterói? Pode ser
tambérri no Acordo Nuclear."
Depois declara que a CPI mudou seus rumos para transformar-se numa
inquisição da Odebrecht, e diz que o lobby está solto aqui na Comissão.
Ora, desempenhando a função de Relator da Comissão, portanto, uma
função bastante exposta e que automaticamente leva a conta tos naturais, posso dar o meu testemunho de que nunca vi, aqui, ninguém, nunca recebi ninguém aqui, o que seria perfeitamente natui'al, representando a C amargo Correia, a Mendes Júnior ou qualquer outra das firmas construtoras brasileiras e
· até das multinacíonais com sede no Brasil, para se interessarem pelo proble, ma da Odebrecht. Então, tenho a impressão que o jornalista está mal informado, ·não deve, provavelmente, estar ouvindo seus companheiros que aqui
estão continuamente acompanhando os trabalhos desta Comissão.
Assim não me parece que esta Comissão se tenha transformado num tri~
bunal de inquisição da Odebrecht, o fato é que começamos pela averiguação
das denúncias da Der Spiegel. Então o primeiro fato que esclarecemos aquicom uma posição nobre, e não poderia ser outra, tratando-se de pessoas de
bem, por parte da Oposição - foi caracterizar que não tinha havido aquele
suposto desvio de 296 milhões de dólares. Depois partimos para outro
problema: o tal prédio que estaria afundando em sacarrolha, tambêm foi negado aqui, sistematicamente, por todos os depoentes, a questão dos tubos que
eram considerados supérfluos e depois vendidos porque interessavam, justamente, à construtora. Então tudo isso jã foi esclarecido. O que estã por esclarecer nesta fase final da primeira parte dos trabalhos da CPI é justamente a
adjudicação da obra, por isso é que se concentrou em Odebrecht.
Então, Sr. Presidente, solicito que esta matéria assinada pelo jornalista
Herval Gomes seja constante do arquivo desta CPI, e que se faça um apelo
para que ele faça contato com os companheiros do seu jornal e de outros jornais que aqui estão continuamente acOmpanhando os nossos trabalhos e pro-vavelmente não assinariam ·essa matéria.
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, para informar.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Senador Dirceu Cardoso para informar.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Para completar as informações do ilustre RelatOr. Li, hoje, no Correio Braziliense, a notícia: "Presidente de FUR:
NAS desmente mudança de Angra 3 para Vitória". Diz aqui a notícia. Desejaria, então, que V. Ex" se dignasse decidir pela sua inclusão, também, no relatório. Não sei se a matéria toda.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Não, só a parte assinada pelo
jornalista.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Houve uma reunião no Rio de Janeiro,
está aqUi...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Não sei se o jornalista é baiano, pode ser que seja porque parece aqui uma linha de raciocínio dele muito
em nome da Bahia, da einpresa baiana, que estaria aparecendo em conseqüência e criandO -reações.
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Sr. Presidente, pediria a V. Ex' para anotar o seguinte: foi 9 Presidente
da NUCLEBRÃS _quem falou, e o ex-Presidente de Furnas. Trouxe aqui, no
decorrer do debate, da inquisição, nós vamos ler aqui. Dr. Paulo Nogueira
Batista que tomou parte na reunião e o Dr. Luiz Clâudio Magalhães. Vou ler
no decorrer do debate. Ainda uma coisa: eu concordo de que hã um lobby na
CPI Nuclear. Houve, de fato, e até hoje, eu que tenho tido esta atuação, tenho recebido documentos mas não sei de onde vêm, recebi uma visita, de interessados da Bahia, exatamente interessados na Odebrecht. Eles disseram o seguinte: a Comissão apurando essas irregularidadeS· da Odebrecht, da contratação, da indicação, estava se desviando do problema e interessava ao Brasil
ter isto e não essas acusações feitas à Alemanha esquecendo dos Estados Unidos.
Sr. Presidente, uma nítida coloração esquerdista que eu não tenho, não
acato, não· aceito de maneira nenhuma. E isso levei ao conhecimento de V.
Ex• ao conhecimento do Relator e dos líderes da minha bancada e ao conhecimento do outro membro do MDB nesta sala. De maneira nenhuma aceitaria isso. O jornalista ... tive a visita até tarde da noite e foi exatamente para aliviar a pressão sobre ·a Odebrecht. Exatamente a ... Sr. Presidente, sou da opi~
nião sou do interior, e acho o seguinte: carro carregado é que canta, mas para
não cantar a gente azeita e ele não canta. Acho que a Odebrechtjá começou a
azeitar muitos carros. Jã não estão fiando mais.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Acho graça em falar em lobby,
o que aliás é algo perfeitamente Pertíriente para mim usar, a única pessoa que
veio aqui participar me procurou. Contacto recebi naturalmente, foi exatamente o pessoal da Odebrecht. Acho natural se ela estã sendo acusada, procurar o Relator para saber se há alguma viabilidade de depor, se poderia vir depor ou não, e eu entendi isto perfeitamente naturaL Agora de outras firmas
barrageiras, firmas construtoras, fazendo lobismo aqui, só se estâ sendo feito
com um outro membro da Comissão.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu nunca havia recebido, a única visita
foi esta.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Realmente V. Ex• tem razão,
diz paralelo 20, sul, ele não disse ... e V. Ex" vai me permitir, estou tomando
conhecimento do fato agora, do artigo do Sr. Herval Gomes, jornalista Herval Gomes e realmente hã uma referência a V. Ex' neste artigo. Eu me permitiria ler porque se refere exatamente ao problema de Angra 3. ·
O SR. DIRCEU CARDOSO- O negócio é este mesmo, cair em cima
da gente não é?
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vou ler:
Lobby da "guerra dos Estados"- é outro tipo de lobby que está agindo na CPI, por conta da atuação- como inocente útil, desinformado ou simplesmente um bom cidadão de sua terra?- do
Senador Dirceu Cardoso, que é o membro da CPI que_mais movimentação dá aos debates, tendo inclusive prometido "pegar o
O SR. ITALIVIO COELHO -Nunca vi aqui na Comissão ninguém
Odebrecht" quando ele fosse depor. O Espírito Santo reivindi_ca a
instalação de Angra III em seu litoral, apontando as falhas geológi- acusar ninguém muito menos a Odebrecht.
cas de Itaorna, em Angra dos Reis. Mas os cariocas e fluminenses
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - O Senador Dirceu usou uns
prometem reagir até com violência, nas próxiriÜls horas, p3.ra impi. objetivos um pouco duros não é? Em relação a Odebrecht, agora, aos depoendir que saia do Estado um projeto que significa a sua própria ren- tes não.
denção económica.
O SR. ITALIVIO COELHO- (Inaudível).
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo então. Isto se prende a ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho).- -~ouve e possivelmente nós
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - O jornalista está tão impres- ouviremos a prOmOtoria.
sionado com a Odebrecht que até dâ Um nome maior a ela: Oderbrecht.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eu não estou ouvindo o
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então Sr. Presidente, diz aqui a notícia que está dizendo o nobre Senador Italívio Coelho.
que eu dissera que a Usina Angra 3, vai ser construída no litoral do Estado,
O SR. ITALIVIO COELHO- ... até o momento ainda são aquelas da
próximo a Vitória e não na Praia de ltaorna. Vou ler:
revista alemã, e nós estamos indo paulatinamente limpando o terreno e espe"FURNAS NEGA INFORMAÇÁO DE SENADOR
rando chegar até lâ.
Da sucursal de Brasr?ia

O Presidente de FURNAS, Licínio Seabra, disse, ontem, que é
completamente destituída de fundamento a informação -atribuída ao
Senador Dirceu Cardoso (MDB- ES), de que a usina de Angra-III·
vai ser construída no litoral do Espírito Santo, próximo à Vitória, e
não mais na praia de Itaorna. A declaração foi feita após uma reunião de duas horas, no Ministério das Minas e Energia, que teve a
participação dos Presidentes da ELETROBRAS, Arnaldo Barbalho, e Paulo Nogueira Batista, da NUCLEBRAS, o Diretor da
KWU, Hans Frever, além do Ministro Shígeake Ueki.
Segundo o Engenheiro Licínio SC:abra, o Governo estâ estudando a relocaçào da usina, conforme jâ foi anunciado, mas para dentro da própria praia de Itaorna, a fim de que os custos sejam reduzidos ao máximo. Já que eles, já estimados (para Angra-II e Ill), em 5
bilhões de cruzeiros somente para as obras civis, não poderão sofrer
acréscimos. Admitiu, no entanto, que, se a construção ficasse fora
do local indicado,-a empresa Norberto OdCbrecht teria seu con!rato
rescindido, embora pudesse concorrer, normalmente, à futura licitação."
E depois de 2 horas então eles informam que não vai ser em Vit~ria.
Bom, mas diz aqui em baixo:
. "Ad,-~nitiram entãõ que se a construÇão ficasse fóra do local-indJcado ...
Quer dizer, admitiram isso, ·não?. Acho- Sr. Pi-eiidente que nãO V3.í ser
construída Angra 3 lá na praia de Itaorna. Então eles vão arranjar outro local, mas não fui ·eu- qUem disse isso aqui.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Encerrando as minhas considerações
desejaria então que a C6mlssão soubesse que recebi visitas, até às I e 30 da
manhã, no último depoimento. Não estou servindo a ninguém. Estou contra
a Odebrecht, a Westinghouse, como estou contra todo o mundo desde que
não tenham feito nos exatos termos aos interesses nacionais. Sou brasileiro.
Ontem estive na Embaixada Alemã, numa visita, e lá ouvi outras coisas que
no decorrer desta reunião vamos falar, mas sem impressão nenhuma, pelo
contrário, até participam·, às vezes; de certas objeções que tenho.
Os quatro se reuniram duas horas e acertaram que, talvez a terceira usina
não seja lá. Diz aqui no jornal e quero ler para não haver dúvidas:
"Rel!niram-se o Presidente da ELETROBRÀS, Arnaldo Barbalho, Paulo Nogueira Batista da NUCLEBRAS, o Diretor da
KWU Hans Francier e o Ministro das Minas e Energia, Shigeaki
Ueki, admitiram então que se a construção ficasse fora do local indicado ... "
Ficasse fora, já estão admitindo o que nãO admitiam.
~~ ... a empresa Odebrecht teria seu contrato rescindido, embora
pudesse concorrer, normalmente. à futura licitação."
A empresa N orberto Odebrecht teria seu contrato rescindido, embora
pudesse concorrer normalmente à futura licitação, quer dizer, a rescisão do
contrato da Norberto_Odebrecht, a não construção da terceira usina nomesmo local, e outras coisas mais. E com relação à lobby, é isso, o que eu tinha da
~squerda, soliCitando .que eu abrandasse as acusações porque as mesmas estavam servindo às multinacionais, não sei que multinacionais são essas.
Sr. Presidente, então, outra vez, o Coronel Francisco Ferreira, declarou
que um Senador da República pode dizer o que quiser, pois ele deve saber o
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que diz, mas de outras vezes ele fez outras declarações assim um pouco sibiliPassou então a ser uma decisão de Diretoria a indicação da Norberto
nas a meu respeito, pois bem, ele que não é emocional, é um homem calcula- Odebrect como constru_t_ora da primeira usina nuclear.
do, técnico, homem do compasso e do esquadro, vamos ouvf-lo, mas gostaria
Agora, quem ?-provou, quem analisou, quem qualificou e classificou, enque fosse amanhã o depoimento do Cel. Ferreira, amanhã de uma vez para ti- tre as várias concorrentes, fui eu, a assinatura é minha, a responsabilidade é
rar as dúvidas dele e as nossas.
minha. No decorrer dos trabalhos que começaram exatamente a lq de ouO SR. P~ES!DENTE (Itamar Franco)- Pois ~Senador, gostaria de~di tubro de 1972, tivemos uma série de dificulda'des no desenvolvimento dos trabalhos,
não só da parte da própria estrutura Odebrec.ht, mas as dificuldades
zer a V. Ex• o seguinte: depois da fala do Dr. Emílio Cláudio Lemme faremos
uma reunião de avaliação, quando analisaremos o próximo depoente, vamos de acesso em função da famosa construção da Rio-Santos, no mesmo treanalisar em profundidade o artigo do Jornalista Herval Gomes, verificar, in- cho, dificuldades na parte de projetes, obtenção de informações do projeto
clusive, a possibilidade de S. S-' vir provar-na ComiS-sãO o que diz aqui no seu fornecidas pela Westinghouse, de maneira que houve uma série de dificuldaartigo, a Comissão Vai exarriina:t Isso; pôsterio.rmente, e quem sabe podere- des que levou a nossa indicação de transformar o primeiro grupo de supervimos até ouvi-lo para que S. S• diga que lobby é esse, qllem sabe tem as provas, são num segundo, num terceiro, num quarto e até num quinto grupo.
Isso foi feito, foi imposto à Norberto Odebrecht, foram solicitadas proé preciso ·então que se diga isso.
-vidências, melhoria da qualidade do pessoal, melhor atendimento ao canteiro
Vamos então passar a palavra ao Dr. Emílio Cláudio Lemme.
e chegamos a um ponto, no final de 1973,_início de 1974, em que a Norberto
Tem a palavra V. S•.
Odebrecht por dificuldades financeiras de uma série de condições que exisO SR. EM I LIO CLÁUDIO LEM ME- Acho que o primeiro passo se- tiam naquele momento, tinha dificuldade de abastecer o canteiro.
ria localizar a minha pessoa dentro do problema nuclear brasileiro, já que me
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Em que ano V. S• disse?
afastei completamente a partir de 17 de novembro de 1975, portanto já há
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Final de 1973 início de 1974.
cerca de 3 anos, então seria interessante dar aos Srs. a minha posição, o que·
Então, foi proposto por nós, rn:iis uma vez, uma solução prática qtie- era
eu fiz e de que participei.
Trabalhei fora do Brasil de 1960, praticamente, a 1971; nessa ocasião fui a colocação de um fundo rotativo que não era previsto naquele contrato especonvidado pelo então Presidente da ELETROBRAS, Dr. Mário Bhering, cificamente, foi colocado à disposição um fundo para que ela tivesse conpara assumir funções dentro de FURNAS em relação à construção da Usina dições de manter o funcionamento normal do canteiro, porque em novembro
e em dezembro de 1973, já houve dificuldade de pagar o pessoal no canteiro,
Nuclear de Angra.
para quem conhece urna estrutura de obra sabe que o operário não-pago é um
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- V. S• poderia explicar
operário descontente e isso poderia gerar dificuldades na continuidade e isso
onde trabalhou fora do Brasil? Em que funções?
seria um agravante a mais, uma dificuldade a mais.
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- Sou um homem de construção;
Isso foi levado à Diretoria de FURNAS, foi discutido, foi concordado e
comecei miriha vida profissional em 1955, trabalhei no Estado do Rio, pri- aprovado, já que se fala de concessões, acho que seria a única concessão, mas
meiramente, na ComissãO Estadual de Energia Elétrica do mesmo Estado, fui o objetiVo específico era de resolver o problema, urna dificuldade que existia
Diretor Presidente da Comissão ria época do Governador Miguel Couto e do no momento.
A maneira de agir, a maneira de funcionar, prosseguiu a mesma até o fiDr. Saulo Brando como Secretário de Viação e Obras.
Dai passei a trabalhar para uma empresa particular que é a SADE, Sula- nal do Governo que terminou em- março de 1974, em que houve uma mumericana de Engenharia, e vim para Brasília construir aqui o sistema de abas- dança na Diretoria de FURNAS, então a partir de março, abril de 1974, saiu
tecimento. Trabalhei nesta região de 1957 a 1960, sendo respoilsável pela che- o Dr. John Cotrin, o Dr. Flávio Lira, que foram substituídos pelas pessoas
gada da energia de Cachoeira Dourada até Brasflia, coisa qUe foi realizada e que jã foram ouVidãs aqui, o Dr. Luís Cláudio Magalhães, Dr. Antônio Fernandes Candeias, e a estrutura de administração do projeto de Angra foi criapermitiu a inauguração em 21 de abril de 1960.
Depois disso fui convidado a trabalhar no exterior, o primeiro trabalho da nessa ocasião assumindo na administração do projeto, a função de Admi~
foi feito em Gana, Oo" Projeto do Rio Volta, na Usina de Oksornbo, e nas su- nistrador, o Dr. Franklin Fernandes Filho, naquela ocasião, passei a ser o seu
adjunto e o chefe da obra que era a função que eu tinha anteriormente.
bestações do sistema.
Nessa posição continuamos a trabalhar em conjunto até o final de 1974,
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Ao tempo de Kwame N'Kru- sendo que em dezembro houve uma primeira dificuldade aparente em que o
mah?
meu estilo gerencial não se coadunava com o espírito, com a maneira, como a
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Ao tempo de Kwame N'Kru- Diretoria de FURNAS entendia que os trabalhos deveriam ser conduzidos.
Então, em função disso, deixei de ser Chefe de Obra e permaneci no Rio
mah, ele foi deposto em 15 de fevereiro de 1965, e eu estava lá nesta época,
morei em Gana no período de 1963 a 1966, praticamente, início de 1966; de- de Janeiro como adjunto do Dr. Franklin Fernandes.
pois saí, estive um período na Argentina, construí uma refinaria de gás na PaO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dr. como Chefe de Obra
tagônia, Argentina; estive um período no Chile, pré-Ailende, trabalhando nas V. S• teve a mesma posição dO Dr. Franklin depois?
usinas térniícas do Norte do Chile; depois voltei à Itália; estive um período
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- Não, o Dr. Franklin era o chenos Estados Unidos e em 1971, era Diretor da Sadelmi de Milão, na Itália, fe-da APT, da Administração do projeto, ou seja, seria o gerente do projeto,
trabalhando lã.
_
usando a figura americana do project manage, seria a pessoa que coordenava
Fui convidado por Mário Bhering, aceitei e v"oltei para o Brasil, parei de as atividades, suprimento, projeto. Eu era inferior, logo, como adjunto, e antrabalhar no dia II de dezembro de 1971 na Itália, e comecei a trabalhar em tes disso, até essa época, eu era o Chefe da Obra, quer dizer o residente no
FURNAS no dia 13 de dezembro de 1971, portanto tinha um domingo no canteiro de obra.
meio, era um sábado e uma segunda-feira.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Como chefe?
Então, assumi, nesta ocasião, com a diretoria que existia àquele momenO SR. EM ILIO CLAUDIO L EM ME- O Chefe do Escritório de Obra
to, Dr. John Cotrim como Presidente e o Dr. Flávio Lira como Diretor-Té~
nico, assumi as funções de responsável pelos trabalhos da Usina Nuclear; na- da Usina Nuclear. Nesse momento deixei de ocupar a minha função, permaquela ocasião o esquema existia um órgão de apoio no Rio de Janeiro e o es- neci como adjunto do Dr. Franklin, e foi indicado para a chefia da obra o en~
genheiro José Luiz Sá Freire Pinho, que ocupou a residência da obra no cancritório de obra da Usina Nuclear, eu era chefe dos dois setores.
Então, a primeira atividade, basicamente, foi abrir e instalar o canteiro, teiro de Angra.
O trabalho se desenvolveu durante o ano de 1975, e em novembro do
fazer funcionar a Praia de ltaorna, a Praia Brava como alojamento, como
mesmo ano que foi a época final da minha permanência, não concordando
canteiro de apoio, e a concorrênCia-das obras civis.
com o esquema que estava montando para a programação das obras civis da
Parece que há dúvidas a respeito, entãO, à minha posição, quem indicou, Unidade 2 e 3, houve uma posição, digamos, fechada da minha parte e eu no
quem aprovou, como Chefe da Comissão de Concorrência naqUele momento dia 6 de novembro pedi demissão.
o nome da Construtora Norberto Odebrecht fui eu. Existe um parecer assinaO SR. DIRCEU CÀRDOSO (MDB- ES)- Por que que houve a sua
do pela Comissão no qual eu assinei, como é praxe dentro da empresa, foi feito do órgão de base à Diretoria correspondente, que era a Diretoria Técnica, demissão?
O SR. EM IL! O CLAUDIO L EM ME- Porque houve uma diferença,
Dr. Flávio Ura, e como é praxe, também, em FURNAS, essa decisão foi levada ao colegiado da Dirctoria que t~ve bastante dificuldade inclusive de digamos, fundamental de programação das obras civis das Usinas 2 e 3, prinaceitar esse parecer, então, fui, talvez como uma excessão dentro da regra cipalmente das Usinas 2, e que eu não concordando com a posição assumida
normal de FURNAS, convocado à reunião de Diretoria para defender o meu pedi o meu desligamento de FURNAS e me desliguei no dia 17 de novembro
de 1975. A partir desse momento, o meu envolvimento com o problema nuparecer; que foi defendido suficientemente para ser aprovado.
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clear é meramente de ler os jornais, como é_o casO da Comissão, cujos traba~
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Desculpe-me, mas na minha
lhos tenho acompanhado, até que sexta-feira fui chamado pelo representante opinião de técnico, é uma p~rgunta de secundária importância. Mas estará alde FURNAS, na minha atividade atual que se desenvolve em Ouro Branco ...
guma coisa mais longe do mar.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Quer dizer que V. S• per·
o SR. DIRCEU CARDOSO- V. s• disse aí no seu depoimento que a
rocha entre Angra I e o mar se aprofundava para menos 40.
tence ainda aos quadros de FURNAS?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Não Senhor, eu saí de FURO SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Entre Angra I e Angra II.
NAS no dia 17 de novembro de 1975.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou perguntando.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Desculpe-me, mas V. S•
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Senador, me deixa explicar.
trabalha para quem agora?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vamos recorrer às notas taquigráficas.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Atualmente sou Administrador
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não é possível ter um quadro
Geral do Consórcio Hidroservice GeotéCnicii que gerencia as obras da AÇOMINAS, da Usina Siderúrgica de Ouro Branco para a AÇO MINAS. Depois negro, alguma coisa assim, porque fica mais simples de explicar.
que saí de FURNAS voltei a atividade particular empresarial, e nunca mais
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• disse: Entre Angra I e o mar ...
voltei ao setor nuclear e muito menos a FURNAS. Não tive mais nenhuma
O SR. EMILIO CLAUDIO LEM ME- Não, eu disse entre Angra I e
atividade no setor nuclear. Então, o meu envolvimento no problema local,
Angra II.
data exatamente de 13 de dezembro de 1971 até 17 de novembro de 1975. Isso, digamos, é um histórico meU e estou à disposição para responder a algum
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Por favor, a taquigrafia queiesclarecimento nessa fase. Agora, eu só diria o seguinte, nos debates que por- ra se situar no início do depoimento de Dr. Cláudio Lemme.
ventura possa haver, me desculpem se a minha linguagem não for a parlaO SR. ITALIVIO COELHO- V. Ex• não entendeu bem, queria apenas
mentar correta, por que não tenho uma grande experiência em usar o V. S• e esclarecer a V. Ex'o V. Ex•, que teria o Senhor, mas sem usar o V. S• que não me é natural e tal0 SR. EM I LIO CLÁUDIO L EM ME- Senador, entendo que poderíavez prejudique um pouco a--minha resposta. Eritão-·essa liberdade de usar o
mos conversar sem voltar as notas taquigráficas. Poderíamos conversar e
termo "Senhor" que é muito mais usual para mim.
ajustar os pontos. Não estou vendo qual é a dificuldade, qual é o problema
Então, Presidente, a minha colocação -no problema é essa.
que afeta isso aí. Se V. Ex• me desenvolver a idéia, talvez possamos ajustar e
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto ao Sr. Relator Sena- corrigir. Qual seria o ponto de dúvida?
dor Jarbas Passarinho se deseja incialmente, como em outra reunião, usar a
O SR. DIRCEU CARDOSO - V.. S• não disse que entre Angra I e o
palavra.
mar, ou então está dentro- da terra ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas está invertido o problema. O RelaO SR. EMILJO CLAUDIO LEMME- Exato.
tor tem que respaldar tudo no fim.
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• disse que é para o mar.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O Senador Italívio Coelho
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Admitamos que eu disse que
disse que não pretende usar da palavra agora.
foi para o mar, não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então com a palavra o SenaO SR. DIRCEU CARDOSO- Que era menos 8 e ficou então a menos
dor Dirceu Cardoso.
40.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Coin muito prazer nós todos
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- Menos 14, exatamente em Anembevecidos ouviremos V. Ex•
gra I e estaria na ordem de menos 37 e menos 40 na locação de Angra II.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, é o Relator quem respalda tudo,
O SR. DIRCEU CARDOSO - A ordem é ela se aprofundar para o
depois de ouvir o depoimento, as respostas.
mar?
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Nas Comissões em que o ReO SR. EMILIO CLAUDIO LEMME -Não, do mar para a terra.
lator faz o chamado preâmbulo, ou aquele que o meu Líder chamaria de papel vestibular da inquirição e depois, então se reserva o direito de fazer o ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S•, por exemplo, quando chegou disO SR. DIRCEU CARDOSO- Eu não estou desgostando do Relator se que me conheceu.
com essa capacidade de apreensão violenta que se expande, falar no fim.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- V. Ex• não esteve na Comissão
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Senador Dirceu Cardoso, V. de Minas e Energia, na visita em 1974?
Ex' jã me neutralizou.
·O SR. DIRCEU CARDOSO - Não estive, rião senhor.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, V.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Isso não é visível, para quem
Ex'" estã coln a·pai<fvra.
caminha no nível da terra, a profundidade da rocha só através das sondagens.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Lemme, as condições de fundação
O SR. DIRCEU CARDOSO - N6s vamos conhecer agora.
de Angra I, são as mesmas condições de terreno de Angra II e Angra III?
As condições do terreno são outras, porque um é o terreno de rocha a
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- As condições de terreno evi- menos 14, e a outra é menos 40, e se houyer a terceira vai ser a menos ...
dentemente são as mesmas, porque estão localizadas uma da outra a difeO SR. EM I LIO CLÁUDIO L EM ME- Mas a qualidade do terreno é a
rença de 200m. Agora a diferença fundamental que existe na localização da mesma, a única variação- é a cópia da rocha nas três locações.
Usina I, existe a rocha a quota menos 14, que foi tomada corno referência em
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas há estacas para a segunda, com
cima desse nível se apoiou a estrutura huclear básica da Usina de Angra I.
Como essa rocha se aprofunda no sentido marjterra, na posição da Usina 2, 60m de comprimento, não há?
a rochajâ estã abaixo de 40rn, cerca de 37.38m abaixo do nível do terreno. E
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Eu não acompanhei a execução
na futura posição da Usina 3, sem considerar a sua polêmica específica, se ela deste trabalho, mas é possível que exista, não há nenhum erro técnico nisso.
vier a ser construída em tal ordem, a rocha jâ se encontra a mais de SOm. EnO SR. DIRCEU CARDOSO- Longe de nos dizer isso, há estacas com
tão, existe uma difáeilçá fundimental do ponto de vista técnico~ Na Usina I
foram feitas fundações diretas, a parte nuclear foi apoiada diretamente sob 60 m de comprimento?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - É possível que exista.
um maciço de rocha, a quota menos 14, e os restantes das edificações foram
colocados sobre um terreno substituído. Fizemos a remoção do terreno que
O SR. DIRCEU CARDOSO- Se vai assentar na rocha, essa rocha está
existia e colocamos um terreno de melhor qualidade. Nesse caso, areia com- mais baixa do que esses 40 m que V. S• nos deu.
pactada. Então, as condições de fundação das Usinas I, 2 e 3 são absolutaO SR. EM ILIO CLAUDIO LEMME- O ponto 40 m que nós considemente distintas. A primeira, é uma fundação direta em rocha ou em solo
substituído. A segunda e a terceira, pelas condições de profundidade da rocha ramos seria no centro da Usina. A Usina tem uma certa superfície que arocha inclinada ...
são obrigatoriamente em estacas de profundidade média de 40m,
O SR. DIRCEU CARDOSO - E capaz de ser no fim ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vamos esquecer Angra III porque ainda é uma interrogação. Angra Il está mais próxima ou mais longe do mar do
O SR. EM I LIO CLÁUDIO LEMME- V. Ex• dá licença de eu dar a
que Angra I?
explicação?
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Se na rocha inclinada existe um ponto de 40, a projeção da Usina pode
chegar a profundidade de 40, 60m. O projeto alemão previa que essas estacas
deveriam ser incastradas, fixadas na rocha, pelo ao menos 2. Portanto, V. Ex•
pode ter esses comprimentos, não eXiste erro técnico no comprimento. O
comprimento médio das estacas é estimado_ em 40 a 45m. E um comprimento
médio, para que seja médio existem maiores e menores. Se é do nível de terre~
no de referência, que é o caso de Angra. Presidente, V. Ex• como engenheiro
sabe disso.
O SR. DIRCEU CARDOSO -~Dr. Lemme, o estaqueamento previsto
para Angra II e III tem sofrido restrições, de parte de construtoras técnicas,
que têm assistido a Odebrecht e FURNAS, ao longo desses trabalhos'?
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Senador, nessa época da execução dos estaqueamentos eu jâ estava fora de Angra dos Reis. Eu saí 15 de
novembro de 1975, o estaqueamento começou a ser efetuado durante o ano
de 1976. O que eu posso lhe dizer não são fatos, são notícias que foram publi~
cadas, que existem alguns defeitos no estaqueamento. Mas aquilo que foi
apresentado, eu só conheço o que foi publicado nos jornais, aquele número
de estacas, 17 ou 18 estacas com defeitos, num total de 300, é uma coisa abso~
lutamente normal em trabalhos desse tipo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• sabe qual é o fluxo do estaqueamento por mês?
O SR. EM I LIO CLAUDIO L EM ME- A quantidade não, isso é outro
problema. V. Ex• está discutindo não é de produção, o número de estacasjmês até hoje, por notícias também à parte, é muito inferior aquilo que tinha
sido programado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• não sabe o número, mais ou menos?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Não tenho idéia.
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Não tem idéia de que seja, por exemplo,
40 estacas por mês?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Não sei responder a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu queria que V. S• indicasse aqui a localização de Angra II, e possivelmente de Angra III.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME-Se V. Ex• pudesse chegar aqui à
mesa, poderia ser maiS fácil de identificar.
O SR. DIRCEU CARDOSO- O ritmo de estaqueamento jã nos foi inform-adO-aqUi
maiS oU menos d"i-40-e5fã.C3S
V. S" sabe o volume de estacas que vai ser preciso para Angra II?
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-por-·mes.-

O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- O número que existia, até a minha saída de FURNAS, era da ordem de 850 estacas por unidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Então eu vou atualizar os seus dados.
Hoje tem 2.100 eStacas.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- E possível, numa mudança de
projetes, se pode reduzir o diâmetro das estacas e ter um maior número de estacas, talvez seja mais económico fazer maior quantidade ou menor número.
O SR. DIRCEU CARDOSO- São quase três vezes mais do que aquele
número inicial.
V. S!- sabe a quanto fica só o estaqueamento, mais ou menos?
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Não sei. Os números que estão
sendo usados em Angra, eu tenho lido nos jornais, mas não tenho a idéia de
quanto custa o estaqueamento de Angra dos Reis naquelas condições.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• se recorda quanto custou a fundação de Angra I?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não pode existir comparação
entre a fundação direta de Angra L.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não estou comparando, eu quero saber
o custo da fundação de Angra I.
O SR. EMILJO CLAUDIO LEM ME- Eu posso lhe dar, digamos, a
diferença de trabalho. Em Angra I foi feita uma escavação da ordem de
400.000 metros cúbicos. E nós fizemos uma remoção de solo, ou seja, existia
um toco de rocha a menos l4, todo o terreno em volta foi retirado, nesse volume de 400.000 metros cúbicos, e foi repoSto novamente com areia de qualidade aceitável, compactável em camadas de 30cm. Isso tem um custo, se V.
Ex• me perguntar quanto, não sei responder. V. Ex• teria que comparar esse
trabalho de escavação, remoção do terreno, colocação de material qualifica~
do, compactação desse volume de 300.000 metros cúbicos de areia, com a
comparação feita do número de estacas, do custo dessas estacas. São dois tipos de fundação completamente diferentes, não são comparáveis.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Continuo a afirmar que não quero comparar nada, queria saber o custo de Angra I.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não tenho esse número para
lhe dar.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Recorda-se V. S• da percentagem em
que ficou essas fundações em relação ao valor da obra Angra I?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não sei lhe responder, não tenho esse número.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas foi a mesma empresa Odebrecht.
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- As obras civis de Angra I foram todas efetuadas, pelo menos até a minha permanência lã, pela Norberto
Odebrecht.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Qual é a assessora da Norberto
Odebrecht neSsa época-'? Construtora estrangeira.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Na época do contrato feito
para Angra I, foi contratada uma empresa americana, Johnn"s, apenas para
efeito de garantia de qualidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO -V. Sa. poderia fazer aqui para nós
uma diferenciação, tanto quanto possível, para o leigo entender, entre controle de qualidade e garantia de qualidade?
O Sr. EM ILIO CLAUDIO L EM ME- E bastante simples. A diferença
básíca, é que o controle de qualidade trabalha com coisas jâ feitas, V. Ex•
produz concreto, o concreto ao ser lançado V. Ex• tira amostra desse concreto, faz os testes correspondentes, para saber as características do concreto obtido. Evidentemente, que V. "Ex• pode ter condições boas ou mâs, então, a garantia de qualidade ou quality insurance, americano, cria um esquema de
gama priori de que todos Os fatoreS, sejam materiais, sejam operadores, pes~
soas ou equipamentos, envolvidos numa operação, e no caso específico nu~
clear, todos eles seja_m qualificados suficientemente para que o" resultado seja
bom.
E uma auditoria de qualidade para garantir que o produto final atende
às condições mínimas de qualidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Seria no segundo uma atitude preventiva para remover causas.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Eliminaras possibilidade deerr os.

O SR. JARBAS PASSARINHO -O que entretanto, evidentemente,
não pode eliminar 100%.
O SR_EMILIO CLAUDIO LEMME- As falhas humanas, por exemplo, V. Ex• qualifica o operador, o indivíduo, que opera uma central de concreto, uma produtora de concreto, V. Ex" qualifica, verificaqueeleconheceo
trabalho, conhece a central, conhece as operações, mas, V. Ex• não pode evi~
ta r o momento de descuido, um momento de sono, para isso existem registres
e controles periódicos para garantir.
Então, a diferença como V. Ex' diz é uma a posteriori e a outra ê a priori.
uma se garante que o produto vai atender às condições, a outra se comprova
que os produtos atendeu.
O SR. JARBAS PASSARINHO nha ...

Nesta ocasião a Odebrecht só ti-

O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Só tinha na assessoria estrangeira a parte de garantia de qualidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO- ... de garantia de qualidade.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEM ME- Exato. Como era o esquema,
aqui, no Brasil, não se tinha trabalhado até aquele momento, então, foi obri~
gado pôr na concorrência, na licitação, para Angra I, que a empresa brasilei~
ra deveria ter uma assessoria para este setor, frias não para a construção civil.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Quer dizer, na construção de Angra I, a
Odebrecht não teve uma assessoria estrangeira, nem da Hochtiefnem da Polónia.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Sua pergunta eu lhe respondo, ...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Só tinha essa americana? Não tinha
nem a a da Hochtief nem a da Polónia'?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Eu lhe respondo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Angra I?
O SR. EMILIOCLAUDIO LEMME- Angra I, Hochtiefprimeiro não
haveria de ser, não haveria nenhuma razão de ser, porque é uma empresa, di-
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gamos, de origem alemã, com know how alemão. Então, não haveria razão de
ser.
A da Polónia existia no panorama de Angra I, mas, com apoio, como
consultaria ao projeústa americano, a que era fornecido através do contrato
com a Martins H ouse. Então, a da Polônia jâ existia no Projeto de Angra I,
como apoio tecnológico, na parte de fundação e mecânica do solo, como
apoio ao projeto, como apoio à empresa americana de projeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Essa empresa de projeto é a que elaborou o projeto da fundação?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Elaborou todo o projeto de
obras civis e montagem, perfeito.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Como é o nome dela?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Gibdshill.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Houve a existência de programas estruturais no edificio do túnel gerador, de Angra I?
O SR. EM!LIO CLAUDIO LEMME- Problemas estruturais não.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Nãofiouve aparecimento de trincas?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Houve fissuras por contração,
por excesso de temperatura de concreto. Mas, isso é uma operação técnica
normal.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Houve fissuras, então?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Houve.
O SR. DIRCEU CARDOSO --Poderia V. Sa. explicar como, por
exemplo, o amadurecimento do concreto?
O SR. EM ILIO CLAUDIO L EM ME- Durante a concretagem, durante o endurecimento do concreto é uma operação exotérmica, há um aumento
de temperatura. Então, essa temperatura provoca uma dilatação que depois
ao se resfriar produz essas fissuras superficiaís. E um fenômeno normal, em
concreto de volume de grandes blocos, blocos de concreto.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Registrou-se um reb-aixamento no ediffcio?
O SR. EM I L! O CLAUDIO LEMME- Eu sei que existiu. É posterior a
minha época jâ, mas, eu posso lhe adiantar que isso era previsto ...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Então existiu?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Eu estou dizendo que é posterior, não é um fato que eu conheça diretamente, durante o meu periodo não
existia ainda, porque a ~strutura estava sendo feita naquela ocasião, estava
sendo criada, portanto, não existia peso que justificasse esse rebaixamento.
Esse recalque, como se chama.
Agora. esse recalque já era previsto em projetO. Como a fundação do
edifício de turbina era apoiado sobre uma camada de areia compactada, que
foi a solução adotada no caso, era jâ previsto urri certo recalque.
O SR. DIRCEU CARDOSO - E esse recalque não traz conseqüência,
seqüela nenhuma? Na construção, nem na montagem, nem diferença de coisa
alguma?
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- Traz problemas, sim. Pode trazer problema. A montagem de uma turbina naquelas dimensões de 600mkw,
deve ser absolutamente nivelada, se esse recalque se produz durante a montagem ela cria problemas para o alinhamento e nivelação da turbina.
Mas, isso normalmente se espera haver o recalque e depois se faz a montagem. Não é um problema insolúvel, é um problema perfeitamente tratável e
discutível no caso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Houve problema?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Que eu saiba houve o recalque
na turbina como era esperado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Toda obra dessa ...
O SR. EM I LIO CLAUDIO L EM ME- O fato da fundação ser apoiada
sobre uma camada de areia compactada, isso se esperava que haveria de ocorrer um certo recalque.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Querdizer,jâ existia uma previsão
para este recalque.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- A parte central da Usina, o
edifício do reatar, o edifício de segurança são fundados em rochas.
Todas as mais estruturas são fundadas sobre uma camada de areia compactada, que são usadas para substituir o solo, (Jue nào titiha capacidade de
suporte.
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Então, era esperado que esse edifício que tem a parte fundada em rocha
houvesse um recalque, seria um recalque zero, porque estava apoiado em zero, o outro deveria ser de alguma coisa. Já existia, já era previsto ·este fato.
Deveria ser geral cm todos os edifícios. Agora, o que eu conheço de notícia de jornal, é que houve um recalque, que foi notiéiado um recalque, no
edifício da turbina. Não é só na turbina que deve ter acontecido, deve ter
acontecido nos outros edifícios também.
O SR. JARBAS PASSARINHO- E neste caso o recalque era pequeno,
também?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Deve ser de ordem de alguns
milímetros.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dez milímetros.
O SR. EM!LIO CLÁUDIO LEMME- O número previsto, falando de
memória, seria até a ordem de 25 milímetros finais. Está sendo considerado
na parte de projeto mecânico, por exemplo, populações que deveriam passar
de um edifício para o outro, esse fato jâ era considerado,já era esperado, pelo
menos.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Só esse recalque e essas dificuldades, depois de Angra II, não nos autoriza dizer, que o terreno. a localização, ou
como diz aqui, o sítio, não fosse uma mâ escolha? Não tivesse havido uma
boa escolha?
O SR. EM I L! O CLAUDIO L EM ME- Não, acho que esse sítio, de fa·
to, não justifica essa afirmativa.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não o sítio só? O recalque no edifício
do tubo gerador, o estaqueamento, que já tem, hoje, 2 mil e 100 estacas, umas
até de 60 metros de comprimento, em terreno podre. Em terreno que nós chamamos ...
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Baixa capacidade de suporte.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Em terrenos brechote.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- De baixa capacidade de suporte.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu poderia dizer isso?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Pode.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Gostei dessa, terreno brechote,
cheio de brecha.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Se houve o rebaixamento, se hã estaqueal!lento de 2 mil e 100 esta~. umas até de 60 metros ...
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Não, conheço não.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem. Isso não foi uma escolha
um pouco difícil, poder-se-ia chegar a urna localização mais própria? Ao técnico, que construiu Angra I? A sua é uma base muito boa, em cima da rocha,
dez metros de profundidade, sem estacas, sem nada, e cedeu. E a outra com 2
mil e 100 estacas, urnas de 60 metros de comprimento o terreno escorregadio,
a quantidade de estacas, ela produz uma resistência horizontal diferente, etc.
Isso tudo não foi uma má escolha.
Segundo, Angra II, ...
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Acho que não é uma mã escolha, V. Ex• fez uma pergunta, dá licença para eu responder?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pode desenvolver o tempo que V. S•
quiser.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Acho que é bastante rápido
para responder. O problema é o seguinte, uma usina nuclear deve ser localizada próximo aos centros de cargas, primeira condição, os dois centros de cargas Rio de Janeiro e São Paulo
O SR. DIRCEU CARDOSO- Daria ineiios prejuízo a FURNAS que
ao em vez de ali em Itaorna fosse em Grumari, fosse em Ponta Negra, fosse
20 km para diante, fosse 50 km para frente, qualquer diferença seria muito
p-rejudicial para FURNAS?- A pergunta é a seguinte: se a localização fosse
a 40 km à frente, 30 que saísse da linha a que trazia de transmissão do Rio~
São Paulo, agora se eu tirasse de lá e colocasse ao lado do Lago de Brasília,
colocasse ao lado de Uberlândia, 30 ou 40 km ali, isso traria prejufzos a
FURNAS? Essa é a pergunta que eu faço.
O DR. EM!LIO CLAUDIOLEMME- Vou continuar respondendo.
O primeiro fato seria a localização da usina próximo ao centro de cargas, nesse caso se _cons~~erava Rio e São Paulo. Portanto, a posição intermediária é
perfeitamente juStificável.
Um outro fato_ que amarra é a proximidade do mar para permitir adescarga dos equipamentos que pesam alguns acima de 400, 500 toneladas. O
que as estradas brasileiras não comportam ainda.
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O terceiro fato qUe é impórtan.Te~e a rieCessidade de âgua para refrigeração das turbinas em quantidade bastante apreciável.
ANGRA I necessita de ·40m3 por segundo na sua refrigeração.
Então, esses três fatores indicavam uma posição entre Rio e São Paulo e
próximO ao mar..
Agora a sua supoSição de que deslocando 40 km ou 20 km, a minha resposta seria como pergunta, variariam muito as condições dessas beiras de
praia na beirada da Serra do Ma!?
Então, provavelmente, V. Ex• encontrará naquelas praias do circuito
Rio-São Paulo condições geológicas bastantes semelhantes.
Então foi urna escolha, V. Ex• pode dizer: foi a melhor? Não sei responder se foi -a- melhor, mas, foi uma escolha.
Foi feita uma análise geológica, foi feita uma análise geofísica necessária
em função da implantação de um projeto nuclear que exige que o projeto resista a um possível movímento sísiriicO, então, foi investida na Praia de !ta orna uma quantidade de tempo e dinheiro para analisar aquilo ali. E qualquer
novo estudo demandaria de 2 a 3 anos para estabelecer um novo local.
Então este investimento, na minha opinião, justifica continuar o trabalho na Praia de ltaorna.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Angra I não foi estimado que entrasse
em funcionamento no ano de 1978? Ano da Graça que nós estamos vivendo?
O DR. EMILIO CLAUDIO LEMME- O programa inicial de Angra I
previa d funcionamento no ario de 1976. Partindo de 1971, tinha sido estimado dentro dos padrões americanos da Westinghouse, 60 meses para execução
da usina. Agora, esses 60 meses não eram verdadeiros no nosso caso porque o
problema da fundação não era considerado nesses 60 meses.
Então, ainda no meu tempo, ainda na Diretoria os Srs. Dr. Lira, Dr. Cotrim, esse programa foi reviSto, o tempo necesãrio fo1 acrescentado e ela deveria entrar em funcionamento em· óiltiibro de 1978.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Então vai entrar em funcionamento
quando?
O DR. EMIUO CLÁUDIO LEMME- Não sei lhe responder. Posso
lhe dar uma estimativa.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• foi Presidente das Centrais Elétricas do Estado do Rio.
O DR. EMIUO CLÁUDIO LEMME- Não. Era Comissão Estadual.
O SR. DIRCEU CARDOSO.- Comissão Estadual de Energia Elétrica,
muito bem, então sabe calcular isso. Só essa diferença de atraso de 2 ou 3
anos, só esse atraso repercutirá no orçamento de Fumas, na receita de Furnas, mais ou menos, quantos milhões de cruzeiros'?
O SR. EMIL.IO CLAUDIO LEMME- Esse número não sei dizer a V.
·

Ex•, não tenho a menor idéia.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou dar dois dados a V. S•. O prazo de
que em outubro jâ estaríamos funcionando, jã estaríamos fornecendo energia, vão ser fornecidos daqui a dois anos e a capacidade geradora V. S• sabe
consumiu megawatts, não ê?
O DR. EMIL.IO CLÁUDIO L EM ME- Seiscentos e vinte e seis megawatts.

O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- A redução do tempo de construção se significa uma redução de risco? Que tipo de rísco V. Ex• está se refe·
rindo?
O SR. DIRCEU CARDOSO - A não sei, de risco.
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Riscos em geral, eu diria que
não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O SR. DIRCEU CARDOSO...,- Vou dizer quem disse isso; quem disse
isso foi o Dr. Candeias, Diretor de V. S• rülo é?
O SR. EMIL.IO CLÁUDIO L EM ME -

Diretor Técnico.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Que a minimização de tempo, ocasionaria uma diminuição de risco.
O SR. EM I LIO CLÁUDIO LEMME- Eu entenderia o contrário, que
um programa extremamente apertado gerar na sua maior velocidade um
maior número de erros, um maior número de falhas que um programa a tempo justo, a tempo correto.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu suponho que uma parte da resposta anterior que V. S• deu é que fizesse que o Senador Dirceu Cardoso ...
Quando V. S• salientou que essa Comissão já, através de vários depoentes
confirmou que os custos indiretos são extremamente important!=S numa construção de central nuclear, e como os padrões americanos chegam a ser o
dobro do custo direto; e segundo o testemunho do Dr. Candeias, aqui para o
nosso caso em Angra II seria apenas 0,73% do custo direto, mas, de qualquer
maneira o tempo significaria um acréscimo muito grande. Esses riscos poderiam ser riscos financeiros. Então, se V. S• miníminiza tempo, evidentemente,
V. S"- diminui riscos de pagamento de acrescimento de juros e todo o custo em
dinheiro envolvido nos custos indiretos.
O SR. EM I LIO CLÁUDIO LEMME- Entendendo como risco uma
maior preCisão do orçamento- iniciai, evidentemente, quanto maior o tempo a
incidências de fatores aleatórios de aumento de custo aumenta o risco de uma
imprecisão do orçamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou aqui com um retrato de An~ra.
Parece que V. S• viveu lá 4 anos, poderia dizer, ltaorna na linguagem tupt e o
que significa?
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- lta eu sei, é pedra, orna não sei.
O SR. DIRCEU CARDOSO- É pedra podre. Quer dizer, os lndios
não tinham instrumento de furar solo, não tinham "instrumentos de geofísica.
tetônica etc., e já diziam: Itaorna, pedra podre, e nós com todo esse instrumental, empresa assessora e mais Hochtief e mais a da Polônia e mais a NU·
CLEBRÃS e mais a NUCLEN e mais FURNAS até então falharam, quer dizer, Itaorna, pedra pod~e.
O SR. EÍv!IL.IO CLÁUDIO LEMME- Acho que nem a NÚCLEN,"
que não existia na ocasião, neln a Hochtief. que não tem nada a ver com isso,

nem a da Polônia. Isso foi, Senador, uma decisão apenas de FURNAS, quer
dizer, a escolha do local de Itaorna nenhuma dessas empresas aí teve nenhuma participação ...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Então, foi de qual, foi de FURNAS?

O SR. EMILJO CLÁUDIO LEMME- ... foi de FURNAS, quer dizer,
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Seiscentos e vinte e seis megawatts fun- especificamente de FURNAS.
·
cionando normalmente em dois_ anos, quanto geraria em dinheiro?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Esta decisão foi apoiada, foi esteada, foi
O DR. EMIL.IO CLÁUDIO LEMME- Não sei. Não tenho a mlnima fundamentada, se apoiou em que estacas, se ali houve manifestação de fisicos
idéia. Eu sou um homem de construção, não sou um homem de tarifas ener- nucleares, de engenheiros, para a localização, ou só de engenheiros?
géticas.
O SR. EMILJO CLÁUDIO LEMME- Quando cheguei em FURNAS
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Mas, foi Diretor de uma Central Elétriem dezembro de 1971, o localjâ era escolhido, já estava implantado, era anteca.
rior. Acho que não houve esse tipo de discussão.
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Absolutamente, não é o meu
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo. Mas V. s• não acha que desetor. O que eu posso lhe dizer ...
veria ter havido?
O SR. DIRCEU CÁRDOSO- Se V. S• não pode dizer muito menos
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - O quê?
eu.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Para a localização, os fisicos nucleares,
O SR. EMIL.IO CLÁUDIO LEMME- Dá licença, deixe-me responder esse pessoal todo da ârea nuclear, não deveria ser ouvido?
alguma coisa que talvez possa lhe ser útil.
O SR. EMIUO CLÁUDIO LEMME- O físico nuclear não sei o que
E, obviamente que qualquer obra nuclear ou não, energética ou não, o
tempo só faz aumentar os cUstos, tanto aumento de custos indiretos como au- teria a ver com a localização. é um problema energético, de construção de en-·
mento de custos financeiros. E, obviamente que o fato de uma usina nuclear genharia. O físico nUclear deveria participa: r no sistema, na escolha do tipo de
não ter entrado em 1976, hoje o seu custo a 78,79 a 80 é praticamente o dobro reato r, qual o melhor sistema de geração de energia á ser adotado. Mas na localização dã usina não vejo qual o problema, se bem que o local foi licenciado
disso~ só com despesas flnanceirâs e os custos indiretos envolvidos.
O .SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• concordaria se eu dissesse, por e aprovado pela CNEN - o órgão licenciador no Brasil.
exemplo, assim: A diminuição do temPO de construção representa uma diminuição de risco?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. V. S• que morou lá 4 anos V. Ex• se
r7corda mais ou menos qual a área, a superfície da praia de Itaorna?

~etembro

de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào 11)

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Da ordem de I km x 800 m'.lõ
dessa ordem.

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• se recorda, mais ou menos, qual o
percentual do terreno que ocupa a usina propriamente?

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A usina Angra I estâ inscrita
num quadrado de cem por cem metros quadrados.

O SR. DIRCEU CARDOSO- O canteiro de obras, V. S• sabe mais ou
menos, que V. S• dirigiu, implantou ...

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Clâudio, circungirando o olhar na
praia de Itaorna, na praia da Pedra Mole, vejo o seguinte: o canteiro de obras
ainda deixa grandes espaços vou dizer mais o que não está construído é maior
do que o que estã construído ...

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não, no terrrno plano não. O
terreno plano está completamente ocupado.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então vou levar a fotografia para V. S•
tirar a dúvida.

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Traga de novo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Agora não é mais raciocínio, é fotogra-

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- O canteiro nessa ocasião ocupava toda a praia, com as suas instalações todas, ocupava toda a praia.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quantos metros ocupava o canteiro?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Praticamente o total, toda a
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fia.

O SR. EMIUO CLÁUDIO LEMME - Falei terreno útil.
O SR. DIRCEU CARDOSO - A praia que digo é o sítio, como diz o
O SR. DIRCEU CARDOSO - Quer dizer, que para a construção de Presidente da NUCLEBRÁS. Olha, esse espaço grande aqui não tem nada.

praia era ocupada pelo canteiro de obras.

uma usina nuclear o canteiro ocupa uma área de l k~ x 800m 2, mais ou menos.

Tem que ver a fotografia, não estou ideando nada.

na construção de Angra II?

cando é exatarnente onde se está desenvolvendo à Unidade II.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Isso aqui é uma encosta de
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- É dessa ordem de grandeza, é o morro, não vale.
que tínhamos lá na ocasião.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vale sim, é um lugar.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. quando V. S• fez Angra I falava-se
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME -Isso aqui que V. Ex• estâ indiO SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME -Sempre. Sempre se falou em

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou dizendo canteiro da Unidade I.
O SR. EM I LIO CLÁUDIO L EM ME- Esse círculo azul que V. Ex• co-

três ou quatro unidades na praia.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sempre

se falou em três ou 4 unidades

na praia'?

locou é exatamente onde se está desenvolvendo a Unidade II, que estã em andamento.

(Explicação sobre a fotografia.)
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho) -Continua com a palavra o Se-

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Tanto é assim, Senador, o túnel
que leva água de Itaorna para a outra bacia, para a outra vertente, esse túnel
já foi calculado para uma vazão das três unidades, ou seja, 40m' para a unidade 1,80m 3 para cada uma das outras duas unidades, fazendo um total deduzentos metros cúbicos por segundo. Quer dizer, o túnel que liga hoje a praia
de Itaorna com a praia sucessiva lá onde se descarrega água quente no caso,
jã é calculado para duzentos metros cúbicos por segundo.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Foi construído em que ano?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Foi iniciado em 1974. Masjã
previa o. funcionamento de três unidades, ou seja, três mil megawatts instalados na Praia de Itaorna.

nador Dirceu Cãrdoso.

O SR. JARBAS PASSARINHO - O nobre Senador Dirceu Cardoso
fará o resumo desse colóquio?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou fazer. Dr., V. S• vai me desculpar,
acho, no meu fraco entender de observador que a parte que não está construída é maior do que a parte ocupada em construção, Desculpe, isso no meu entender. V. S• tem o direito de fazer ... está aqui na fotografia. Mas, se V. S• dis-

se que desde o início estava prevista lã Angra II, III, IV e V...
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Se. V. Ex• quer manter o que

O SR. JARBAS PASSARINHO- Recuando no tempo, para começar eu disse, falei que no máximo eram previstas quatro unidades, depois foram

a ser construído em 1974, esse túnel foi projetado em que ano'?

reduzidas a três unidades.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, peço a suspensão dos
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Ele foi decidido no correr de
trabalhos por cinco minutos.
1973, 1974.
O SR. PRESIDENTE (ltallvio Coelho) - Constinua com a palavra o
O SR. JARBAS PASSARINHO- O mais recuàâ() âarla 1973, quer di-

zer a partir de 1973 haveria uma idéia de construção da central com mais de Senador Dirceu Cardoso.
uma usina.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, então, a explicação estã
O SR. EM I LIO CLÁUDIO L EM ME- Diria que desde que cheguei em aqui agora, acho que no meu modo de entender, a parte não-construída é
FURNAS que a idéia da praia era de ser aproveitada em mais de uma unida~ maior do que a parte ocupada. C! isso.

de.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Claro.
O SR. DIRCEU CARDOSO - O nosso Relator concorda.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Falou, se não me engano, em 800

O SR. JARBAS PASSARINHO - Desde que chegou, que data é?
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- 1971. Se falava em três ou quatro unidades na praia.

por mil. Na construção de uma central nuclear a construção de obras civis na-

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, desculpe se vou proceder turalmente não ocupa toda a área do terreno.
da mesma maneira, com a localização aqui na fotografia de Angra I. V ou leO SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- As âreas que estão sendo circu-

var uma fotografia que nos foi cedida por FOR NAS para ele localizar o que é
o canteiro de obras aqui. ..

O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho) -

ladas pelo Senador Dirceu Cardoso, não estão desocupadas. São áreas de trabalho, são áreas que estão funcionando.

V. Ex• ...

O SR. DIRCEU CARDOSO -

O SR. DIRCEU CARDOSO - O que i! o canteiro de obras aqui?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- O canteiro de obras é tudo isso
aqui, Senador. Tudo isso é-C3.iiteiro de obras. Isso aqui é o centro de visitas,
que não faz parte do canteiro, mas tudo isso aqui é canteifo de obras. E eSsa
região jâ tinha sido prevista.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Qual a sobra de terreno aqui?
O SR. EMIUO CLÁUDIO LEMME- Não hã sobra de terreno, todo
o terreno foi aproveitado ao máximo.

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Não caberia nada mais?

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- O qtie tinha que caber estâ aí,
era questão de administrar bem isso.

Quero me referir à parte construída.

O SR. EM ILIO CLÁUDIO LEMME- O que é que significa construída, para V. Ex•? Construída a usina'?

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. Ocupada com barracão, com galpão.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não estou entendendo a importância, ·mas se é tão importante, vam-os definir esse ponto.

O SR. DIRCEU CARDOSQ- Ocupada com um barracão, galpão ...
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Sim, mas isso é necessãrio. Isso
é um canteiro de obras. São todas as unidades necessárias para um canteiro
de obras, são necessários ao apoio do desenvolvimento da construção.

O SR. DIRCEU CARDOSO- lõ a essa conclusão que quero chegar.
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Gostaria de fazer uma pergunta
para complementar a sua pergunta, nobre Senador Dirceu Cardoso. O Sr. Senador Dirceu Cardoso falou em galpões. Eles eram necessarios nesta praia e
os alojamentos de Angra I?
O SR.EMlLIO CLÁUDIO LEMME- O esquema de Angra I e toda a
parte de apoio, inclusive, é nesta praia, que é a praia de Itaorna.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então V. Ex• disse que estavam previstas para Angra I, II, III e IV, 3 unidades a mais.
O SR. PRESIDENTE (ltallvio Coelho. Faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, eu tive uma labirintite
qualquer conversa paralela me perturba.
O SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho)- V. Ex• continua com a pala·
vra.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu pediria 5 minutos de descanso. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (ltallvio Coelho)- V. Ex• continua com a pala. vra.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Emflio Lemme, então estavam previstas as 4 usinas. Mas, se estavam previstas essas 4 usinas, como esta comissão de técnicos, com assessoria americana e, agora, com assessoria alemã, a
NUCLEN, quejâ estâ fundada, a NUCLEBRÁS, FURNAS, todas essas assessorias como que só agora verificaram que só cabia um canteiro de obras?

Setembro de 1980

OSR. DIRCEU CARDOSO- Não, V. s• estã enganado com a cor da
Chita. (Risos.) É isso que nós queríamos. V. S• espancou todas as dúvidas que
nem o Presidente da NUCLEBRÁS, de FURNAS, nem o Sub-Presidente
nem o Vice-.Presidente tinha feito. Uma fotografia que o ilustre Presidente
nos cedeu colaborou grandemente para a elucidação da questão.
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho)- V. Ex• continua com a palavra.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Necessariamente, podia se localizar ao
lado ...
O SR: EMlLIO CLÁUDIO LEMME- Sr. Senador Dirceu Cardoso, se
V. Ex• quer mais um dado é muito simples.
De acordo com a programação que deveria ser obedecida- estamos falando do ano de 75- não haveria nem superposição de obras civis da Unidade 1, que deveria terminar antes de iniciadas as obras seguintes. Então, não
haveria superposição entre as obras da Unidade com as da II e III.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente, não havia superposição
de obras da Unidade I, na Unidade 2 e 3.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Obras civis, de estrutura da
Unidade.l, 2 e 3. Portanto, não haveria necessidade desse condicionamento a
um só empreiteiro para haver continuidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO çação.

Dr. Emílio, foi lapidar, a sua expli-

O SR. JARBAS PASSARINHO- Para continuar lapidar. Dr. Emllio,
O SR. EM[LIO CLÁUDIO LEMME- Não entendi a sua pergunta,
se me permite, através do Senador Dirceu Cardoso, o aparte a sua resposta
pos favor. Só cabia um canteiro de obras? Vamos tentar entender a sua perpermanece a mesma, desde que as construções de Angra I, II e III fossem congunta para poder -ajudar.
comitantes?
O SR. DIRCEU CARDOSO - As vezes ficamos meio obtuso, ou, se
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Sim.
obtuso, se faz a pergunta obscura, também.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Gostaria de fazer uma pergunta imporO SR. JARBAS PASSARINHO- Não-apoiado.
tantíssima antes qlie eu me esqueça.
OSR. EMlLIO CLÁUDIO LEMME- O receptor é que não funciona.
O SR. EM!L!O CLÁUDIO LEMME - Então, depois, eu continuo.
O transmissor, às vezes, é perfeito e o receptor é que não funciona, estâ mal
sintonizado.
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Dr. Lernme, temos_ aqui dois pareceres
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não apoiado. Jâ tive, aqui no Sena- de autoria de V. S•, e todos com essa advertência "confidencial" .Então perdo, de dar apartes dizendo que a modêstia, às vezes, é uma forma sibilina de gunto a V. S•: por que esses pareceres que V. S• remetia à Direção de Fumas·
provar a vaidade. (Risos.) Quando ele diz que é muito obtuso ... Nada disso se tinham essa observação uconfidencial"?
aplica ao orador.
O SR.EM[L!O CLÁUDIO L EM ME- Dentro do esquema administraO SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Emífio, V. S• disse que quando se tivo de Furnas, primeiro, o meu relacionamento nessa ocasião erã com o Di~
construía Angra I, que dirigiu quando estava lâ, jâ se previa a construção de retor Têcnico, Dr. Lira, e com o Dr. Fernando Candeias posteriormente.
Angra II, III e IV. Três unidades a mais. Vi, aqui, o canteiro de obras (consulO SR. DIRCEU CARDOSO- OS pareceres que tenho aqui, um é com
ta fotografias), registre·i,-corn:o--rambém o nobre Senador Jarbas Passarinho, o Dr. Lira e o outro é com o Dr. Candeias.
que a parte não edifiCada é maior do que a parte ocupada por construções,
O SR. EM!LIO CLÁUDIO LEMME- Até a criação da APT, meu recompreendendo o gerador, a usina e a parte de apoio logístico. Então, pergunto a V. S•: Se os engenheiros que idealizaram, sonharam e projetaram se lacionamento era diretamente com a Diretoria Têcnica; justifica o endereçaviram que podfa caber 4 usinas e não 1, como se admite que, agora, pensem mento.
Segundo, esse tipo de problema- não sei quais são os relatórios que V.
que só cabia um canteiro de obras? V. S• estâ de acordo com isso?
Ex• tem exatamente em mãos- mas esse que foi publicado na Tribuna de ImO SR. EM[L!O CLÁUDIO LEMME - Acho que a sua colocação ê
prensa que falava em cassação de contratos, modificação de contrato, eram
que não- está correta. Se entende como canteiro de obras toda essa unidade de
assuntos tratados sob forma confidencial dentro de Furnas. Obedecendo as
apoio que serviria para as 4 unidades ou 3 que seriam construídas a mais. O
canteiro de obra no linguaj~f{ Vülgar do pessoal é essa Ocupação da praia com normas da empresa, a esses comunicados era dado o título de ..confidencial".
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Lemme, se o relatório era passado,
as unidades de apoio necessárias à construção das 4 unidades.
ou safa de suas mãos para as mãos do Dr. Lira- no cas_o- ou para as mãos
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso se fosse construída por uma só emdo Dr. Candeias, no outro caso, por que tinha essa observação de ''confidenpresa, certo?
cial"?
O SR. EM[L!O CLÁUDIO LEMME- Na minha opinião, não, obriO SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Era uma questão de norma de
gatoriamente.
empresa; um determinado tipo de assunto tinha uma circulação reservada.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, por favor, V. S• explique-nos o
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas se só dois homens liam isso, por
que quer dizer não obrigatoriamente~
que essa observação de confidencial?
O SR. EMlL!O CLÁUDIO LEMME- Não vejo que a necessidade de
O SR. EMíLIO CLÁUDIO LEMME- Não é que só dois homens lesse construir a primeira, a segunda e a terceira uriidade com um só empreiteiro
fosse ligada a existência de apenas um empreiteiro que pudesse construir as sem; era uma informação do órgão-base ao Diretor correspondente, que ele
usaria, posteriormente, como informação a nível de diretoria plena.
quatro. Não é uma necessidade obrigatória.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Por que, então, que os informes e relaO SR. DIRCEU CARDOSO - Comportaria outros, então.
tórios do Dr. Luiz Cláudio Magalhães, que era o Presidente de Furnas, para
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Obviamente que sim. A con- o Presidente da ELETROBRÃS não tinham essa observação "confidencial"?
dição local não é determinante para que fosse apenas um empreiteiro.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não sei responder.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito bem. V. S•, com esta respostajã
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dentro da mesma empresa, de Presijustificou a sua presença.
dente para Presidente, potência para potência, por que não tinha a obserO SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Mas a minha resposta não tem vação da ~·confidencial"?
nada a ver com a sua pergunta, desculpem, são duas coisas completamente diO SR. EM!LIO CLÁUDIO LEMME - Não sei.
ferentes.
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, não observava as prescrições estatutárias de Furnas.
O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Não sei se a correspondência
do Presidente de Furnas ao Presidente da ELETROBÃS devam se ater às instruções internas de Furnas ou àquelas da ELETROBRÃS; é um detalhe que
não sei informar.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Lemme, o que me admira é o seguinte: todos os documentos que tenho aqui são de natureza confidenciaL
O SR. EMIDIO CLÃUDIO L EM ME- Provavelmente são aqueles que
interferem ou qu; relatam problemas desse tipo, uma posição em relação ao
contrato.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Tudo que se refere à usina nuclear ê
confidencial; até o relatório da Comissão para o Dr. Luiz Cláudio Magalhães, urna comissão nomeada por· ele com 6 engenheiros, dentre os quais o
Dr. Franklin que esteve aqui na vez última; todos eles têm esse carãter de confidencial, ou seja, falar secretamente. Por que, se são duas autoridades que
vão ler isso, os funcionários não vão ter cOnhecimento disso, por que essa si~
gla, esse chamamento "confidencial"?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Eu resepondi a V. Ex• porque
as minhas comunicações sobre esses assuntos eram transferidas à Diretoria
Técnica sob o título de ..confidencial"; era uma regra normal dentro da empresa. Da empresa para a ELETROBRÁS não sei responder a V; Ex• qual era
o esquema usado, qual era o esquema correto que deveria ser usado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Do Dr. Candeias para o Presidente era
a mesma coisa: confidepcial.
O$R. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Dentro do âmbito de Fumas
tenho a impressão de que a regra era cumprida, e a regra existia. Uma vez que
saía de Furnas para a ELETROBRÁS é um outro problema.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Aqui, o primeiro documento.
O SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho)- Um momento, Senador Dirceu Cardoso. V. Ex• formulou uma pergunta, interrompendo um raciocínio
do Dr. Emílio Lemme, que declarou que voltaria ao assunto. (Pausa.) S. S•
diz·se já satisfeito com as declarações.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, V. Ex• me acompanhaparipas-
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mação e informações sobre os equipamentos, chegada de equipamentos. Faltava informações sobre o desenvolvimento do projeto e as necessidades de
materiais e suprimentos, que deveriam chegar, dentro de uma certa programação, para atender à obra.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Isso ocasionou algum atraso na obra?
O SR. EMILJO CIÃUDIO LEMME- Na parte de obras civis sim; a
falta-de projeto, a falta de definições e soluções dos problemas de engenharia
civil, que deveriam estar sendo executados ou seriam executados pela Norberto Odebrecht, faltando a informação do projeto, evidentemente aquela fase
da obra não podia ser realizada.
O~ SR. DIRCEU CARDOSO - Faltaram até desenhos?
O SR. EM I LIO CLÃUDIO L EM ME- Quando 'ralo projeto digo desenhos executivos. Houve um atraso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Em quanto tempo V. S• estima esse
atraso?
O SR. EM!LIO CLÃUDJO LEMME - J': dificil.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Disse o Dr. Franklin que o atraso foi de
3 meses.

O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Não saberia dizer isso assim.
Pesou bastante no atraso, mas quantificar em meses agora, sem ter um programa na mão e os dados, é meio difícil de dizer,
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• não acha que esta falta de desenho, ou de planejamento inicial, na época, isto não demonstra um açodamento no início das obras, para decolagem das obras?
O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Nilo. Apenas demonstra o não
cumprimento das suas obrigações contratuais, por parte da Westinghouse,
porque no contrato existia um data e marcos de informações que deveriam
ser fornecidos e estas informações, apesar do atraso da obra, não foram atendidas.~ mais um não cumprimento das obrigaçõCs por parte da Westinghouse do que, propriamente, um açodamento em fazer a obra em si.
O SR. DIRCEU_ CARDOSO - V. S• teve conhecimento de uma carta
do_ Dr. Mârio Bhering sobre estas irregularidades, sobre estas apurações?
O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Não. Na ocasião, não. Li nos
su.
jornais hã pouco tempo que o Dr. Mário Bhering teria dito isso: que teria deVamos, agora, à sua correspondência. V. S• tem um documento, quere- saparecido uma carta. Não conheço a carta e não sei a que se referia o Dr.
puto e também a Comissão considerou da mais alta importância, para o Dr. Mário Bhering.
Fernando Antonio Candeias, que era o Ditetor de Furnas; ofício do dia 10-61974, e V. S• era o Chefe do Escritório de Obras da Usina Nuclear de Angra I.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas sabe que houve estas dificuldades.
O assunto era a alteração do contrato n• 2.182 com a Construtora Norberto
o SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME _As dificuldades eu vivi. A falta
Odebrecht S.A., também com o mesmo chamamento "confidencial", ou seja, de elementos para poder programar uma obra, para poder desenvolver uma
obra civil, com projetes fornecidos pela Westinghouse, é um fato e atrasou a
só V. S• e ele poderiam ter c-onhecimento disto.
Diz V. S• que quando a Odebrecht ganhou o contrato da construção, dis- obra, efetivamente.
se eu aqui, da vez anterior, que houve um mergulho da Odebrecht; V. S• que
O SR: ~IRCE~ CARDOS_o- Doutor, q.uando um eng~n~eiro da sua
lida com obras sabe 0 que é um mergulho no sentido que li. Depois,
explicaram-me que esse mergulho era dessa ordem_ vamos espanar a poeira responsabthdade, nao era um simples engenhetro, era o admmtstrador...
para não ficar nada em dúvida- quando se pensou passar para aOdebrecht, .
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Era o chefe do Escritório.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sim, o chefe do Escritório. O que ê o
fazer a adjudicação das obras de Angra II e Angra Ill; jâ estavam construindo Angra L
chefe do Escritório? ~ o Cc-chefe das obras?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Eu não; não existe qualquer
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Não era o co,chefe das obras,
documento meu falando sobre a adjudicação de Angra I e III. Acho que esse era o chefe mesmo. Nessa ocasião só existia eu como chefe, e na época da administração do projeto existia uma chefia que era minha.
documento se refere, especificamente, à obra de Angra I.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, quando se falava nisso?
O SR. DIRCEU CARDOSO_ Estâ certo.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME-lsso se deu em junho de 1974, e
Então, quando um engenheiro chefe de uma obra diz ao seu superior ou
não se falava, ainda, na construção de Angra I e III; isso apareceu bem mais a uma autoridade qualquer, naturalmente deve ser acima da sua, o seguinte:
1, Conforme tivemos ocasião de expor em relatório enviado a essa Ditarde,
O SR. DIRCEU CARDOSO - Jâ se falava, jâ estava planejado.
retoria a Construtora Norberto Odebrecht não tem demonstrado capacidade
o SR. EM1LIO CLÁUDIO LEMME _ Falava-se em construir mais técnica nem finananceira na condução das obras civis da Usina de Angra.
unidades, mas não estava materializado o Acordo com a Alemanha, e não
Como V, S• explica isto?
existiam coisas prãtícas para serem tratadas no momento.
O SR. EM1LIO CLÁUDIO L EM ME- Exatamente isso que está escri0 SR. DIRCEU CARDOSO- Houve dificuldades em Angra I com a to aí. (Risos.)
O SR. DIRCEU CARDOSO- Certo. Gosto de V. S• porque é um hoWestinghouse?
mem firme.
O SR. EM! L! O CLÁUDIO LEMME - Sim.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Foi escrito por mim, foi redigiO SR. DIRCEU CARDOSO - De que natureza?
do por mim e assinado por mim. Significa o que está escrito aí.
O SR. EMíLIO CLÃUDIO LEMME- Nessa êpoca da construção ciO SR. DIRCEU CARDOSO - Estâ certo.
vil, basicamente a falta de informações, a falta de projeto executivo, que era
Quando o chefe de uma obra diz isto de uma empresa, significa que não
responsabilidade da Westinghouse dentro do seu contrato, faltava progra- tem condições.
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Significa que estávamos tendo
O SR. DIRCEU CARDOSO- Uma pergunta agora se V. S• não quiser
dificuldades de conseguir manter o programa de execução dentro daquilo que responder não tem importância. Não acha que isto é um favorecimento tamera desejável. Pedíamos providências e, nesta ocasião. dávamos duas alterna- bém à empreiteira?
tivas: ou reforçar a equipe diligente ou substituir a empreiteira. Porque são as
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- E uma condição não prevista
duas soluções possíveis.
em contrato.
Vou lhe responder completamente. Construção, por princípio, é uma atiO SR. DIRCEU CARDOSO - Certo. Continuamos satisfeitos com as
vidade muito simples.
respostas de V. S•
O que existia naquele momento, pelo qu~ sabia, as dificuldades da Nor1.1 As dificuldades financeiras tornaram-se patentes através do vencimento de títulos na praça de Angra c do atraso no pagamento de subemprei- berto Odebrecht estavam muito ligadas ao não pagamento do Aeroporto Internacional do Galeão~ Naquel!l ocasião, diziam que a Norberto tinha ein
teiros.
suspenso, por recebert dei ordem de cento c poucos milhões de cruzeiros.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Exato.
Quem jã foi empreiteiro, quem já dirigiu esta atividade sabe que os clientes no
O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, requeria a V. Ex•, Sr. Presidente, normal são maus pagadores. As dificuldades fmanceiras existem para todas
que se dignasse a oficiar ao Juiz de Direito da Comarca de Angra dos Reis, as empresas, não é uma deficiência da empresa, mas é, basicamente, o não
que nos remetesse com a máxima urgência possível, informações sobre o cumprimento de datas por parte dos clientes. Isso é um fato c principalmente
apontamento ou protesto de títulos da Construtora Odebrecht SJA, naquela os clientes públicos são bastante maus pagadores, não se protesta um título
de FURNAS ou da Vale do Rio Doce ou coisas deste tipo.
praça.
Então, os empreiteiros sofrem dessa doença. Fui empreiteiro muito temO SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho)- Em que período V. Ex• deseja po e posso dizer isto a V. Ex• O que nós tivemos com isso foi: primeiro, resolo levantamento?
ver o problema da obra, dar condições para que a obra se desenvolvesse, não
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Seria no final de 1973 e início existisse dentro do ambiente esta dificuldade, esta preocupação por parte dos
operários que deveriam ou não receber o pagamento de cada mês. V. Ex• há
de 1974. Ano de 1973 a janeiro de 1974.
de concordar comigo que fazer funcionar uma obra nestas dimensões, onde o
O SR. PRESIDENTE (lta!ívio Coelho)- Protesto ou apontamentos? pessoal estâ inseguro e insatisfeito e grande maioria vivia ali deixando a
O SR. DIRCEU CARDOSO - Apontamentos e protesto.
família, digamos, no seu local de origemt não poder mandar o mínimo para
Quer dizer, Dr. Claudio V. S• mantém ratificado o seu relatório?
sustento da família era uma preocupação.
Então, a forma de resolver foi que FURNAS, voltando ao esquema que
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Não hã o que modificar.
sempre usou nos outros contratos de barragens, por exemplot de manter um
O SR. DIRCEU CARDOSO~ Assínoii~stá acabado. E sua assinatu· fundo rotativo com todos os esquemas de controle, para que o empreiteiro
ra. Está muito certo.
não tivesse a dificuldade financeira. Quer dizer, usasse o dinheiro de FUREntão, gostaria que V. S• nos informasse se este negócio de vencimento NAS e depois prestando contas devidamente controlado.
de títulos na praça foi de conhecimento oficial ou lát através da conversa de
Com isto se resolvia o problema financeiro da empresa naquele momenempreiteiros?
to e, principalmente, resolvia o problema daquele canteiro de fazer funcionar,
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A conversa foi oficialmente na já que o dinheiro adiantado Cra controlado e só podia ser usado naquela área.
área de Angra dos Reist onde nós administrávamos as obras.
Não podia ser usado para cobrir outros buracos que, porventura, existissem
E mais do que isso, houve atraso de pagamento no mês de novembro de no esquema financeiro da Norberto.
Portanto, se é favorecimento diria que não.l! uma medida para se conse1973 - pagamento de pessoal- e dezembro de 1973, o que me levou, no dia
7 de janeirO de 1974, a pedir à Diretoria, no caso o Dr. Lira, que nós voltásse- guir fazer alguma coisa.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas era uma medida que não estava
mos ao esquema em que os outros contratos de FURNAS eram, absolutamente normais, c colocar na mão do espreiteiro um fundo rotativo, dentro prevista no contrato.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não era prevista no contrato.
das condições de controle necessârias, para evitar que a obra sofresse em
função desse drama financeiro, que atravessava a Norberto Odebrechtt na- Para alguma coisa, por isso foi feito. Posteriormente houve um aditivo ao
contrato normalizando esta situação.
Guele momento.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Atrasou, então, o pagamento de empre3.2 Troca da equipe dirigente por pessoas que demonstrassem, de forma
gado no mês de novembro e dezembro de 1973?
efetiva e inequívoca, ter condições para conduzir a obra dentro do ritmo e do
O SR. EMILIO CLáUDIO LEMME- Para que não se repetisseemja· custo desejáveis.
neiro de 1974 a mesma coisa é que nós colocamos este esquema de fundo roEstá bem?
tativo na mão da Norberto Odebrecht, para resolver o problema e não prejuO SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Está bem, ê isso.
dicar mais o andamento das obras.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou ler o item 4, mas não estou saltan·
O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• diz:
do não, vou voltar ao item 3.1.
1.2 A incapacidade técnica, ·caracterizada por falta de superv1sao,
4. A Odebrecht vem de apresentar solução que se enquadra na segunda
evidenciou-se através das mudanças sucessivas efetuadas na equipe de direção alternativa, através da carta anexa, datada de 7 do correntet pela qual propõe
da obra. Chegando a Odebrecht ao canteiro em outubro de 1972,jâ cm janei- a contratação direta de profissionais jâ conhecidos de FURNAS, e cuja caparo de 1973 era substituído seu representante no canteiro, de comum acordo cidade foi demonstrada na condução das obras de Estreito, Funil e Porto Cocom FURNAS. Outra substituição efetivoi.I-se em março por solicitação ·nos- lômbia. São pessoas de grande experiência que, certamente, poderão levar a
sa e em novembro outra crise fez-nos exfginnrt~üü)Va-equipe dirigente, a qual bom termo a tarefa que lhes serã confiada.
chegou ao canteiro em 10 de dezembro. De lã para cá a situação pouco mu5. Para contratação desta equipe, que constitui uma firma, a Logos Endou. O novo Representante da Odebrecht por motivo de doença tem-se au- genharia, a Odebrecht solicita aumento da Quantia Fixa que é paga contrasentado do canteiro com freqUência e poi- longos períodos, criando-se uma si- tualmente para cobrir todas as despesas com o pessoal de chefia (6 elementos)
tuação in3.ceitâvel por parte de FURNAS.
bem como aquelas relativas ao Escritório da Odebrecht situado fora do canteiro de obras. Tal quantia jâ era insuficiente há algum tempo. tendo a
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Correto.
Odebrecht pleiteado sua revisãot com a qual essa Diretoria concordara desde
O SR. DIRCEU CARDOSO -Item 2:
que comprovadas as razões da solicitação. Da análise efetuada por este Escri2. Para solução do problema financeiro,já foi autorizada a concessão de
tório em reüniãO com representantes da feferida Construtora, no dia 7 do
adiantamento de recursos destinados ao custeio dos serviços que, nos termos corrente, verificou-se que:
atuais do contrato, seriam reembolsados por FU RNAS, resolvendo-se assim
5.1 O valor de Cr$ 629.000,00 (seiscentos e vinte e nove mil cruzeiros)
a situação.
agora pleiteado para a Quantia Fixa é excessivo, devendo sofrer uma redução
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMrvfE::..-0 contrato previa não a colo- de CrS 174.000,00 (cento e setenta e qlJa_tro mil cruzeiros).
cação do fundo rotativo, mas que a N orberto Odebrecht deVeria executar a:s
5.2 O valor da Quantia Fixa poderia, portanto, ser estabelecido em Cr$
despesas, depois seria reembolsada no mês seguintet através do sistema de fa- 455.000,00 (quatrocentos e cínqüenta e· Cinco mil cruzeiros) mensais. que
turamento e de reembolso.
cobriria as seguintes despesas:
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a) Direção e sUpervisão da obra
(Odebrecht - Logos - J. A. Jones)
Salãrft5r,"en.cargos so~is e despesas
diretas ........
Cr$ 415.000,00
Assistência mêdica e social ........................ CrS 1.000,00
Viagens e estadias .•..........••.....•....•..•••.. CrS 6.000,00
b) Seleção e recrutamento de pessoal
para a obra ................ -· ..•.....•.......... Cr$ 3.000,00
c) Escritório de Apoio no Rio de
Janeiro ........... : ........•.•..•..• ~·-.. ·--·~·-··Cr$ 30.000,00
6. Pelo acima exposto solicitamos autorização para que sejam introduzidas as seguintes alterações no contrato com a Construtora Norberto
Odebrecht:
-- -- - - -6.1 Substituição do esquema de reembolso de despesas previsto na elausula 39, pela concessão de adiantamentos mensais de acordo com a rotinajâ
aprovada em carãter temporário pela Diretoria.
6.2 Modificação do parágrafo 29 da cláusu!a 12 tornando diretamente
reembolsáveis as despesas referentes aos deslocamentos inicial e final do pes~
soai da ADMINISTRADORA.
6.3 Inclusão: na cláusula 43 do novo valor para a Quantia Fixa previsto em Cr$ 455.000,00 (quatrocentos e cinqUenta e cinco mil cruzeiros) mensais, válida para 0 trimestrejunhojjulhojagosto e reajustável nos termos contratuais, com 10 referente a junho/74.
A

......................... ·-··-·

•••••
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Diz aqui:
'"Julgada a concorrência .....

V. S• poderia saber quais as outras empresas que concorreram no caso de
Angra I.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Como pré-qualificação, foram
pré-qualificad~s parece-me que 13 empresas. Agora, como propostas apresentadas em julgamento· permaneceram 5 propostas no final, que seriam:
Vieira Covap, Mendes Júnior, Crístiani Nielsen, HB, ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- O que é HB?

O SR. EM1LIO CLÁUDIO LEMME - É um nome ... , depois me
lembro, ê um nome difícil, depois a gente descobre, e a quinta era a Norberto
Odebrecht.
Então, as cinco propostas finais que Toram julgadas na concorrência fcram essas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, um parêntesis, requere~
ria a V. S• que considerasse, no final dos trabalhos, a hipótese de nós ouvirmos duas construtoras, uma que concorreu a Angra I e outra que não concorreu, mas que é uma grande empreiteira, hoje, até, internacional. Gostaria que
n-ós ouvíssemos a Mendes Júnior e a empresa HIDROSERVICE, atravês do
seu Presidente, Dr. Henry Maksand, porque é um homem que entende disso
aqui, tem grandes obras até na Argélia e na América do Sul e podia falar
sobre esse problema nosso depois.
O que vem a ser 10?
O SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho) - Conclulda a sessão em que
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- É I zero, é um termo de refe- presta esclarecimentos o Dr. Emílio Clãudio Lemme a Comissão se reunirã
rência de reajuste, o índice zero da época da proposta.
para tomar novas decisões.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Ah, sim, muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito obrigado.
7. Para melhor garantia dos interesses de FURNAS seria conveniente
Então, diz aqui agora V. S• no item 4:
que a Logos Engenharia Ltda participasse comO interveniente no instrumen"Dificuldades várias porém jã de conhecimento de V. S• retardaram basto contratual a ser lavrado.
tante as obras, atrasando-nos cerca de 6 meses em relação aos cronogramas
8. Quanto à solicitação dã-ConStrutora Norberto Odebrecht no que se originais. Urgia, portanto, esforço considerável não só para evitar novos
refere à revisão dos critériõs de reajustamentos de remuneração, julgamos atrasos, bem como para recuperar em parte o tempo perdido. Ao exigirmos
deva a mesma ser analisada em outra oportunidade, uma vez que tem carâter da construtora a reação necessária começamos a esbarrar em problemas fide certo modo genérico.
nanceiros. A velocidade resposta da empreiteira condicionava~se, sem que ela
Agora voltamos à 3.1.
o dissesse explicitamente, à disponibilidade de caixa, e o que é mais importanPropõe, então, V. S•:
te, a sua capacidade de endividamento. Analisando o valor do reembolso fa~
3.1 RescisãO-do cõntiato com a Construtorã-NOfbe-rto Údebrecht. Ha- turado -pela Odebrecht, conforme anexo I, verificamos que o capital de giro
veria razões suficientes para isto. A simples manutenção do contrato atual, necessário passOu de I ffiilhão e 300 mil para 4 milhões e 200 mil, de janeiro a
acreditamos, sem a concessão do adiantamento, talve~ gerasse um pedido de setembro do corrente ano. Com a entrada de novas subempreiteiras no canrescisão amigável por parte da Odebrecht, que poderia alegar dificuldade de teiro, alguns para execução dos serviços auxiliares, que não poderiam ter sido
capital de giro. Esta solução contudo, seria demorada e ocasionaria uma in- previstos pela Odebrecht quanto a concorrência, a estimativa de novos recurterrupção nos serviços em andamento, com conseqüente aumento no atraso sos que devem estar disponíveis no próximo trimestre é. da ordem de 4 mijá existente ml.s obras ciVis. Teria, ainda; certa repefcussão externa o que, con~ lhões e 700 mil cruzeiros, 5 milhões e 500 mil cruzeiros e 5 milhões e 300 mil
forme orientação recebida de V. S•, não seria oportuno.
. cruzeiros, para outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Computa~
Bem, Dr., li todo o expediente, isso foi aprovado j:lelo Dr. Fernando do o prazo necessário ao reembolso há ocasiões em que a Odebrecht chega a
Candeias, que ficou todo arrepiado; aqui, quindo nós lemos este documento, ter quase 10 milhões de cruzeiros em giro, cifra que nos parece excessiva para
porque não li diretamente este documento, abri, aqui, 0 jornal, fiz uma janela as condições atualmente existentes no mercado financeiro.
no jornal e li estes textos como se fossem notícias de jornal, quando ele leu a
5- Se por um lado achamos excessiva essa imobilização, por outro lado
assinatura Fernando Candeias, tremeu nas estacas.
não podemos aceitar que tal situação constitua uma barreira à recuperação
Mas, V. s• é um homem diferente, foi em cima e não tirou uma vírgula, de prazo e que a reação necessária à consecução dos novos objetivos esteja
nem colocou um nó, só me corrigiu no 10, que eu não sabia. Não mudou na- condicionada à capacidade financeira da empreiteira. É nossa intenção reterda, é 0 mesmo homem 4 anos depois, nem uma palavra, nem uma vírgula, é nar assim que possível ao cronograma original que conduziria a construção
fora do comum, dos que depuseram, aqui, é um homem fora do comum. da usina no prazo mais econômico, porém, estas medidas de recuperação exiVamos, então, a outro documento: ·
girão mobilização de recursos e equipamentos que não podem- repetimos
Uma empresa, Dr., V. S• que é Engenheiro, uma-effipá~sa que tem essas - depender da estrutura financeira relativamente frágil que caracteriza no
características, tem coildições de contratar com empresa com a qual vinha momerito- os empreiteirOS brasileiros."
contratando obras, ou vinha executando obras, outra obras de vulto, até
Não tem que pôr uma vírgula e tirar um o.
maiores que a primeira, tinha condições nessa época?
"6- Permitimo-nos lembi"ar, outrossim, que quando FURNAS deu iní~
0 SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME _Nesse momento não. Na si- cio à construção de usina hidrelétrica como FURNAS, etc. consciente dessa
fragilidade estrutural dos nossos empreiteiros adotou a forma de contrato por
tuação, a Situação permaneCendo como está descrito aí, não, a minha opinião administração.
é de que não deveria ser contratada, tanto assim, que indiquei como solução a
7.I _ Concessão i mediaia de um adiantamento de 6 milhões de cruzeirescisão do contrato existente.
ros o qual permaneceria em poder da empreiteira até a conclusão das obras,
O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente.
podendo ser reduzido de valor a critério de FURNAS quando os totais men~
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Seria contra-sentido propor sais a serem reembolsados começarem a diminuir substancialmente."
De acordo, Dr. Então, S. S• não tem uma vírgula a tirar nem uma partí~
um novo serviço, um serviço adicional a um serviço que está sendo mal tocacula a acrescentar. Ratificou todo o seu expediente. Um homem que não teve
do.
um passo atrás. Ficou nos pontos em que ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Diiaquinó ofício de 6 de novembro de
Agora, Dr., uma pergunta para concluir, porque já estou satisfeito, jã
1976...
.
que V. S• informa tão bem.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Seis meses antes.
V. S• leu em algum lugar, ou teve conhecimento de que jã se pensa em tiO SR. DIRCEU CARDOSO - Seis meses antes, ou quatro.
rar Angra III lã do canteiro de obras de ltaorna?
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Li como notícia de jornal,
como declarações suas, inclusive, que seria jâ uma decisão do Governo de
mudar Angra III de Itaorna. Se falava, inclusive, no Morro do Urubu. Isso
que conheço a respeito.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

V. S• leu.

O SR. EMILIP CLÁUDIO LEMME- Eu li. Mas, qual seria a pergunta? Eu tomei conhecimento do fato, agora, qual seria a sua pergunta?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Estava perguntando se teve conhecimento?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Eu li, como noticiãrio de jornal.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Agora, volto a minha observação inicial
porque quero fazer um reparo. Então, não foi só V. S•, o Ministro Paulo Nogueira Batista, depondo aqui, não sei que dia, disse o seguinte: eu fiz a seguinte pergunta: "Sr. Ministro, a usinade reprocessamento que a NUCLEBRÁS
vai instalar em Rezende, foi cogitada a sua instalação para o Espírito Santo
ou para o Rio Grande do Sul?" Eu tinha lido isso num informe que estâ por
ar mas tenho uma maçaroca de papel desse tamanho e não vou encontrar.
Ontem estive ocupãdo o dia inteiro com a Comissão de Justiça, nós dois, o Sr.
Presidente e eu, até as 6 horas da tarde e depois fui à Embaixada Alemã, não
foi para conversar sobre a Odebrecht, nem sobre a HOCHTIEF, nem sobre a
HOFFMANN BOSWORTH, fui assistir a condecoração do outro membro
da ComiSsãO quC esteve na ONU, o Senador Otto Lehmann e lâ conversamos
frivolidades ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O Senador Otto Lehmann foi
condecorado pela Alemanha?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pelo Governo alemão com a Grande
Cruz da Ordem do Mérito, pelo Presidente da República Alemã. Ontem às 19
horas, com discurso do Embaixador que condecorava em nome da República
Federal da Alemanha.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- V. Ex• jâ previa isso quando
declarações sobre...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Acho que me convidaram para
ver. Até disse ao Senador Otto que depois da minha posição aqui contra a
'Odebrecht, acho que vou me desfeitear. Se me desfeitear os- alemães vão ouvir
1
alguma coisa lá. De fato me trataram magi1ificameri.te e alguns- não em termo de embaixador, não - alguns participantes das mesmas preocupações
nossas. Então, como disse, perguntei ao Presidente da NUCLEBRÁS:
.. Sr. Ministro, a usina de reprocessamento que a NUCLEBRÃS vai instalar em Resende, foi cogitada a sua instalação
para o Espírito Santo ou para o Rio Grande do Sul? O Sr. Paulo
Nogueira Batista: A usina de reprocessamento não vai ser instalada
em Resende, Sr. Senador. Em Resende estamos cogitando de instalar. O Sr. Dirceu Cardoso: Em ltaguaí? O Sr. Paulo Nogueira Batista: Em Itaguaí, é a fábrica de reatares. O Sr. Dirceu Cardoso: Onde
o reprocessamento, então? O Sr. Paulo Nogueira Batista: a usina de
reprocessamento não tem ainda uma localização definida. Estamos
estudando os vârios sítios."

,Cez aquelas

Ele gosta de falar sítios. Nós falamos local. Ministro não gasta palavra:
local é uma palavra muito trivial, muito terra a terra.
.. 0 Sr. se candidata para o Espírito Santo? Quem perguntou está aqui, o Sr. Paulo Nogueira Batista na página 30, na 9" e JOt.linha.
O Sr. se candidata para o Espírito Santo? Já que V. Ex• concentrou
tudo em Minas Gerais."

Eu tinha reclamado de ter desviado os centros nucleares do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Ele deu uma explicação que não aceitamos bem. Podia
haver uma raspazinba para o Espírito Santo.
""O Sr. Paulo Nogueira Batista: Não é impossível."
Não é impossível.
uo Sr. Dirceu Cardoso:_ A quarta usina nuclear, também se cogita a sua
instalação. O Sr. Paulo Nogueira Batista: Há idéias a esse respeito. Quer dizer
que o Espírito Santo está muito presente. O Sr. Paulo Nogueira Batista: V.
Ex" ouviu isso. Nesse dia estava para Mato Grosso, recordo-me disso. Não
estava aqui.
Há uma conferência de um ilustre brasileiro que conhecemos e que esteve aqui, o Engenheiro Luís Cláudio de Almeida Magalhães, Presidente que
era de Furnas, feita na Escola Superior de Guerra, não a ouvi, estou lendo
aqui, e S. Sa. deu um exemplar ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
Na pâgina 28, linhas de 1 a 11, diz S. Sa.:
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·~considerações de balanço energético regiofial indicam que as
seis unidades adicionais previstas no acordo, poderão ser instaladas
em centrais com duas unidades cada uma, o que reduz sensivelmen·
te os custos de construção, sendo duas delas na Região Sudeste e
uma no Nordeste; os demais fatores citados acima indicam que to·
das essas centrais deverão ser instaladas no litoral, em locais de fá·
ceis acessos rodo.ferroviãrio e marítimo. Provavelmente o mais per·
to possível dos centros de consumo da Grande São Paulo; uma no
Grande Rio, outra em vitória, Recife e Salvador a terceira."

Não fui eu quem disse, foi o Dr. Luís Clâudio de Almeida Magalhães,
Presidente- de Furnas. O jornal de hoje, Sr. Presidente, diz o seguinte:
"Em reunião a portas fechadas, quatro autoridades grandes
deste País, o Presidente da ELETROBRÁS, Arnaldo Barbalho que aqui esteve deixando ótima impressão - o Sr. Paulo Nogueira
Batista, Presidente da NUCLEBRÃS, o Sr. Diretor da K WU que ainda não esteve aqui- e o Ministro Shigeaki Ueki- que vai
nos honrar com sua presença."
Depois iremos tratar da reunião com o Sr. Ministro. Em duas horas de
reunião eles debateram para acertar, mais ou menos, o lugar da 3• usina. Eu
falei que não serã lâ pois tenho outros estudos confidenciais. não será lá por
causa daquelas estacas.
Diz ele aqui:
..Admitiu, segundo o engenheiro Licínio Seabra, Presidente que
també_!Il esteve aqui, que o Governo está estudando a relocação da
usina."
Se está estudando a relocação é porque está havendo a possibilidade de
não ser instatada lá, portanto não menti muito, não é?
.. A relocação da usina conforme já foi anunciado, vai sair da
praia- a fim de que os custos sejam minimizados ao mãximo. Admitiu no entanto, que se a construção ficasse fora do local indicado,
a empresa N orberto Odebrecht teria seu contrato rescindido, embora pudesse concorrer, normalmente, à futura licitação."
Quero respigar, agora, a declaração do Cel. Francisco Ferreira, que declarou que:
.. Um Senador da República pode dizer o que quiser, pois ele
deve saber o que diz."
Não sei bem o que disse, mas os dados, a buena dicha, estão me dizendo
que a terceira usina não vai ser lã em Itaorna. Não ~ou assessor do Ministro,
não sou nada, mas a terceira usina não vai ser lâ, porque Itaorna quer dizer
.. pedra podre" em tupi-guarani. Quiseram me desmentir, mas afirmou que a·
terceira usina vai ser lá. Que eu esteja reivindicando para Vitória ...
Se eu tivesse autoridade, antes de reivindicar para Vitória eu responsabi·
Iizaria todos aqueles que procederam ilegalmente nessa adjudicação.
O que disse que é no Espírito Santo, é o Sr. Presidente da NUCLEBRÁS, Ministro Paulo Nogueira Batista, o Presidente de Furnas, e não
tive tempo de ler o depoimento do Dr. Licínio, mas quando o Senador Jarbas
Passarinho inquirir eu ainda vou ler, ele também tem preferência pelo Espírito Santo.
Então V. Sa.. leu oo jornal._..
O Dr. Luís Cláudio Magalhães disse nessa conferência que não foi feita
aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas na Escola Superior de
Guerra, para um auditório de 140 pessoas, Oficiais Superiores das Forças Armadas, Oficiais Superiores .Q.e Mar-e-Guerra e civis recrutados em todas as
áreas do País e de alta categoria, lã ele disso isso:
..Que o programa nuclear no Brasil prevê o seguinte: uma usina
em 1977 de 600mw; uma em 1982 com 1.300mw; uma em 1984; uma
em 1986; uma em 1987; uma em 1988; duas em 1989; uma em 1990;
duas em 1991; duas em 1992; três em 1993; três em 1994; cinco em
1995; seis em 1996; seis em 1997; oito em 1998; nove em 1999 e dez
em 2000. Ao todo são 63 usinas, com 81.227 megawatts no ano
2000.
Não acha que seja um projeto ousado para o País, na atual circunstância?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Não. A parte, a necessidade
dessa potência é irrealizável, dentro do mercado brasileiro, a construção de
63 usinas riO prazo de 20 anos. Não existe capacidade construtiva no Brasil
para executar essas 63 usinas nesse período.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Isso é uma especulação, é uma con-ferência.
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Isso, provavelmente, é uma
projeção da necessidade energética brasileira nesses 80 mil megawatts e nu~
cleares. Segundo eles.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Bem! Ele não explicou bem, mas V. S•
deu a explicação.
Segundo S. S•, o seguinte: em 2000 nós estaríamos nivelados, a geração
hidroelétrica e a geração nucleoelétrica. O Senhor estã de acordo com isso, no
ano 2000?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não. Qualquer sistema energético deve ter um apoio térmico ou nuclear bastante maior do que aquele que
nós temos atualmente no Brasil. O sistema americano tem 15% hidráulico e
85% térmico nuclear. Quer dizer: não se pode basear um esquema desse tamaM
nho, com essas dimensões, apenas na parte hídrica, que depende de São PeM
dro fundamentalmente. Hã a necessidade de uma complementação térmica; e
no dia de hoje falar em térmica convencional não tem mais sentido pelo próM
prio custo do petróleo e pela durabilidadé 'do fornecimento. Então a solução
energética, não é só no Brasil mas é no mundo todo, é a energia nuclear de
ficção, que é a atual que nós temos, que não hã possibilidade de outra fonte
de energia. E se hã regra de dobrar a energia a cada 10 anos não existe tempo
para fazer isso em energia hidráulica.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Nós que não temos a capacidade deduração hidroelétrica aí esgotada ...
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Sim, o potencial brasileiro é dimensionado em 150 megawatts.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas trinta mil nós aproveitamos.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Exalo, mas desses !50 V. Ex•
tem na ordem de 80 mil, na região amazónica, em que o custo do aproveita~
menta é altíssimo; as dificuldades construtivas são imensas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• que estuda esse problema: qual ê o
custo do kw c da núcleo clétrico?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- O da núcleo elétrico é desconhecido, se fala de números que vão de 700 dólares por kw até 1800 dólares
por kw; então é um número variável.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mais V. S• ê mais favorâvel ao de menos ou de mais?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não existe favorável, existe a
realidade. Agora o problema é outro: qual é a solução alternativa? V. Ex• não
usando energia nuclear, qual é a energia que V. Ex• usaria para garantir o deM
senvolvimento do País? Então não existem Outras fontes hoje, as fontes alterM
nativas além da hidráulica, além da nuclear são mera especulação de laboraM
tório: energia solar, energia eólica, as energias das marés são coisas por vir
ainda~ estando em prãtica a energia nuclear de ficção que é uma coisa que
existe para os próximos 20 anos.
O SR. JARBAS PASSARINHO- E o que V. S• diz da alternativa das
fontes hídricas com- capacidade de transferCncia dessa energia produzida na
Amazônia, a longas distâncias, com articulação na rede nacional?
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- Não. Hoje a transmissão a longa distância cm corrente contínua já é u_ma tecnologia desenvolvida em vários
países do mundo. Existe a possibilidade, mas a avaliação de custo...
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. S• fez a pergunta diretamente ao
Senador dizendo qual era a alternativa. Então vamos esgotar dentro do seu
raciocínio a alternativa de fontes hídricas. 80 mil megawatts, V. S• declarou
que estão dentro da bacia amazônica -pode ser até mais - então partindo
desse levantamento urna pergunta que a Comissão tem sempre aqui em mente
é precisamente esta, levantada por parte da Oposição, sobretudo. Se não seria
possível, antes de ingressar na era nuclear, fazer um quotamento do aproveiM
tamento das fontes hidráulicas? E não das fontes não convencionais a que V.
S• se referiu agora.
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tando a inquirição que lhe faz o Senhor Senador Dirceu Cardoso - de lhe
perguntar se V. S• acha isso no momento, tão certo, como solução tecno,lógiM
ca que nós pudéssemos, desde logo, apartar a hipótese do ingresso nuclear ou
Se seria atê uma aventura?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Eu acho que o ingresso não
pode ser apartado desde logo, porque a execução hídrica, nas condições amazónicas atualmente exige um prazo que é perfeitamente descontrolado. As
condições amazônicas, hoje, ainda não são favoráveis na execução de obras
desse porte, desse vulto. Eu dou um exemplo: o Porto de Trombetas que era
previsto ser construído em 36 meses já superou esse prazo e continua como
sendo uma obra bastante difícil. Quer dizer, até que a· região amazónica seja
uma região de mais fácil acesso. mais simples de se operar na região amazõniM
ca. esse potencial seria muito dificil de se fixar um prazo para esse aproveitamento.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Antes que V. S• ataque tanto aregião amazõnica quero lhe dizer que sou do Acre e criado no Parã. Mas con~
cardo plenamente com essa contratação.
O SR. EM ILIO CLÁUDIO LEMME- Não.~ uma realidade que precisa ser desenvolvida. Fixar um programa de desenvolvimento do País em
condições aleatórias de dificuldades de acesso, dificuldades de execução, difi~
culdades de fixar esse potencial humano para trabalhar nessa energia a prazo,
é extremamente diffcil.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Qualquer obra de construção civil e
particularmente as obras de rodovia têm provado isso.
Então nós dizemos lâ um pouco ironicamente que a Amazônia tem duas
estações do ano, uma que chove muito e outra que chove demais.
Então neste período raciocinar com construções, segundo o modelo. por
exemplo do Centro Sul do Brasil, é um equívoco.
Então a pergunta me parece que foi respondida de maneira que esclarece
para nós. Quer dizer: apesar desse potencial estã disponível, apesar de haver
solução tecnológica até provável para dentro de alguns anos, se nós não in~
gressãssemosjá, paralelamente, no campo da energia nuclear, quase com seM
gurança poderíamos dizer que a demanda seria contida. Concorda?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Senador e no caso da Amazônia, teria que levar em consideração o fator custo; segundo o fator operacional, operar sistemas na ordem de 1500, 2000. 3000 km de extensão de linhas
de transmissão, é extremamente dificil. Nós poderíamos ter facilmente um
hlack-out tipo Nova Iorque, 48 horas a pagar; ê a operação de grandes siste-mas elêtricos nessas extensões; são grandes blocos de carga que pode ser retiM
rado de um sistema em função de pequena incidência atmosfêrica, uma chuva, uma tempestade, uma coisa, V. Ex• teria grande dificuldade em manter o
sistema em operação pela distância da geração ao centro de carga. Então são
problemas ainda a serem equacionados, todos eles envolvem um custo basM
tante alto. Quer dizer, a transmissão a longa distância em corrente contínua é
de custo elevado, ainda, e de custo operacional ainda desconhecido. Essa movimentação de grandes blocos de carga, a longa distância, dã uma instabilida~
de ao sistema bastante difícil de ser controlado.
Agora, acho que o sistema hídrico brasileiro tem que ser complementado
por urna geração térmica, e que hoje térmica convencional não faz mais senti~
do, teria que ser a térmica nuclear.
O SR. JARBAS PASSARINHO - O carvão V. S• não analisou nesse
campo? Porque o carvão tem sido considerado aqui por depoentes anteriores
a V. S', como sendo um grave inconveniente se ele fosse utilizado agora com
este fim; porque ele teria fatalmente aplicações mais nobres, sobretudo em
graus de alta caloria mais tarde. Concorda?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME-'- Concordo. O problema é um
balanço econômico operacional.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado.
O SR, EMILIO CLÁUDIO LEMME- A grande vantagem da nuclear
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Perfeito.
seria localizada onde necessário. Junto aos centros de carga, reduzindo o cusM
O SR. JARBAS PASSARINHO- Essas realmente são coisas para o séto da transmissão, portanto, facilitando inclusive a operação.
culo XXI em diante. Mas relativamente ao potencial hidráulico existente na
região amazônica, se ela pudesse ser captada, transformada em energia h i~
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho)- Senador Dirceu Cardoso, nós
droelétrica e intercalada nas linhas de transmissão jã utilizadas no Brasil, isso vamos suspender a sessão para almoço e V. Ex• tem 5 minutos a sua dispo_~sição, ainda.
seria uma solução.
Admite--se que há dois projetas sendo examinados, nos quais aqui fomos_...
O SR. DIRCEU CARDOSO-- Pode suspender a sessão, Sr. Presidente.
informados que estão sendo gastos ou serão gastos 2 bilhões de dólares. E um
0 SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho)- Então fica suspensa a sessão,
deles é um projeto de transmissão a longa distância em Corrente contínua de
Itaipu atê Brejo. Breu, é um nome qualquer deSses. Então o que interessa é a jâ convocando a outra para as 16:00 horas.
distância, a distância seria grande. Eu gostaria de como Relator- aproveiw
( Levantawse a reunião às 12 horas e 55 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (ltalívio Coefho) - Estã reaberta a reunião.
Com a palavra o nobre Senador Dirceu-cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Lemme, se não é inconveniente a
pergunta,- se for V. S• tem o direito de repeJi.. Ia- e se não é abusar da posição de V. S•, hoje, como depoente na Comissão, eu perguntaria, esperando
que V. S• nos desse informações ricas em dados como tem feito até agora: V.
8', como Presidente da Odebrecht, teria agido da mesma maneira como agiu
a N orberto Odebrecht na construção de Angra II e III, depois de construída
Angra I?
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O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME - Antes de responder eu diria
que, como profissional, como brasileiro, não vejo nenhuma necessidade de
tecnologia para a construção em nenhum setor de trabalho, aqui no Brasil.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Como?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não vejo necessidade de contratação de consultaria para efeito de construção. Temos, no Brasil, qualificação mais que suficiente para executar qualquer tipo de construção, sem
consultaria estrangeira.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Em qualquer terreno?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Em qualquer das obras que se
fizer, para qualquer tipo de teçitologia a ser aplicada: siderurgia, petroquímiO SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Estou entendendo que a per- ca, nuclear ou hidrelétrica. Não hã necessidade de contratação de knOw-how
'gunta se refere a Angra I: a maneira de agir da Norberto, independente de ser 'estrangeiro pafa efeito de construção.
ou não Presidente.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas o Dr. Franklin Fernandes disse, no
O SR. DIRCEU CARDOSO - Correto.
seu famoso relatório, que a Odebrecht se ressentia de assessoria tecnológica e
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Acho que a Empresa Norberto recomendava que se contratasse empresas para assisti-la na fase da consOdebrecht, tendo sido qualificada como contratante da Usina I, tinha na mão trução de Angra 11.
um grande campo de trabalho a ser desenvolvido. Eu, se fosse o Presidente da
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Provavelmente, é uma opinião
Norberto, teria dedicado a essa obra o máximo da minha atenção como em- pessoal do Dr. Franklin.
presário, como empresa, para obter melhores resultados a fim de absorver
Acho que quando se fala em assessoria de construção poderia ser, incluessa famosa tecnologia nuclear de construção - não sei bem o que seja sive, por uma empresa nacional como, no caso, foi a própria Logos quem deu
porque aprender a fazer usinas nucleares, evidentemente, é ganhar um bom assessoria, assistência no pedodo em que ela esteve contratada.
mercado para qualquer empresa no Brasil. Teria procurado evitar todos esses
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. s• que foi medalha de ouro na Escola
pecados dos quais a empresa é acusada- e foi acusada por mim na ocasião
oportuna - de não cumprimento das suas obrigações. Acho que a melhor Nacional de Engenharia ...
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho) - V. S• fica liberado pararesponder ou não à pergunta, porque é uma colocação puramente pessoal.

atitude empresarial seria aproveitar ao máximo a oportunidade para formar,
dentro da Empresa Norberto, um setor de usinas nucleares. De modo que teria dedicado o melhor da minha empresa em forças, em equipamentos, em
homens para atender, da melhor maneira possível, essa atividade que é uma
atividade nova no País e que, provavelmente, do ponto de vista empresarial,
daria muito bons resultados.

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• acusa, nesse oficio, aqui, a falta de
idoneidade técnica. Pergunto a V. S• que foi dirigente da primeira usina: tinha
a Odebrecht capacidade técnica, instrumental, maquinarias para ser-lhe adjudicadas as Usinas 11 e III?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- São duas perguntas em uma.
Quanto à pergunta se a Odebrecht dispunha, naquela ocasião em que eu estava lã, dos equipamentos necessários, a resposta é sim. Agora, se ela possuía
um quadro, um staff, um grupo de pessoas capazes de tocar aquela obra, a
resposta é não, tanto assim que foram feitas várias mudanças, incJusive, a
contratação de uma terceira empresa que pudesse, realmente, tocar os serviços da Norberto. Em relação às Usinas II e III jâ aconteceu numa época
posterior a minha presença. Não saberia responder se, no momento em que
ela foi contratada, em 76, para a Unidade II e III, a situação era melhor ou
pior daquela que conheci.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Em que ano se deu a saída de

v. s•

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME-_:_ em 17 de novembro de 1975.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Conhece V. S• Õdespacho do Ministro
no processo de adjudicação?
O SR. -EM I L!O CLÁUDIO L EM ME- referente à adjudicação 11 e III?
Não.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Vou ler alguns trechos. No seu despacho, o Sr. Ministro enfatiza que
"a ELETROBRÁS e FURNAS exijam refor!<o de assessoria
técniCa, principalmente para Angra II e que, com a absorção de tecnologia, possa a referida assessoria ser dispensada para Angra III,
com a conseqUente redução de custos".
Este despacho não reconhece que a Odebrecht era balda em equipamento?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Assessoria não significa equipamento. Assessoria seria tecnologia, métodos construtivos, maneiras de fazer. Estã indicando que seria necessário à Norberto uma consultaria, uma assessoria de melhor nível, com maior experiência para que pudesse ajudar â
Norberto a formar uma equipe à altura da construção da Usina II e que
aprendesse a fim de aplicar esses conhecimentos na Usina III.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME -

Na turma de 1955.

O SR. DIRCEU CARDOSO- ... da qual fez parte o nosso colega, Senador Roberto Saturoino.
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Ele formou-se um ano antes,
em 1954.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• poderia dizer se eram dispensáveis
as contratações -da Hochtief e D' Appolonia, no caso da construção de Angra
II?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A D'Appolonia tem uma atividade diversa; ~uma consultaria a nivel de projeto. Acho necessâria uma consultaria tipo a D'Appolonia para efeito de projeto, de mecânica do solo, de
geofísica. Neste caso, a consultaria estrangeira ainda é necessâria no Brasil. A
Hochtief, como consultaria de construção, considero desnecessária.
O SR. DIRCEU CARDOSO- A Odebrecht poderia dispensar perfeitamente a Hochtiet?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A Odebrecht e qualquer outra
empresa nacional pode dispensar esse tipo de assessoria.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas diz o Dr. Martins, no seu famoso
relatório, que a Odebrecht necessitava dessa assessoria para fazer os estaqueamentos, as obras de fundaÇões.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Aí tem que ser considerado
como Opinião própria da pessoa que emitiu. Dr. Martins quem seria?
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Martins não, Dr. Franklin Fernandes.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Estou emitindo uma opinião;
acho desnecessária consultaria estrangeira para efeito de construir alguma
coisa no Brasil.

O SR. DIRCEU CARDOSO- A construção das fundações de uma usina nuclear exige tanta especialização, notória especialização, tecnologia econhecimentos de modo que só uma empresa estrangeira pudesse fazer essas
fundações, ou qualquer empresa de alto nível do Brasil poderia fazer essas
fundações, de Angra II?
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- O problema das fundações não
tem muito a ver com a usina nuclear.~ um problema de fundações. Construir
estacas de um metro e vinte de diâmetro e 40 metros de profundidade, exige
uma experiência, um conhecimento de como se faz essas estacas, mas não tem
nada a haver com o problema da usina nuclear em si. É uma técnica de fun~
dações. Isto é, qualquer empresa brasileira que trabalha em fundações, pode~
ria fazê-lo. Esse trabalho, por exemplo, com essas mesmas dimensões, está
sendo feito na AÇO MINAS, hoje, por empresas nacionais, sem nenhuma asO SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• como dirigente de Angra I acha sessoria de empresas estrangeíras.
que a Odebrecht teve a necessária eficiência e tecnologia na construção de anO SR. DIRCEU CARDOSO- Então, essa contratação, essa recomendação do Ministro, a Contratante, V. S• acha que foi desnecessária?
gra I?
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A minha opinião jâ emiti: não
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0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Veja V. Ex• que, a! no 6.1.18,

vejo necessidade de uma consultaria no setor de construções. Agora, por que ele declara que pudemos verificar, na Alemanha, que a experiência alemã
o Ministro tomoU essa decisão e- indicou, aCho -qUC cabe mais a ele do que a com matacões também é restrita. Experiência, aliás, com matacões não é fremim dar um parecer. Eu considero desnecessâria a assessoria de construção. .qiiente em outras partes.
Em seguida, ele se refere, a um livro que deve ser clâssico, ou que tenha
O SR. DIRCEU CARDOSO - Que obra V. S• dirige?
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Atualmente sou o Adiministra- muita importância nes-Se campO, que é o Orilled Pier Foundation, faz uma
dor Geral do Consórcio Hidro-service e Geotécnica que faz o gerenciamento transcrição à página 24, onde há referências precisamente a Boulders and
Cobbles e declara mais tarde, na página 27, também, com uma transcrição do
da Usina Siderúrgica de Ouro Branco para a AÇO MINAS.
livro a respeito de seleções, Selection of Drilled Pier Foundation e sobre as
O SR. DIRCEU CARDOSO - Também trabalha com estacas?
dúvidas que então havia, se deveria ser terreno regenerado; eram quatro hipóO SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Estamos enfrentando o mesmo teses levantadas: fundação direta sobre terreno regenerado, tubulões de oitenproblema lã; estamos fazendo a ordem de 350 quilômetros de estacas, algu- ta centimetros por urp metro e trinta; tubulões de oitenta centímetros por um
metro e vinte de diâmetro ou não. A Hochti~f foi_ contratada, não porque timas delas do mesmo tipo das que estão sendo feitas em FURNAS.
O SR. DIRCEU CARDOSO- E não tem assessoramento de empresas vesse conhecimento sobre matacões, mas porque tinha grande experiência internacional sobre fundações.
estrangeiras?
Daí eu achar que a colocação do nobre Senador Dirceu Cardoso poderia
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Absolutamente. As empresas levar à conclusão de que havia uma básica incoerência nas considerações do
que trabalham lâ são a Geotécnica, a Franklin executando as estacas. Não hâ Doutor Franklin, quando diz que a firma não tem experiência sobre matanenhuma assessoria estrangeira para isso.
cões e foi contratada para resolver dúvidas sobre matacões. Foi contratada
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vai agUentar um alto-forno que vai pe- para resolver dúvidas sobre diversos problemas de fundação em terrenos que
exigem um tipo de fundação. S. Ex• tem razão, quando salienta que a recosar quanto?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Alguns milhares de toneladas. mendação foi para a Hochtief. Aliás, aqui, o Dr. Luiz Cláudio de Almeida
Magalhães chegou a falar em influência exógena.
Só de material são 38 mil toneladas mais a carga do combustível.

O SR. DIRCEU CARDOSO - Diz o Dr. Franklin Fernandes que não

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Qual a tradução disso?

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -A tradução disso para mim é
encontrou. aqui no Brasil. uma empresa que tivesse prática de estaqueamento
em terreno de matacões. Nem encontrou na Alemanha, nem nos Estados muito simples, quando eu for inquirir V. Ex• pretendo chegar literalmente a
Unidos, nem em parte alguma do mundo. Para isso recomendava a"assessoria ela.
de uma empresa alemã. Então, pergunto a V. S• se na Alemanha não havia
O SR. DIRCEU CARDOSO - Diz: ele, aqui, neste famoso relatório:
uma empresa com conhecimento técnico bastante para trabalhar num terreno
"Em nossa última viagem à Alemanha, aproveitamos a oportude matacões porque ele recomendou o assessoramento de uma empresa alenidade para visitar. por indicação da K WU, uma execução de fun~
mã?
dação, constatamos que nenhum dos especialistas presentes das firO SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu respeito muito a memória
mas referidas tinha experiência de executar tubulões em solo com
e acima de tudo a integridade do Senador Dirceu Cardoso, mas suponho que
matacões.''
não estâ bem colocada a questão quanto a rememorização do que disse o Dr.
Quero dizer a V. S• o seguinte: se perfurava um matacão - a estaca ia
Franklin. O Dr. Franklin recomendou a Hochtief para a organização de can- naturalmente perfurar -r- ou se seria encravada dois ou três metros; aí. ê que
teiro; não foi para fundação.
houve a divergência entre a Hochtief e a D'Appolonia.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Vamos tirar a dúvida.

Chegou ao conhecimento de V. S• esse fato?

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Declara, inclusive, que esteve
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Eu não estava mais na adminisna Alemanha e viu uma primorosa organização de canteiro. Nesse sentido ele tração.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pena V. S• não estivesse lá naquela ocafazia recomendação. Até mesmo chamamos a atenção de que ele declarara
que na sua viagem à Alemanha não havia encontrado n_inguém com experiên- sião, porque iríamos saber muita coisa a respeito.
cia em matacõcs. Logo seria um contra~senso ele recomendar uma compaO SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- f: poss!vel.
nhia alemã para trabalhar com matacões que não conhecia.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, di:i aqui: 6.1.20- "Para levantar essas dúvidas contratamos a Hochtief, firma alemã das maiores e gozando
do maior conceito da K WU dentre todas as outras. Os seus representantes e a
firma Bruckner. subsidiária da Hochtief, especializada em fundações. chegaram ao Rio em 9 de junho passado. visitaram Itaorna, inteirando-se de todos
os detalhes do Projeto de fundações, sendo-lhes entregue todos os elementos
da Plumon - LGA e a K WU existente no Brasil, bem como autorizamos a
Hochtief a colher aqueles em poder da LGA em Nuremberg. Contratamos a
Hochtief especializada em fundações". Ele diz aqui então nos matacões. "A
empresa vem se acercando de consultaria especializada e tem proporcionado
a todas as áreas do seu quadro técnico programas de treinamento altamente
especializados", referentes à Hochtief.
Sr. Presidente, c-onsultaria V. Ex• se já nos chegou o relatório preliminar
do planejamento das obras?

O SR. DIRCEU CARDOSO - Do jeito que tem deposto aqui...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- É poss!vel que estivesse sendo

inquirido também duramente por decisão tomada a nível técnico. Porque
todo administrador que toma uma decisão é passível de ter uma decisão jul-

gada.
O SR. DIRCEU CARDOSO - A sugestão da KWU é dificilmente efetiva. Equipamentos desse tipo, desse último porte, não existem no Brasil, e
nem são correntes na Alemanha. As perfurações montam a vinte e tantos mil
metros de comprimento. Vou dar a V. S• dados certos. Vamos calcular a que
montante chegam as fundações de Angra II. São milhares de metros de perfuração de rocha. Qual é o termo adequado? .E: prender estaca?

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- O termo é encravar a estaca.
O SR. DIRCEU CARDOSO - São milhares de metros. Daí, o preço
violento. Dr. Lemme chego à seguinte conclusão: a culpa não recai totalmen-

te na Odebrecht; não estou aderido à Odebrecht, depois da visita à EmbaixaO SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho) - Ainda não chegou.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- V. Ex• leu essa parte da carta da da Alemanha, não creio Que a culpa é de quem ordenou isso tudo. Se não

ordenasse, a Odebrecht não estaria em jogo.
Queremos, via Odebrecht, apurar a culpabilidade das autoridades que
ordenaram a adjudicaçã9. t isto. Não estamos desviando nada. V. S• vai ver,
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Eu queria apenas dizer que foi no exame dos motivos que determinaram a instauração da Comissão Parlacontratada. Para fundações.
mentar de Inquérito, toda essa gama de assuntos que estamos tratando. Não
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo. Mas, não recomen- desviamos nada.
dação dele.
Não estava prevenido para invocar essa metragem das perfurações, mas
já que a coisa correu, vou dizer a V. S• quantos mil metros de perfuração de
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois é. Mas contratou.
pedra - é um túnel para baixo, um túnel vertical, de rocha. Desculpe. não
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Contratada, claro! Todos sa- posso usar esta expressão, mas, é um túnel para baixo; é maior que o Monte
bem que foi contratada.
Branco, na Europa; é o maior túnel do mundo que está sendo perfurado,
O SR. DIRCEU CARDOSO - Contratou a Hochtief...
aqui, para as estacas de Fumas pela Odebrecht.
do Engenheiro Franklin para admitir que a sua primeira colocação estava
certa e a minha errada, ou não?
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São vinte e dois quilómetros de rocha para fincar essas estacas; e V. S•,
que é um laureado da Escola Nacional de Engenharia, chefe também de
obras, onde estão sendo consumidas estacas nas fundações da Açominas, poderá dizer a que preço chegaremos com essas fundações? São vinte e oito mil
metros, salvo engano. Vinte e oito mil metros de perfuração de rocha para
fincar duas mil, cento e oitenta e sete estacas. V. S• disse que eram oitocentas
q.tacas, no seu tempo. Agora é estaca escorando estaca!
O SR. EMiiio CLÃUDIO LEMME- Esses vinte e dois mil metros
provavelmente é o total das escavações.
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Isto é, 80 quilômetros e 907 metros de perfuração para caber o quê?
Duas mil, cento e treze estacas. Muito mais do que as 800 de que falou V. S•
Sr. Presidente, está comprovado aqui o fato.
Dr. Emílio Lemme, desculpe-nos a pergunta, mas por que V. S• se afastou da chefia das. obras? Pode nos confessar aqui'?

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Não se trata de confessar,
trata-se de contar um fato.
TiVe- dois afastamentOS: em -dezembro de 74, no final do ano, em que eu
ainda era chefe da obre e adjunto da administração do projeto no Rio, deixei
de ser chefe e a alegação, naquele momento, era a de que o meu estilo gerenO SR. DIRCEU CARDOSO - Não, de perfuração só em rocha!
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- !;: um número bastante exage- cial não se enquadrava no esquema implantado de trabalho. Isto foi em de-zembro. Durante o ano de 75, trabalhei mais no Rio de Janeiro como adjunto
rado ...
do administrador do projeto, Dr. Franklin, até o final do ano, até novembro,
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Quantos túneis Rebouças da- exatamente. No dia 6 de novembro, nós _tivemos uma conversa telefônica, Dr.
ria isso?
Franklin na Alemanha e eu no Rio de Janeiro em que nós discordávamos da
O SR. DIRCEU CARDOSO - Dois túneis.
programação a ser estabelecida na execução desse serviço de estaqueamento.
O SR. EM I LIO CLÃUDIO LEMME _Vinte e dois mil metros deve ser Dentro daquilo que eu conhecia do problema, das sondagens feitas junto às
o· total das escavações, mas não apenas em rocha.
empresas construtoras brasileiras, todas elas necessitavam da ordem de 6 a 9
meses para poder instalar um serviço, poder proceder a sua execução. Então,
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, pode suspender por cin- não era possível começar de imediato, em dezembro, em janeiro de 75 e 76,
co minutos a reunião, enquanto procuro os dados?
como desejava o Dr. Franklin, esse trabalho. A minha proposta para a proO SR. PRESIDENTE (ltalívio Coelho)- Estâ suspensa a reunião por gramação; estabelecida dentro dessas condições, era a de que o ano de 76 foscinco minutos.
se usado na prê~qualificação do empreiteiro e fosse dado, a ele, tempo de se
{Suspensa a reunião por 5 minutos.) mobilizar, de se equipar para executar esse serviço. A execução dos trabalhos
O SR. PRESIDENTE (Italfvio Coelho)- Estão reabertos os trabalhos. deveria começar a partir de 19 de janeiro de_77. Era essa a minha posição pcContinua com a palavra O nobre Senador Dirceu Cardoso.
rante o problema. A posição, digamos Franklin, a posição adotada foi a de
que esse trabalho deveria ser feito de imediato, começando imediatamente a
0 SR. DIRCEU CARDOSO_ 0 Dr. Lemme disse que no tempo dele execução
para que, de abril de 76 atê nove·mbro de 76, estivessem concluídos
eram 800 estacas. Vamos ler:
os trabalhos, permitindo o início das obras civís. E- uma discordância, para
~~o comprimento total dos tubulões também passou de 33 mil mim, fundamental, de base. Eu não acreditava que fosse possível fazer- e os
metros, inicialmente previstos, para 80 mil metros."
fatos demonstram que eu tinha alguma razão- daí achei melhor me afastar.
Oitenta quilômetros de profundidade. O que é que V. S• acha?
·Pedi o meu afastamento a partir de 6 de novembro que se concretizou no dia
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Se é necessârio, precisa fazer. ~ 17 de novembro de 75.
Senador, isso não ê- problema da Norberto Odebrecht, é um problema de proExatarnente este é o ponto da divergência fundamental que levou o meu
jeto.
afastamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Perguntei aqui, ao Dr. Luiz Clâudio,
O SR. DIRCEU-CARDOSO -Os jornais estão envenenando que esta- sobre as irregularidades da Westinghouse, com relação a Angra I. Ela tem
mos contra a Norberto Odebrecht. Nós queremos, via N orberto Odebrecht, b.astante culpa naquelas irregularidades ali cometidas. V. S• tem alguma coisa
constatar a responsabilidade das autoridades que determinaram a adjudi- a alegar sobre isso?
cação. Temos que fazer via Odebrecht. O Sr. Ministro não vai confessar isto
aqui, mas, vamos cercar por todos os lados, vamos ler a carta dele, aqui...
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Depende do que V. Ex• chama
Dr. Emílio, tenho um parecer do Clube de Engenharia, e vou lê-lo. Não de irregularidade.
O SR. DIRCEU CARDOSO -Sabe por que, Dr.? Porque eu não ccvou soltar os meus documentos numa sessão só; vou soltâ-los devagarinho.
Tenho um documento do Clube de Engenharia a respeito do parecer do Dr. nheço a carta do Dr. Mário Bhenring. Se eu tivesse a carta, eu poderia arguFranklin; tenho tambêm um parecer de um órgão têcnico de engenharia do mentar, com dados, agora. Mas não tenho a carta. Ela ficou de ser remetida à
Exército; e tenho um parecer de um consultor jurídico. E com aquilo eu não Comissão, mas não veio.
poderia dar essa extensão à questão, não poderia. Então os jornais estão diO SR. EMILIO CLÁUDIO_ LEMME ........-Infelizmente ou felizmente, eu
zendo que estamos contra a Odebrecht.
também não conheço a carta.
Não estou atacando a Odebrecht.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas teve conhecimento.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Não. Desconheço o fato. O que
Diz ele aqui:
"Este fato combinado com o aumento de tubulões acima men- eu posso dizer é que os problemas da Westinghouse no desenvolvimento da
cio nados elevou os mil cento e trinta e cinco metros a perfurar em Angra I foram atraso do projeto e atraso na entrega de equipamento. Não sei
rocha, conforme o contrato ... para 22 mil, 239 metros, em rocha."
se é a isso que se refere a carta e se é essa a pergunta de V. Ex• Mas a carta eu
Dr. Emílio, é um túnel de 22 quilômetros de rocha. Túnel esse que, para desconheço.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Houve algum desentendimento entre a
chegar na rocha, tiveram que perfurar 80 quilômetros. E, desses 80 quilômetros, 22 são em rocha. E, agora, chega V. S• aqui e diz: nós não precisávamos Westinghouse e a Norberto Odebrecht?
contratar uma firma; temos experiência bastante para fazer. Então por que se
O SR. EMlLIO CLÁUDIO LEMME _Não teria por que haver, porcontratou a Hochtief7 Se V. S•_ que é medalha de ouro não sabe, eu que não que não existia nenhuma ligação direta entre as duas. A Odebrecht era a emtenho nem a medalha de latão...
preiteira de Furnas para os trabalhos civis; e a Westinghouse, com a EBE,
O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Não sei lhe responder. Hã a ex- Empresa Brasileira de Engenharia, era a contratante de projetas, fornecimenplicação do Senador Jarbas Passarinho no sentido de que a Hochtief não ter1a tos de materiais e equipamentos e execução das obras de montagem. Então,
sido contratada para esse setor de trabalho, mas para uma outra finalidade.
não deveria haver razão para um desentendimento entre as duas. Pode ter ha·
0 SR. DIRCEU CARDOSO _ Dr. Emílio, desculpe-me, mas fun- vido um normal choque de trabalho na coordenação de trabalhos, atividades
dação, para mim, é furar o chão, tirar a terra, escavar, pôr areia, tirar areia, civis e montagens. Mas desentendimento não haveria -razão-para"·ter;
tirar ãgua...
O SR. DIRCEU CARDOSO- E entre a KWU e a Odebrecht e a KWU
O SR. EM[LIO CLÃUDIO LEMME - Isso é fundação.
e Furnas?
O SR. DIRCEU CARDOSO -~Portanto, a minha memória não me
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- A K WU eu desconheço, portraiu.
que na época em que ela passou a participar da atividade de construção eu
Sr. Presidente, diz aqui:
não estava mais em Furnas .
..... terão que perfurar 22 mil, 239 ri:ú:tros de rocha para fincar
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr., V. Sa. não acha que a mudança da
as estacas. E serão fincadas depois que as perfurações atinjam- em nossa política nlldear, da faixa americana da Westinghouse para a KWU ale~
sentido contínuo - 80 mil, 907 metros."
mã também trouxe uma série de problemas para o Brasil?
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O SR. EM I LIO CLÃUDIO LEMME- Não acho que essa mudança do ·
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Com ãgua natural há mais de
.
fornecedor dos equipamentos provoque essa dificuldade adicional. Não acre- 80%.
dito que isso seja uma dificuldade adicional, porque, basicamente, os projetas
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME- Este ê o tipo mais corrente no
são iguais. O tipo de reatar fornecido pela KWU é o mesmo tipo de reator mundo para a produção de energia elétrica.
fornecido pela Westinghouse. E a KWU começou a fabricar reatar com liO SR. DIRCEU CARDOSO - Mas o nosso não é esse, é?
cença da Westinghouse. Então, não existe nenhuma diferença fundamental
O SR. EM I LIO CLÃUDIO LEMME- O nosso tipo é o mais normal, é
no funcionamento das duas usinas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não existe diferença fundamental entre o tipo de maior incidência no murido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- São cento e quarenta no mundo, contra
o quê?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Entre as duas usinas, a usina catorze de um lado e dois iguais à Atucha.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu me proponho a ser a sua
americana, forneéida à Angra I e as usinas alemãs, fornecidas à Angra II e
III. O princípio fundamental é o mesmo, o tipo de reatar é o mesmo. Não memória viva, daqui por diante.
existe um-a diferença fundamental de projeto entre as duas. A concepção das
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou gostando. V. Ex• estã me acomusinas, em outras palavras, é a mesma, a engenharia básica é a mesma.
panhando bem.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas hã uma diferença.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - O percentual é desta ordem,
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Hã a diferença de tamanho, dez, quinze por cento de urânio natural, contra oitenta e cinco por cento de
urânio
enriquecido. Como ordem de grandeza é isso. A linha internacional,
uma tem 600mw a oirtta ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Desculpe-me, Doutor, mas não é só no hoje, é predominantemente de urânio -enriquecido e água normal.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• que trabalhou em Atucha, poderá
tamanho. Na estrutura hâ uma diferença.

e

O SR. EM I L!O CLÃUDIO LEMME -A diferença que existe é que a
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Eu não trabalhei em Atucha.
usina americana-tem um setor de contenção, onde se colocam apenas equipamentos nucleares, naquela forma de cilindro básico. Na unidade alemã tem Tive uma participação bastante superficial...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas trabalhou na usina nuclear e podeuma forma de esfera, porque algumas outras unidã.des fundona:iS são colocadas mais próximas do setor nuclear. Mas o princípio funcional o tipo de rea- rá dizer. A Argentina está caminhando para a terceira usina. Em quanto temtor é exatamente o mesni.o. Inclusive, o reatar alemão foi fabricado, durante po, ela terá condição de fabricar a bomba, a /atere. V. S• poderia dar uma inmuito tempo, com licença americana, com licença da Westinghouse. E. o mes- formação à Comissão? Nem sC teni essa coridição, nos próximos dez anos?
mo tipo de PWR (Pressurized Water Reactor). Então não existe uma difeO SR. EM I LIO CLÃUDIO LEMME- Para fazer bomba atômica prerença de projeto. A concepção alemã é um pouco diferente, porque inclui, na- cisa de ter plutónio, não é isso? O reator de urânio natural produz maior
quela zona reservada, alguma coisa mais.
quantidade de plutônio do que o de urânio enriquecido.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr., V. Sa. esteve na Argentina, presO SR. DIRCEU CARDOSO- Então o de lã. produz mais do que o nostando serviços na Atucha, não?
so?
O SR. EMILIO CLÃUD!O LEMME- Eu participei na obra, mas não
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Exalo. E haveria maior possina parte fundamental, na parte de âgua de circulação. Não é nada de funda- bilidade de reunir a quantidade de plutônio com o urânio natural do que com
mental.
o outro.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas V. Sa. viu ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- Uma pergunta agora: Com esse sistema,
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Vi a usina, conheço a usina. eles já com o funcioriamento de uma usina e nós com a nossa ainda por funcionar, quantos anos está a Argentina a nossa frente em energia nuclelétrica?
O SR. DIRCEU CARDOSO- E o que acha do programa nuclear arO SR. EMILIO CLÃUD!O LEMME- Estamos empatados. Estamos
gentino, em relação ao nosso? V. Sa. tem conhecimento dos dois.
atrasados apenas em completar a primeira.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Conheço alguma coisa dos
O SR. DIRCEU CARDOSO - E quantos anos atrasados?
dois, mas não sou um expert nuclear, para dar opiniões a respeito do plano
nuclear argentino ou brasileiro. Não sei qual seria exatamente o assunto que
V. Ex• gostaria de saber, mas não me é possível...
O SR. DIRCEU CARDOSO - Qual é o melhor programa para nós?
Como as nossas condições de urânio, o enriqueciinento que virâ dos Estados
Unidos, naturalmente...
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- A sua pergunta é qual o tipo de
reatar melhor para o Brasil?
O SR. DIRCEU CARDOSO- ... Esse atrito que criamos com os Estados Unidos - não agora em relação à Angra I, mas a Angra II e III e as outras Angras que virão por aí.
-- O SR. EMILIO CLÃUDIO LEM.ME- As Angras todas que vêm por
aí, hoje previstas, são do tipo PWR. É o reatar de urânio enriquecido e âgua
normal, água leve. O esquema argentino trabalha com urânio natural e água
· pesada. Hoje, a grande maioria dos reatares do mundo são do tipo adotado
pelo Brasil, que é o tipo de maior eficiência, de maior economia e de menor
tamanho.
O SR. DIRCEU CARDOSO quantos existem no mundo?

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Ela deveria estar pronta em
1976, foi atualizada em 1978 e ficará pronta em 1980. Dois anos atrasados, no
dia de hoje.
Acho que este atraso não é nada de dramático.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não hã nada disso.
As nossas perguntas já estão mais ou menos esgotadas. Quero aproveitar
a alta qualificação do depoente, porque não temos com facilidade um homem
do seu gabarito, da sua qualificação, da sua experiência, da sua franqueza. Só
por isso a Comissão tem de aproveitar.
Sr, Presidente, acho que depois de terminar o depoimento do Dr. Lem·
me, terminada essa primeira fase, nós o deveríamos convidar para nosso assessor, assessor da Comissão. A maneira franca, certa, vertiCal, não se afastou
da sua linha, não modificoU o seu PensamCnto, não retificou uma vírgula dos
seus oficias de quatro anos atrás. Portanto, é um homem que a gente deveria
chamar para assessor da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (ltalivio Coelho)- A Presidência registra a sugestão de V. Ex•.

E do tipo adotado pela Argentina,

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou concluindo. Mas quero aproveitar o Dr. Lemme para mais umas perguntinhas, até o fim do século.

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Não sei, mas o percentual é
bem menor do que o do urânio enriquecido.

O SR. EM ILIO CLÃUDIO LEMME- O Sr. estã dizendo que esta foi
a minha declaração, a minha opinião?

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Já foi dado aqui, à Comissão,
a relação.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu sei, mas queríÚestar.
O SR. EMILIO CLÃUD!O LEMME- Não é a minha seara, não vou
dizer números de cabeça. O que eU posso dizer é que a·grã.iide maioria de reatares no mundo são do tipo PWR, urânio enriquecido e água natural.

O SR. DIRCEU CARDOSO..:. V. So adota essa equiparação das duas
capacidades geradoras: a nuclf?létrica, estimada em 75 mil mw e a hidrdétrica,
tàmbém, até o fi!n do século.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Se a projeção energética prevê
essa quantidade de 150 mil mw para essa épOca, acho que a única maneira de
atingir esse valor, no prazo que nos resta, seria usar uma parte considerável
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em usinas térmicas que não poderiam ser mais convencionais; portaitto, V.
Ex• teria que suprir essa diferença com energia termonuclear.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• não pertence mais a Furnas, estã
numa outra empresa. Ousaria perguntar a V. Sf, com muita cautela, com
rnuito receio. V. S• não acha que Furnas teve culpa no status quo de Angra II
e lll?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Culpa em relação a que?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Nessa contratação, nessa extensão de
obras com esse favorecimento ...
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- A palavra favorecimento deveria ser primeiro demonstrada. Se Furnas atuou de maneira a criar essa si~
tuação, é óbvio que ela escolheu a empreiteira, ela determinou; são as defi~
nições dadas por Furnas que trouxeram essa situação. Agora, se isso é uma
responsabilidade, um favorecimento, acho que é um outro problema.
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S< acha que houve um favorecimento
aí. não?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Acho que isso ainda tem que
ser analisado, demonstrado.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Não quer ana-lisar para nós?

O SR. EM I LIO CLÃUDIO L EM ME- Acho que não cabe a mim analisar o problema; não tenho todas as informações disponíveis pois deixei de
pertencer ao, quadro nuclear desde novembro. De lã para câ, se existe, o
problema nasceu nesse período; então, para analisar alguma coisa, terá que se
ter todas as informações disponíveis.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Disse, aqui, o Dr. Luiz Clãudio Magalhães: que a nacionalização da usina nuclear de Angra I era simbolizado 6% e
esses 6% eram representados por 6 ou oito parafusos, chumbadores.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- O percentual é correto, agora,
o resto me parece incorreto e não deve ter sido dito pelo Dr. Luiz Cláudio
Magalhães.
O SR. DIRCEU CARDOSO -

Foi dito por ele:

O SR. EM I LIO CLÁUDIO LEMME- Seis por cento corresponderia a
parafusos?
O SR. DIRCEU CARDOSO eram chumbadores ...

Não sei se a parafusos; ele disse que
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O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - No caso da usina nuclear, é
mais importante a qualidade para se atender ao fator segurança.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sã,o essas as três características?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Essas são as características de
qualquer empreendimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Lemme, estimando-se o crescimento do Brasil em 7%, a demanda de_~nergia elétrica terâ que atender a que per~
centual decenalrnente?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Esse número existe, aí, em
várias oportunidades; crescçndo-se 7% ao ano, em dez anos tem_os que dobrar
a capacidade instalada. Em cada dez ano, temos que executar o total da ener~
gia disponível até o início do decênio.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Quanto temos, hoje?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Na ordem de 30 mil mw.
O SR. DIRCEU CARDOSO- E daqui a dez anos?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Teríamos 60 mil. Em dez anos
dobra-se a energia instalada.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mais dez anos, no ano 2000?
O SR. EM I LIO CLÃUDIO LEMME- Vai ser necessário 120 mil. Em
cada dez anos, praticamente, o Senhor tem que instalar toda a potência existente no País, até o início do decênio.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Isso sendo 7%, não?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Isso sendo 7%; se for mais, é
mais rápido ainda.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, hã cãlculos de até 5% o crescimento.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Nós jã tivemos um momento
em que se estimava o crescimento em 13%.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Foi muito alto, mas agora estã calculamais ou menos, em 5%. Em 5%, em quantos anos tem-se que dobrar a
nossa potência.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Não fiz a operação matemãtica, mas deve ser da ordem de 13 a 14 anos.
do~

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quantos técnicos americanos trabalham em Angra I e quantos técnicos brasileiros no exterior?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- No exterior?
O SR. DIRCEU CARDOSO- No exterior, quero dizer, nos Estados
Unidos. Americanos aqui e brasileiros nos Estados Unidos, porque fala-se,
aqui, em não sei quantos milhares de técnicos que esse acordo nuclear BrasilAlemanha vai fornecer ao Brasil. Milhares de técnicos r Pergunto: quantos
americanos haviam em Angra I e quantos brasileiros estavam nos Estados
Unidos se especializando em energia nuclear, se o Senhor se recorda?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Não vamos separar as duas
coisas. Furnas fez um programa de preparação de pessoal técnico para enfrentar o programa nuclear no caso da Usina I. Foi enviado um número que
não sei, exatamente~ Uma série de pessoas foi enviada do setor de projetas, do
setor de operações, inclusive1 para ser preparada nos Estados Unidos. O número não tenho de cabeça. Agora, americanos, na Usina n9 1, nós tínhamos
da Westinghouse, participando da fase de construção; é da responsabilidade
pelo contrato, da Westinghouse - EBE com Furnas dar uma supervisão e
urna assessoria à EBE, como empreiteira de montagem durante a fase de
construção. Agora, quantos americanos existiram ou quantos existem não tenho, porque a fase maiOr da montagem começou depois da minha saída. mas
deve;: ser um número que gira em torno de 35 a 40 pessoas.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Chumbadores são parafusos
que se colocam no concreto para fixar equipamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Só esses parafusos atrasaram meses a
usina, porque não deram certo; uma hora era a rosca, outra hora a estrutura,
a porca que não apertava; sei que se levou meses até que eles dessem certo.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Estamos tratando de dois
problemas diferentes. Na contratação da Angra_ I, era previsto um índice de
nacionalização, no fornecimento, da ordem de 6 a 7%; seriam materiais e
equipamentos que seriam colocados no mercado nacional. Um dos itens se~
riam os famosos parafusos, mas não apenas os parafusos; foram fabricados
tanques de aço inoxidável na NORDON, na minha época. Portantoj esses 6%
incluiriam uma sêrie de materiais de fornecimento nacional. Agora, o problema dos chumbadores- não sei qual a importância que possa ter- mas o
chumba dor é um elemento necessário para que possa executar uma certa concretagem, um certo volume de concreto, onde eles devem ser colocados. O
problema que nós tivemos foi o de obter, no mercado nacional, os famosos
chumbadores na quantidade necessária. Então, o problema é a deficiência da
indústria nacional; não é deficiência d"e Furnas.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Não, não estou culpando Furnas,longe
disso r
O SR. EMILJO CLÁUDIO LEMME- Estou lhe colocando o problema ·como vejo; a dificuldade que existe é em obter~se certos tipos de material
com a qualidade necessãria, com a qualidade atestada, inclusive, na indústria
nacional; ainda existe esse problema. Eu lhe dou um exemplo do ferro de
construção, o aço, vergalhão; para conseguir no mercado brasileiro o forneci~
menta desse material para usina nuclear, foi necessário encomendar apenas
na Belga-Mineira e pagando, praticamente, o dobro do preço, para se canse..
guir o material dentro da garantia de qualidade necessária. Então, existe uma
limitação no mercado nacional para fornecer certos tipos de materiais que
atendam as especificações de uma usina nuclear.

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas, quantos técnicos, engenheiros, teremos para manusearem as três usinas de Angra I, II e III?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Na parte de operação?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Em todo o sistema.
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- Existem vãrios aspectos; aspectos de projeto, de suprimento, de fabricação de equipamento, então, o programa nuclear exigiria muita gente. Especificamente, na usina nuclear, na
operação, da ordem de 100 pessoas para a operação de uma usina nuclear.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Só 100 pessoas.

O SR. DIRCEU CARDOSO- As especificações têm que atender a três
critéríos na relação operacional: qualidade, preço e prazo.

O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Na operação da usina,
núnlero dessa ordem de grandeza.

~um
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Engenheiros, quantos?

O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não tenho de cabeça esse número, não sei lhe dizer.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Quer dizer, estabelece que são 2(3 de
engenheiros e o resto têcnicos?
O SR. EM I L! O CLAUDIO L EM ME- Qualquer "chute", aqui, pecaria pela falta de base.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Estâ certo.- Agora, uma das perguntas
finaiS. A nossa Comissão se éonstituíu para o seguinte:
a) A Comissão se instaurou com a assinatura de 20 Senadores do MDB
e 4 Senadores da ARENA: Os Senadores da ARENA foram o Sr. Magalhães
Pinto, o Sr. Teotónio Vilela, o Sr. Acioly Filho e o Sr. Otacir Becker. Foram 4
Senadores. Só com o MDB nós não teríamos ComiSsão Parlamentar, porque
é necessário um terço do Senado, e um terço, sabe muito bem V. Sf. que são
22. Nós só temos 20 votos. Do ano que vem em diante nós vamos dar um
adeus à ARENA, porque agora todo mês vamos fazer uma Comissão Parlamentar de Inquéríto. Dessa vez, então, vamos entrar na PETROBRÃS, vamos trazer o Sr. Shigeaki Ueki aqui várias vezes, e outros. Fica prometido is-

so.
Então, diz aqui o nosso documento:
'"A concepção e execução do Acordo Nuclear Brasil~
Alemanha, inclusive, no tocante à localização das obras."
b) As supostas irregularidades, erros ou equívocos denunciados pelaRevista Der Spiegel reproduzido pela Imprensa brasileira, Jornal do Brasil, Jor~
na! da Tarde, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo etc.
Esses aqui são os nossos objetivos. Porque a Imprensa notícia que estamos falando na Odebrecht, e esse ê o objetivo. Temos que ver todos esses
problemas,. inclusive o Acordo Nuclear. V. S'" trabalhou em usina nuclear
aqui e parece que nos Estados Unidos também, não é?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Eu nunca trabalhei em usina
nuclear. Até Angra dos Reis eu nunca havia trabalhado em usina nuclear.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas depois trabalhou, não?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não, eu saí do setor nuclear e
nunca mais trabalhei nesse campo. Depois não sou um técnico nuclear, sou
um engenheiro de construções. Sei construir coisas, mas não sou especialista
nuclear ou coisa que seja. Sou capaz de fazer uma refinaria, como sou capaz
de fazer uma usina nuclear. Nos detalhes nucleares não sou um especialista.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Está certo. Pergunto a V. S•: uma firma
que constrói as fundações de uma usina nuclear, as fundações apenas, uma
empresa qualquer que seja, ela revela notória especialização? Pergunto a um
homem que dirige a Hidroservice, e outra empresa, e é responsável por 80%
da construção de Angra I, que é versado aqui e ali, no nosso continente, no
continente africano, da América do Norte, na Argentina e na Patagônia, até.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- E na ltâlia, também.
O SR. DIRCEU CARDOSO- E na Itália, continente europeu. Então,
uma finria que só faz fundações, é uma firma a quem se pode reconhecer notória especialização em, __
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Em fundações?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, notória especialização em construção de usina nuclear.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Se é uma firma especializada
em fundações, é porque ela faz fundações. A especialidade dela é fundações.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas não é de notória especialização em
construção de usinas.
O SR. EM!LIO CLAUDIO L EM ME- Ela deveria ser de notória especialização em fundações, para fazer fundações.
O SR. DIRCEU CARDOSO- É disso que eu andava atrás, notória especialização em fundações. Porque diz o Ministro, no"tóría especialização em
construção de usinas nucleares. Só construiu uma!
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu diria que propriamente não é isso, mas como as coisas são parecidas, dão margem a interpretações diversas.
Isso eu esperaria fazer ao Dr. Lemme como pergunta, na hora da inquirição.
Mas para não passar como julgado o fato com a minha presença aqui, gostaria de salientar que a definição dada aqui, talvez a mais radical tenha sido feita pelo Dr. Candeias, que declarou que a firma Norberto Odebrecht, ou
CNO, como os Senhores normalmente chamavam lâ, tinha notória especialização em obras civis de usinas nucleares. E nessas obras civis tratava-se tanto
de fundação como de superestrutura. E foi mais longe; declarou que era a ú-
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nica que tinha, porque a única que tinha trabalhado em Angra I. E essa a coloc3.çã·o, e não dizer que ela tinha notória especialização em construção de
usina. Agora. como construção de usina pode dar margem a essa interpretação ê que estou pedindo humildemente ao meu colega que aceite essa interpretação.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Na dúvida, nobre Senador, nós vamos
consultar o alfarrábio.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo, aliãs, devo dizer-lhe
que reli recentemente essa passagem do depoimento do Dr. Candeias.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou ler um documento aqui. (Pausa.)
E, V. Ex'" tem razão. Diz aqui o documento _do Ministro:
"Caracterizando, como de fato se caracteriza, a existência única e não apenas notória especialização da construtora com experiência de obras civis para usinas nucleares no País."- Obras civisportanto, não ê para usinas nucleares.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O que vale é que V. Ex• é uma
das pessoas do MDB que sabe dobrar o relho. E o faz com elegância. Sempre
o faz.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu estendo a mão à palmatória. Mas
quando me pisam no calo ... Quando me tiram a pele do peito do pê ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu comojã sei onde fica o seu
joanete, não piso não.
O SR. DIRCEU CARDOSO- Pode pisar, não tem importância alguma; agora, sem razão, não pisa não ... Sem razão eu resisto atê o fim. Com razão sou dócil.
Bem, o intuito de ambos os partidos é apurar os fatos. Não temos nada
contra a Odebrecht, o que queremos é apurar isto. Iremos atê o fim, se nos
permitirem; se não puder. se ficarmos no meio do caminho. pelo menos a nossa colaboração foi prestada sem rebuços, sem descambamento.
Sr. Presidente, estou satisfeito e volto a insistir na minha proposta; não
sei se a Comissão terâ meios para -constituir o Dr. Lemme em assessor. O Dr.
Lemme ê hoje um dos brasileiros que percebe um dos mais elevados vencimentos, em matéria de construção, até de empresa. no País.
O SR. PRESIDENTE (!!alívio Coelho) - V. Ex• obteve informações
que a Mesa desconhece.
O SR. EM!LIO CLAUDIO LEMME- E o próprio interessado também. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho)- Estâ com a palavra o Senhor
Relator, Jarbas Passarinho.
'-O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. Lemme, estamos chegando na hora do Angelus. V. S• esteve à disposição do meu eminente colega durante o dia de hoje. Todos os depoentes afirmaram aqui que as obras civis de
uma usina nuclear não são obras civis comuns. E baseado atê nessa afirma ti~
va chegaram à conclusão que também por isso não deveriam ser licitadas segundo o sistema rotineiro. Mas que, ao contrário, exige uma dose apreciável
de especialização- o Dr. Fr3nktin Fernandes Filho, o Dr. Licínio Seabra, o
Dr. Luiz Cláudio. Ao que ouvi, V. S' discorda dessa opinião. Correto?
O SR. EM I L! O CLÁUDIO LEMME- Acho que a diferença fundamental que existe numa obra nuclear e numa obra convencional é simplesmente a questão da qualidade, as dificuldades inerentres a obter a qualidade
mínima necessária para operação -de uma usiria nuclear. Do ponto de vista
construtivo, o lançamento do concreto, a quantidade de concreto é bastante
reduzida, por exemplo, em relação a uma usina hidrelêtrica. Numa usina hidrelétrica se chega lançar a 120 mil metros cúbicos por mês, em qualquer obra
brasileira, sem contar, inclusive, It.aipu. Na usina nuclear de Angra I, o total
do concreto a ser lançado é de 150.000 m 3• Portanto, não é uma obra de dificuldade do ponto de vista de quantidade; é uma obra que tem os seus parâmetros de qualidade bastante apurados.
Então, a minha opinião taxativa ê que qualquer das grandes empresas
brasileiras poderia fazer tranqiiilamente, uma vez que desejasse se enganjar
nesse programa, adaptar sua estrutura a obter a qualidade necessária. Do
ponto de vista de quantidade, em matéria de mêtodos construtivos, não existe
nenhuma diferença substancial entre uma obra nuclear e uma obra convencionaL
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Confesso que não me dei por
satisfeito com as iriforrnações que me foram dadas, a partir da pergunta que
fiz; em que consistia, exatamente, a diferença básica entre uma obra civil voltada para urna usina nuclear, e uma obra civil comum.
Gostaria de explorar um pouco mais o Medalha de Ouro que estã diante
de nós, para que ele me dissesse, com a sua larga experiência,- se como leigo
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eu poderia entender- que uma obra civil voltada para a energia nuclear, ou
para a construção de uma central nuclear, ela se comporta apenas diferenciada na medida em que o projeto também é diferenciado - maior garantia,
maior segurança. talvez dobramento de meios em matêria de segurança, por
exemplo, cintagem, etc. E neste caso a pergunta lógica seria a seguinte:
V. S' foi um dos julgadores ou esteve na hora do julgamento, em que a
Construtora Norberto Odebrecht foi vitoriOsa na licitação. Essa licitação incluiu alguma coisa de especial em matêria de construção civil ou apenas o edital chamava, como normalmente chama, "empresas de vulto" para fazer a
apuração das ofertas de cada um?
O SR. EMILIO CLÃUD!O LEMME:- No -caso de Angra!, foi feita
uma pré-qualificação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Era outra pergunta; seria uma
. pré-qualificação inicial?

O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Foi feita uma pró-qualificação
destinada à obra de uma usina nuclear e, posteriormente, entre as empresas
pré-qualificadas foi distribuído o edital com todas as especificações, com o
volume que especificava as obras civis, o tipo de obra, o tipo de qualidade, o
tipo de garantia que deveriam ser implantados. E, nessa ocasião, nós exigíamos também essa associação com uma empresa estrangeira que pudesse dar o
sistema de garantia de qualidade necessãria a uma obra nuclear, porque nos
parecia, naquele momento, o ponto mais difícil para o enquadramento de
uma empresa brasileira no setor nuclear.
O SR. RELATOR (Jarba-s Passarinho) - Dr. Emílio Cláudio Lemme,
então me esclareça por que V. S' diz tanto que a pré-qualificação foi feita com
destino a uma obra nuclear? E, posteriormente, V. S• insistia sempre em obra
nuclear e obra nuclear? Se fosse absolutamente equivalente a uma construção
civil, digamos, de um edificio como este do Congresso, a uma usina nuclear,
haveria discrepância na maneira áe fazer o edital.
O SR. EMILIO CLÂUDIO LEMME- Não. Acredito que não. Apenas o fato de ser uma usina nuclear chamaria a atenção das necessidades da
qualidade e dos métodos construtivos necessários para atingir aquele volume
apesar de pequeno, com a qualidade, dentro de uma certa programação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Então, se pode concluir, logicamente, que por isso mesmo qualquer uma das grandes empresas construtoras brasileiras estaria habilitada na pré-qualificação ao chegar ao final da
concorrência'?
O SR. EMILIO CLÂUDIO LEMME -

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào Íl)

Correto.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Então parece que estamos fa·
zendo um jogo de maiêutica bastante razoâvel, não?
Se é assim, gostaria" que V. S' me explicasse, como Chefe do Escritório de
Obras da Usina Nuclear de Angra I. por que a Construtora Norberto
Odebrçcht ou CNO, só teve como assessoria contratada para a obra da pri~
meira usina a firma americana para gãtacrifíã de qualidade? Seria exatamente
por que nenhum outro tipo de assessoria se recomendava'?
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Nós colocamos como condição
de contratação exatamente essa assessoria, no setor de garantia de qualidade,
mas não consideramos necessãrio um outro tipo de assessoria para a parte
construtiva.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - E o projeto?
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- O projeto não pertencia a essa
licitação; o projeto era fornecido dentro do contrato com a Westinghouse.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo. E a Westinghouse fazia
o acompanhamento do projeto? Ela tinha acesso e conseqüentemente fiscalização sobre a execução a partir do projeto?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Não. A execução era daresponsabilidade do cliente, no caso, FURNAS. Eles forneciam o projeto, dentro do contrato de fornecimento de eQuipamento e projeto e mais a montagem eletromecânica; a execução das obras civ"is era da responsabilidade do
cliente- no caso FURNAS- recebendo da Westinghouse, da Gibbs & Hiel
que era a projeüstá, o projeto executivo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E seria admissível supor que
talvez a assessoria que pudesse existir em construções civis, por exemplo, ou
pudesse ser necessário em construção civil para uma uSina ii."uclear, poderia de
algum modo estar substituída pela presença da Westinghouse no canteiro?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Não. Pelo menos no período
em que atuei, rião. Não havia uma participação da Westinghouse no setor de
obras civis.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Falamos ainda hâ pouco no
Dr. Candeias que jã era V1ce~presidente ao seu tempo, em FURNAS ou na ...
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Foi Diretor-T&:nico e Vicepresidente no início dessa nova Diretoria que se implantou a partir de março
de 74.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Agora, é uma dúvida minha e
que me dou ao direito um pouco audacioso de lhe perguntar, porque o meu
ilustre antecessor lhe fez perguntas muito mais audaciosas- c V. S• as acei~
tou. Então, automaticamente, aceitou a regra do jogo de poder falar sobre
aquilo que não testemunhou no momento.
Que interpretação poderia ser dada então à exigência de reforço para assessoria de fundações e superestruturas CNO para as obras civis de A':lgra II?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Não entendi a colocação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E porque talvez eu lenha feito
um preâmbulo que chocou.
O SR. EMILIO CLÃUD!O LEMME - Não. Preâmbulo não.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Que interpretação deveria ser
dada - acho que esta pergunta quase que está repetida pelo Senador Dirceu
Cardoso. Que interpretação pode ser dada à exigência de reforço à CNO por
assessoria estrangeira, para a construção das obras civis de Angra II?
O SR. EMILIO CLÂUD!O LEMME- Reforço de assessoria para a
construção de obras civis. Quer dizer, estâ-se entendendo que haveria uma
necessidade de uma supervisão, de alguma coisa mais que a Norberto
Odebrecht não poderia faZer. A minha opinião continuo dando: acho que
para a construção, especificamente, o Brasil hoje não necessita de assessoria
construtiva. Para métodos construtivos, para efeito de construção, discordo
que seja necessário uma assessoria.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -

Certo.

O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Se a finalidade da sua colocação é de: é necessãrio ou não uma assessoria para a construção civil, para a
execução de obras civis de uma usina nuclear, eu me permito lhe confirmar
que acho que não é necessário.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Espero que V. S• não use o seu
direito de responder ao ponto de desdobrar a minha pergunta. A pergunta é
simples, e ela visava exatamente caracterizar mais uma vez a sua opinião que
jã foi expressada antes aqui.
Mas, eu lhe perguntaria: admitindo que nenhuma central nuclear foi antes construída, e que Angra I foi a primeira, e que toda construção dessa na~
tureza tem naturalmente o seu carãter de pioneirismo implícito, pode
concluir-se, sem violência, a verdade que a CNO ganhou experiência num
campo em que outras construtoras brasileiras não haviam ganho'?
OSR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Acho que é óbvio, não? Tendo
sido a primeira usina nUClear feita, pela Norberto Odebrecht, pelo menos eles
viveram o problema nuclear no Brasil mais que qualquer outro, não?
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas se é óbvio para V. S• e a
mim também eu me arriscaria dizer que sim, não é demais que se saliente,
porque não tem sido muito óbvio dentro da Comissão.
O ponto bãsico do seu raciocínio, expoSto ainda hã pouco com esse bri~
lhantismo que todos nós admiramos desde o primeiro momento, pela primeira vez nesta Comissão, se choca frontalmente com afirmativas anteriores. V.
S' disse que as dimensões num canteiro de obras- se não disse, por favor,
me corrija, mas procuro ser muito atento para afirmar - as dimensões do
canteiro de obras de Itaorna não obrigavam necessariamente a existência de
uma só empreiteira, mesmo quando lhe perguntei se as obras fossem concomitantes: Angra I, II e III?
Posso entender como sua resposta: primeiro, admite igual interpretação
para diferentes. administrações,_ e não_ apenas firmas diferentes que poderiam
entretanto-consorciar-se'? Deixe-me ver se fico mais claro ...
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME -

Pois não.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- ... diante do seu breve silêncio:
o canteiro consid~rado exíguo; por uns, esta exigüidade de superfície é de tal
ordem, que o Dr. Franklin Fernandes Filho chegou a dizer que apartava todas as outras razões para ficar apenas nesta, no momento cm que ele recomendava que as obras, quando concomitantes - e elas o foram e estão sendo
- tivessem no canteiro apenas uma administração.
Então eu lhe pergunto: se a pergunta fosse feita de outro modo, não propriamente como ela foi, cabia mais de um _empreiteiro ou mais de um local,
mas se cabia diferentes administrações, por exemplo, para fundações, diferen-
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tes administrações para superestrutura, diferentes administrações para a execução do projetO em geral, a sua_ resposta continuaria a mesma?
O SR. EMíLIO CLAUDIO L EM ME- Vamos esclarecer para eu poder
entender.
Acho o seguinte: ,po ponto de vista físico- parece-me que foi a Primeira
colocação - o fato de ter uma empreiteira trabalhando ao mesmo tempo, se
isso geraria um problema de maiOr ou menor ocupação do- espaço ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Paia as empreiteiras autônomas, adminiStrações distintas. Por exemplo: duas centrais de britagem, duas
centrais de cimento, ou três, ou quatro.
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Acho que o problema sobre esses detalhes poderia ser muito simplificado, porque a instalação, que existia
na obra ao meu terriPo, era propriedade de FURNAS. FURNAS colocou à
disposição da empreiteira Norberto uma central de concreto, uma pedreira
em operação, a parte de cimento, por exemplo
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E na hora em que as colocassem à disposição de outras não haveria choques de administrações.
O SR. EMIUO CLÃUDIO LEMME- V. Ex• poderia ter uma mesma
central de concreto, dentro da capacidade de uma programação preestabelecida fornecendo a mais de um utilizador desse concreto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Portanto, isso, no seu raciocínio reforça' a sua p·õsição anterior?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME - Correto. Eu diria o seguinte:
do ponto de vista de pessoal direto e equipamentos diretos, a quantidade seria
praticamente a mesma. Se V. Ex• necessita de dois mil homens, o fato de que
seja mil homens de duas empresas diferentes, o número continua igual. V. Ex.'
teria um aumento na parte de supervisão, na parte da cabeça de cada empreiteiro. Mas esse número é bastante reduzido para poder desbalancear o
problema substancialmente. Ao invés de se ter um escritório de uma empresa
só como no caso Norberto, com 20, 30, 40 pessoas, teria de se ter dois escritórios, da empresa A e da empresa B. A força direta, praticamente, seria a
mesma; não haveria uma duplicação substancial. Haveria uma duplicação de
cabeças, mas o número envolvido nisso é suficientemente pequeno para não
desbalancear o problema.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Entendo que a sua opinião se
choca apenas com a do Dr. Franklin Fernandes Filho e, parece-me que foi
·seu auxiliar ou o seu superior?
-O SR. EMILIO CLÃODIO LEMMF.-- Foi superior, no esquema da
administração direta. Ele era o administrador e eu o adjunto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo. No encaminhamento
do processo que V. S• deve ter bem de memória, o Dr. Candeias abriu perspectivas outras. Levantou até três hipóteses: uma hipótese em que a mesma
construtora continuaria com as obras; uma segunda em que essa construtora
se consorciaria com Estacas Frank para fundações e com a Mendes Júnior
para a ârea de superestrutura; e uma terceira hipótese em que ele admitia que
houvesse uma pré-seleção. Reduzido o número, portanto, de participantes, e
nunca abandonou a idéia de consórcio. Isto prossegue e o Dr. Luiz Cláudio
Magalhães levanta duas hipóteses, apenas, de soluções, que no seu documento tem precisamente o número 51 e 52; num caso a presença única de uma
construtora para a obra civil, e no outro caso ele fixou quatro, o mâximo de
quatro, seguida de uma pré-seleção. Eu lhe perguntei por que o número quatro? Ele me respondeu que isso era um número idéia-força. Confesso que fiquei um pouco tonto em relação a isso porque ele disse que quatro podiam
ser, também, mais e podiam ser menos, o que me levou, para espairecer, jâ
que estávamos todos cansados, a conversar sobre os engenheiros, quanto se
lhe perguntam quanto são 7x8, e que de um modo geral eles dizem a resposta
certa, são 56, mas damos 60 por margem de segurança. Então eram quatro
que podiam ser seis, dois ou três. Agora, nunca merios de dois, dizia ele. E o
Sr. Ministro quandO deu o despacho, também, admitiu claramente a idêia do
consórcio. Então, eu tiriha de fazer esta pergunta para ver se havia uma nuance na sua resposta entre empreiteiras autônomaS e administrações diversas.
Mas, tanto quanto posso concluir, a sua resposta continua objetiva e taxativa
no sentido de que permitiria o canteiro mais de uma administração autônoma.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Perfeito.
Senador, eu poderia completar?
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Evidentemente que com aresponsabilidade unificada num consórcio ou em duas empresas trabalhando em
conjunto, o trabalho de acompanhamento torna-se muito mais simples. Quer
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dizer, a própria estrutura de FURNAS poderia ser menor em relação ao
acompanhamento das atividades dirigidas por um empreiteiro tínico ou por
dois empreiteiros separados. Caberia à FURNAS a coordenação da atividade
de mais de uma empreiteira.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O que eu queria saber é sereconhecia ou não, um <tCfministrador do seu porte, a inc'Orfveniência em relação- àquilo que no meÚ jargão de outrora diria ser duas linhas de ação: uma
linha de ação simples e uma linha de ação complexa. Uma linha de ação complexa exige para a coordenação muito mais trabalho, muito mais esforço e,
conseqUentemente, implica muito maior risco. Concorda?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Perfeito. A situação ideal seria
ter um consórcio que fizesse toda a parte da obra, inclusive a- parte de monta..
gem, que tivesse uma responsabilidade única. Então, FURNAS teria um con..
trato apenas com uma entidade.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E não seria por isso que V. S•
ao responder declarou que não obrigava, necessariamente - e essa resposta
não tem uma restrição implícita - a existência de mais de um empreiteiro,
exatamente como foi colocado no programa admini.strativo?
O SR. EMILIO CLAUDIO lE-MME- Foi colocado o problema de
superfície em metros quadrados para limitar a existência. Agora, se existem
vantagens e desvantagens, evidentemente, existem vantagens.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Eu acho que não hã solução
sem vantagens e desvantagens. Aprendi isso cedo, nos exercícios cartesianos
da minha escola que ensinava nào ter cabimento eu fazer a lista de vantagens
de um lado e desvantagens de outro e dar razão a quem numericamente for
maior. Não, porque a questão é de qualidade.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Perfeito.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Então, eu me dou por satisfeito quanto a esse aspecto. Relativamente ao outro, parece-me ter ouvido V. S•
declarar, com a bravura com que foi saudado aqui, pelo não menos bravo Senador pelo Espírito Santo que a CNO Obteve julgamento vitorioso na licitação, e que, no que dependesse V. S•, aquela decisão teria sido a mesma, porque ela ganhou segundo cri_tériOs qUe foram técnicos, ou não?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Certo. Foi feito uma anãlise
global de cada um dos empreiteiros que propuseram e, naquela ocasião, com
o níve_l de informação obtido, com as i~fo_rmações disponíveis, com análise e
a aVahação de tudo isso, reSUltava, no cômputo total, que a Norberto apresentava maior vantagem para FURNAS, como empreiteira.
Se voltasse a 1972, com o mesmo· grau de desconhecimento dos problemas que se tinha naquele momento, eu julgaria novamente a Norberto, dentro daqueles padrões, dentro daquele nível de informação, a ganhadora daquela concorrência. Eu achava, inclusive, naquele momento, como a vantagem da Norberto em relação a outras empresas de maior porte, como Mendes
Júnior e Convape, o fato de ser uma empresa menor, como era naquela ocasião, e a obra nuclear e o setor nuclear interessaria de tal maneira à empresa
que seria a obra da empresa Norberto. Então ela dedicaria a sua atenção em
maior quantidade, com maior quantidade, com intensidade do que qualquer
outra das empresas maiores.
Foi um dos fatores que me pareceu que pesava no esquema. Alêm da experiência específica, vista no N ardeste todo, de atividades em obras industriais, de porte menor mas de grande quantidade de obras industriais feitas
pela empresa Norberto, na região de Salvador e Nordeste.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Quem julgou a licitação?
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Eu era o Presidente da Comissão, como responsável pelo setor que fazia O trabalho.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Sob o juramento que V. S• está, v. s• sofreu a"lgú_m_iipo de Pressão, na COmissão?
O SR. EMILIO CLAUDIO LEMME- Alisolutamente. Eu acho que
não sou uma pessoa pressionável e não teria aceitado ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- AgradOço que não o seja porque são poucos os brasileiros que não são pressionáveis.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME ~Eu me considero ainda incluído nos poucos. Não fui pressionado, não haveria motivo para ser, foi" feito
um julgamento ...
O sR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Não, eu quero explicar a minha frase. Evidentemente, nós vamos estudar aqui um pouco do que é ductibilidade ou maleabilidade mas, no caso, eu admito que pessoas podem sofrer
pressão e repeli-las. Aqui, o pressionável, no entendimento de pressionado
para aceitar pressões é outra coisa.
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O SR. EM!LIO CLAUDIO LEMME- Perfeito.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- No tipo de sociedade em que
vivemos e o mundo vive, essas pressões são naturais. Por isso eu lhe perguntei: sofreu pressões aí, sim, pressões iiJ.devidas, de'Sc3.bidas e V. St declarOu
claramenté: que não.
O SR. EMILIO CLAUDIO L EM ME- Não, não houve pressões e nem
motivo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Potlanto, posso concluir que
não houve nenhuma interferênciâ de julgamento político nessa primeira licitação?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Absolutamente, nenhuma.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E não lhe chamou a atenção,
de nenhum modo, que determinados valores apresentados pela construtora
Norberto Odebrecht fossem flagrantemente menores que as demais concorrentes? Porque aqui nós tiveinos os números apresentados - se não estou
equivocado- pelo Dr. Lidnio. Chamou-lhe a atenção? A sua memória lhe
leva a algum fato que ...
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Não. A memória me leva a
bons fatos, quer dizer, o número global; onde havia uma diferença maior era
na parte de aluguel de equipamentos, quantidades de equipamentos. Na parte
de taxa de administração que compunha, digamos, a parte mais importante, a
diferença era mUito pequena:.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Na taxa de administração, a
margem de diferença já seria necessariamente pequena. Pergunto, em relação
a preço.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Onde havia o critério preço
para ser comparado era na parte de aluguel de equipamento, quantidades e
permanências de equipamentos. Então, notava-se perfeitamente a diferença
entre as grandes empresas tipo barrageiras, Mendes Júnior e Vieira Covap e
as três empresas do setor industrial, HB, a Cristiani Nielsen e a própria Norberto. E a quantidade de equipamentos e o número de equipamentos era bem
menor que no outro caso.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - E os equipamentos que a
Construtora Norberto Odebrecht oferecia, na ocasião, pareceram-a V. S• satisfatórios?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME -Certo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Não havia necessidade de importação de equipamentos mâis sofistiE:iCios?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Para aquela ocasião, não.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Para aquela ocasião, para a
natureza do solo que deveria ser perfurado?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME _Não havia problema de estacas. No caso de Angra I, foi feita uma escavação normal a céu aberto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Quatorze metros só de profundidade. Com terreno regenerado?
_
,
O SR. EM I LIO CLAUDIO LEMME- Chegamos ate menos de 23 metros, mas com escavações, digamos, a céu aberto, normal, usando equipamentes normais skraper, buldozer e patrol.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Aqui houve referência a mãquifi:aS que, no momento, só a Carnargo Corrêa possuir-ia.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Isso no caso de Angra Il, para
escavação de estacas. Para Angra I não havia nenhum problema de tecnologia especial.
.
O SR. RELATOR (Jarbas Passatlnho)- Jã que entramos em Angra II,
V. S• se antecipou a este ponto, parece-me também claro que ficou demonstrado que a Norberto Odebrecht possuía mâquinas encomendadas tanto
quanto a Camargo Cor?ea, nessa õciSião. Não conhece?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEME- Não. Na ocasião em que estava
em Angra ainda, aí em Fumas, no final do ano de 75, fizemos um contacto
prévio com todãs as enipresas capazes de executar os serviços tipo fundação
profunda, estacas profundas; a posição de todos eles, inclusive a Singel que
seria o setor de estacas da Norberto Odebrecht, é que nenhuma das empresas
brasileiras estaria equipada, naquele momento, para executar aquele volume
de serviço. E todos eles indicavam, claramente, que necessitariam de 6 a 9 meses, inclusive a ECEX, que é a empresa que cuidou da construção da ponte
Rio-Niterói, precisariam de 6 a 9 meses para se mobilizar suficientemente
para atacar o problema de trabalho. Em novembro, foi a última época em
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que tratei do problema,- novembro de 75- as empresas brasileiras não preparadas para aquele volume de serviço com aquelas características. Se houve
urna mobilização posterior da Norberto foi após essa época.
O SR. RELATOR (Jarba:s PassarinhO)- Ainda durante a sua presença,
cm declarações que fez, V. S• diz que, no canteiro de obras, na direção doescritório, falava-se em 3 ou 4 unidades nucleares na praia.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Certo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Nessa ocasião, houve discussão entre os técnicos em termos, digamos, informais, da impossibilidade de
localizar mais duas ou três usinas no _mesmo canteiro, ou isso nunca surgiu?
O SR. EMILIO CLÃUDIO .LEMME- O canteiro jâ foi estimado, jã
foi estabelecido na praia prevendo-se essa possibilidade de se construir rriais
unidades, além da unidade I.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Perdão, isso é uma afirmativa
sua que se choca um pouco com a pergunta que fiz a têcnicos que passaram
aqui antes. Disseram-me que quando a praia de Itaorna foi escolhida o foi
para uma unidade. Posteriormente, então, é que teria havido desdobramento
da idéia da ampliação para II e III.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Posso dizer o sewinte: quem
fez o esquema de instalação-do canteiro na praia de Itaorna fui eu, posterior a
dezeinbro de 71, quando comecei a trabalhar. O esquema jâ fOi pensado em
deixar, na periferia do canteiro, que eu chamei de ferradura, todas as instalações permanentes que serviriam à construção de mais unidade, central de
concreto, pedreira, escritório.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo, V. S• deixou claro e falou até no túnel, ainda hã pouco.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Deixamos o núcleo, que é uma
área central da praia de ltaornajâ preparada, com estruturas provisórias para
que pudessem, posteriormente, ser removidas e instaladas as unidades sucessivas. Então, desde janeir-o de 72; o plano de FURNAS era construir, na praia
de Itaorna, maior número que uma unidade apenas. A quantidade dependia
da potência das unidades.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Veja como isso me parece importante, Dr. Lemme- e se não for, por favor me esclareça, jã na qualidade
até de Assessor, ad hoc, da Comissão, por proposta do Senador Dirceu Cardoso, e não remunerado, o que é pior- se nós tívéssemos chegado à localização, na praia de Itaorna, num terreno tão exíguo que implicasse, necessariamente, em altas desvantagens administrativas, a partir do momento em
que novas empreiteiras autônomas a ela tivessem acesso, o jogo teria sido,
praticamente, de cartas marcadas, porque aquela que ganhasse a primeira
concorrência"'utomaticamente estaria habilitada à segunda e à terceira, porque seria- como aliás não é incoinum - repetir casos em que determinadas
construtoras, isso talvez tenha se dado até no campo da hidrelétrica, oferecem
1
v3ntagens muito grandes nas primeiraS usinas para poder depois ficar na amp1iação: na segunda _ou.~~ ~e~ceira. V. S• poderia comentar um pouco isso?
Essa minha presunçao miCial.
0 SR. EMILIO CL_ÃUDIO L~MME -_No caso específico da nucl~ar,
quando se fez_a concor;e?cla da ymdade I, nao ~avra um programa previsto
para a execuçao das prox1mas umdades; não hav1a nenhuma asseguração que
haveria um programa de continuidade de atividade.
.
. .
O s.R. RELATOR (Jarbas Passarmho)- Portanto, não sena Justo fazer
esse prejulgamento.
•
.
. . .
.
OS~. EMILIO CLA~DIO LEMME.- Acho qu~ sena tnJUsto e mcorreto esse julgamento. Depois, dentro da mmha mentalidade, pelo menos, eu
pensava que terminada a unidade I se fariam novas concorrências novas tomadas de p;eço.
'

·
0 SR. RELATo R (Jarbas Passarmho)F01· essa uma das razões que o
seu estilo foi considerado mau?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Não, o meu estilo não foi considerado mau; foi considerado diferente.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Retiro a expressão; o adjetivo
não está bem qualificado. Digo, foi -por eSsa razão que seu estilo foi considerado inaceftâvel para o prosseguimento do Dr. Lemme no escritóriO de
obras'?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- lsse>. Em dezembro de 74, foi a
época que apareceu esse ponto, era a maneira do relacionamento, da minha
estrutura de fiscalização com o empreiteiro.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Veja bem, vou repetir suas palavras disse V. S•: ·~ulgava que, urna vez concluída Angra I, haveria novas licitações para a II e III". Por que é que V. S• julgava isso?
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Na ocasião em que se deu esse
problema de estilo gerencial, não se tratava ainda da cOnstrução da II e III.
O SR. RELATOR (J8f-óas Passarinho)- Resposta clara. Se não se tratava disso não hã implicações.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Não. Vamos esclarecer.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Estou dando razão a V. S• Se
não se tratava disso, não há implicações!
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME~- São~dois problemas: em 74, o
problema era o relacionamento, vamos chamar assim, entre a estrutura de fiscalização, de coordenação, de acompanhamento de Furnas, do qual eu representava, era o Chefe, em relação à atividade do empreiteiro. Foi considerada
que a minha forma de gerenciar cerceava a liberdade do empreiteiro em certos aspectos, onde se devia dar maior autonomia ao empreiteiro na realização
das obras. A divergência de estilo era sobre esse aspecto. Não se tratava ainda
de uma possível continuação; o problema da continuaÇão apareceu, posteriormente, em meados de 75.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Certo. Dáo, então, interpretar que sua afirmativa foi baseada apenas numa especulação "se permanecesse v. s' à frente do escritório teria lutado, opinado por uma novaiicitaçãon.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Como opinei, em meados de
75, com relação a II e !li.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas V. S• reconheceu, há
pouco, que a construtora Norberto Odebrecht, pelo fato de ter participado da
construção de Angra I, tinha ganho uma experiência, podíamos não chamar
de especialização, mas uma experiência que a tornava Um pOucO diferenciada
das demais a partir da segunda concorrência, se houvesse. Isso não levaria,
automaticamente, a própria-firma Norberto-Odebrecht a ter condições de
oferecer até melhores preços e melhores condições na outra licitação, se houvesse?
O SR. EMILIO CLÃUO!O LEMME -Teoricamente, sim. Mas dà
maneira como os trabalhos foram desenvolvidos, provavelmente os índices,
os números e as possibilidades de ofertas mais atrativas e econômicas não fossem verdadeiras.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Talvez não fosse verdadeira.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME -Tendo sofrido durante esses
quatro anos uma série de empecilhos, os números tirados dessa experiência
acumulada provavelmente dariam a eles um maior custo que os outros que
desconheciam detalhes_.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Como vejo que estou falando
a um homem sem paixões, coloca um raciocínio--carteSiáifõ diante das questões que lhe são colocadas, lhe perguntaria; V. S• é fan~tico pelas licitações
públicas?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Nada havendo com o problema nuclear, acho que não.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Não, em qualquer ãrea em
que V. 8" esteja operando, como na atual, por exemplo.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Acho que a melhor forma de
contratar seria identificar, no mercado, qual a melhor empreiteira para um
determinado tipo de obra e, através de uma negociação direta, estabelecer os
parâmetros dessa contratação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas, ao que se sabe, isso até
agora só se realiza através das ti-ês formas· diferentes de licitação.
O SR. EM I L! O CLÁUDIO LEMME- Quando se trata de um órgão
público, existe UJ?a legislação ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas, como V. S• respondeu,
muito habilmente, que melhor seria identificar a melhor, a mais capaz- e
isso pode gerar algum conceito subjetivo -eu lhe perguntada: não se corre
na licitação, às vezes, o perigo de dar ganho de causa àquela que, na execução
do programa, poderá até, senão desastrosa, ser altamente inconveniente?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Ocorre, sim, se o trabalho de
qualificação prévia não for bem feito. Quer dizer, existe uma etapa de préqualificação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) Rio-Niterói?

Conhece o caso da ponte

O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Conheço.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- A pré-qualificação, lã, foi mal
feita?
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Os detalhes eu desconheço.
Quer dízer, a primeira pr-opOSta ganhadora.
O SR. RELATOR- (Jarbas Passarinho)- E evidente que um debatedor da sua qualidade não cairia nessa resposta, agora. Porque seria uma incoerência admitir que a pré-qualificação foi boa e houve problemas supervenientes. A mim me parece que a pré-qualificaç-ãO foi boa e houve problemas
supervenientes.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME - Acho que a pré-qualificação
identifica, potencialmente, uma empresa adequada à execução de determinados tipos de serviços. Depois, no decorrer do trabalho, qual éaperformance,
V. Ex• não pode garantir com uma pré'-qualificação que aperformance vai ser
boa.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Então, era exatamente o que
eu lhe perguntava antes. O risco talvez, da concorrência, esteja nesse ponto e
a tranqüilidade da concorrência está, sobretudo para o administrador público, em que ele não tenha que responder a CPis, no futuro, ou, então, diligências do Tribunal de Contas da União. Aqui, o que esta CP! pretende apurar,
corno disse ainda há pouco o Senador Dirceu Cardoso, é exatamente a verdade, que é uma coisa tão difícil e que Pôncio Pilatos perguntou isso hã quase
dois mil anos e está sem resposta. Mas nós estamos desejosos de chegar, dentro do nosso conceito de verdade, a ela. Ora, eu receio que um certo tom de
escândalo sobre determinadas decisões possa provocar nos nossos melhores
técnicos dois sentimentos: um de repulsa à atividade pública; o outro de, estando na atividade pública, medo de tomar decisões que podem conduzir aos
melhores resultados, mas que também podem conduzir a responsabilizações.
Se V. S• me permite ligeira digressão, eu lhe dou um exemplo: antes de 1964
eu era um oficial em serviço no Comando Militar da Amazônia e houve a
edição de uma lei que mandava pagar, a título de recompensa por serviços em
locais chamados precários ou insalubres, um adicional que variava entre o
mínimo de 20 e o máximo de 40%. Na Cidade de Belém, meu quartel-general,
eu ganhava 20% a mais sobre o meu soldo. Quando Ministro do Trabalho, a
Previdência Social me perguntou se eu não concordaria com o pagamento
desse adicional. Ouvidos ou doutores em lei, os advogados, os consultores,
eles me flZeram ver que a lei não era auto-aplicável; ela exigia uma regulamentação, e somente na área militar isso havia sido regulamentado. Tentei
por todos_ os meios possíveis e imagináveis junto a ministro civil, que era en-·
carregado disso, obter a regulamentação da lei para a área civil. E uma vez,
lembro-me bem, íamos ao fundo do avião, quando o Presidente Costa e Silva
ia instalar o Governo em Belém, o General Portela, o General Afonso, que
era o Ministro do Interior, e eu, que era o Ministro do Trabalho, todos os três
militares a favor da regUlamentação para a área civil, admitindo que a regulamentação na área civil era extremamente difícil, ao passo que na área militar
era muito fácil porque todo mundo cumpria certo. Não me dei por vencido e
tentei junto ao DASP e jamais obtive essa regulamentação. Passo, por um
desses equívocos da História do Brasil, para Ministro da Educação. (Não
apoiados.) Ao chegar ao Ministério da Educação encontro a seguinte situação sui generis: eu, como Ministro do Trabalho, tinha criado obstáculos
ao pagamento de adicional para o pessoal do INPS e da Delegacia do Traba. lho, e encontro no Ministério da Educação o pessoal da Universidade recebendo 40%. Então, vem um reitor Magnífico com uma documentação, toda
ela muito preparada, para que eu assumisse a responsabilidade do despacho.
Eu disse ao Reitor: .. E muito cômodo da sua parte, porque eu não sou doutor
em lei, como V. Ex" é". Somos velhos amigos e ele posteriormente foi Governador do Estado do Pará e agora é Senador eleito, é bom que se diga, pela via
di reta, para não criar maiores problemas. Então, ele me trouxe um despacho
pronto, onde eu assumia a responsabilidade de mandar pagar 40%. Por quê?
Porque o Ministro anterior mandava pagar, como diz o meu caboclo do Pará,
bocalmente". Então, era decisão verbal. E eu não me achei com o dever de
assinar- ã.quilo, porque não havia fundamentação legal para o pagamento,
uma vez que a lei não tinha sido ainda regulamentada. Mas disse ao Reitor:
"Se V._Ext- é advogado, se eu for para a cadeia vai me defender. Agora, eu vou
dar o meu despacho, que não é de jurista. E despachei da seguinte maneiranão é textual, mas seria isto: A lei não está regulamentada. Luto pela suaregulamentação há vários anos, sem conseguir. Não me parece justo que eu determine que cesse o pagamento. Por isso, assumo a responsabilidade de mandar fazê-lo, mas pelo mínimo que a lei prevê, que será 20%. E mandei pagar.
Automaticamente, mandei pagar também aos professores, aos funcionários
das escolas técnicas federais daquela região. Passa uma auditoria do DASP e
eu recebo um documento reservado, do Ministro Chefe da Casa Civil me encaminhando o documento do DASP, no qual eu era indigitado como administrador em falta com a lei. E a minha resposta foi apenas esta: vim ao Dr.
Leitão de Abreu e disse: "'Dr. Leitão, devolvo em mãos este documento. Pode
o DASP promover a minha responsabilização. Só que eu não voU sozinho.
4

'
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Vou com o Dr. Delfim Netto, que manda pagar na Fazenda; vou com o Mi~
nistro da Justiça, que manda pagar à Polícia Federal; vou com o ex-Ministro
da Educação, que mandava pagar 40%, enquanto eu mando pagar apenas
20%. Agora, eu, que tive a coragem de dar por escrito, sou responsabilizado.
Os outros, que deram verbalmente, não têm responsabilidade. Então, eu penso um pouco nisso, quando estou nesta Comissão. Se na hora de tomar uma
decisão dessas eu cheguei - permita-me dizer-lhe- a escrever no rodapé da
carta do Dr. Franklin Fernandes: .. Estou diante da velha frase feita, diante de
Deus ou do demônio. Ou é um homem corajoso, que teve a audácia cívica de
mandar. desde logo, adjudicar a obra à construtora existente, porque achava
que aquela era a melhor e a mais racional solução, ou então era isso que o Dr.
Dirceu Cardoso, Senador eminente pelo Estado do Espírito Santo, tenta descobrir. E nessa tentativa de descobrir estamos com V. S• com a palavra e eu
lhe peço desculpas pela digressão. Na sua carta de 10 de junho de 1974, Qa
qual só tiVe conhecimento pela Tribuna da Imprensa, de 23 de outubro deste
ano, mas da qual o nobre Senador Dirceu Cardoso, egoisticamente, guardou
cópia antes de nós sabermos o que ocorria, V. S•, depois de uma anãlise crítica da CNO, que me parece altamente elogiável para V. S•, porque mostra o
engenheiro, o administrador público zeloso, V. S• fez uma análise crítica da
empreiteira, mas termina dando duas alternativas ou, o que eu preferia cha~
mar, duas opções numa alternativa: 3.1 Rescisão; 3.2 Troca de equipe dirigente. Na apreciação de vantagens e desvantagens, V. S• avançou dizendo
que as desvantagens da rescisão eram notórias. 3.1 in fine: .. Esta solução,
contudo, seria demorada e ocasionaria uma interrupção nos serviços em andamento, com o conseqüente aumento no atraso jã existente nas obras civis.
Teria ainda certa repercussão externa - olha o fator exógeno aparecendo o que, conforme orientação recebida de V. 5", não seria oportuno". Esta frase
é primorosa, POrque as influências exógerias V. S" atribuiu exatamente ao superior: "conforme orientação recebida de V. S•, não seria oportuno". E eu
chamo exógena, quem chamou foi o Dr. Luiz Cláudio e eu prefiro a idêia,
porque me parece muito clara, e nós vamos daqui a pouco chegar à K WU e
mais Hochtief. Mas, ao fazer essa análise das desvantagens, parece que V. S•
se inclinou exatamente pela troca de dirigentes. Então, agora, nesse sentido
V. S" testemunhou a experiência da '"Logus ...
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mas, lhe parece razoável que
fizesse a reprogramação.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Fizeram a reprogramação visando a data de outubro de 1978.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Menos de dois anos?
O SR. EM!LIO CLÃUDIO LEMME- Isso seria perfeitamente razoável dentro das cor.dições.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Então, se eu juntar o seu depoimento, o testemunho do Dr. Candeia, o testemunho do Dr. Licínio- se
não estou equivocado - p testemunho do Dr. Luís Cláudio, com certeza, de
que a CNO cheg_ou a 95% da execução das obras a partir daí, uma das suas
sugestões teria sido perfeitamente útil ao desempenho.
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME -

Exáto.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- No mesmo período, conhece
V. s~ algum fato que desabonasse e continuasse a manchar a reputação financeira da empreiteira: títulos protestados, pagamento atrasado de pessoal, descontentamentos a partir de sua carta.
O SR EMILIO <':LÃDIO LEMME- Não. No canteiro de obra, uma
vez estabelecido o fundo rotativo, isto é, o adiantamento do dinheiro, não
houve mais esse tipo de problema. Se a Norberto teve outros pfoblemas fora
da área de Angra desconheço. Na ârea de Angra, o problema evidentemente
desapareceu, jâ que se trabalhava com o dinheiro de Fumas colocado adiante
como fundo rotativo.
O SR. RELATOR (Jarbas Pa-ssailiilio)- Se não hã equívoco da minha
parte,- parece-me que V. S• declarou, na resposta ao Senador Dirceu Car~
doso, que por seu turno a construtora era credora do Erãrio federal?
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Parece que se falava naquela época, no final de 1973 e início de 1974, dificuldade em receber dinheiro j-unt9
ao cliente do Aeroprto Internacional do Galeão.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E, quando se trata de Tesouro
Nacional, atravês de suas várias agências, como por exemplo o DNER- só
Quando faço essas perguntas, procuro citar textualmente o fato. V. S• para citar um exemplo em si- é estranho para V. S• que essas empreiteiras
disse que: .. tratava-se de profissionais conhecidos de Furo as e cuja capacida- tenham dificuldades em receber, exatamente dentro dos prazos os seus paga~
de foi demonstrada na construção das obras de Estreito, Funil e Porto Coló- mentes?
nia. São pessoas de grande experiência e que certamente poderão levar a bom
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- O normal é saber que elas não
termo a tarefa que lhe serã confiada ...
recebem nos prazos prefixados, no prazo contratual.
Feito este preâmbulo, pergunto-lhe:
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Isso não pode afetar seriamenA partir da troca realizada da equipe dirigente, de acordo com a própria
inclinação sua, daí até sua saída do escritório de obras, novembro de 1975, o te a microeconomia de uma empresa?
desempenho da Odebrecht foi bom, mal ou fracassou?
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME- Ao custo atual do dinheiro no
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME- Foi regular. Houve uma me- Brasil um atraso desse tipo cria despesas financeiras não previstas, onera- o
lhoria substancial em relação a situação cOmo se apresentava anteriormente, custo da operação.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Quando o Serviço Público- V.
mas sem atingir o nível, digamos, bom. Chegamos a nível regular, em relação
ao anterior, bastante melhor.
S' foi servidor público durante muito tempo - atrasa o pagamento, paga
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Esse regular seria aceitãvel? com correção?
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME - Por lei não são corrigidos.
O SR. EMILIO CLÃUDIO L EM ME- Dentro das condições daquele
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- São pagas com valor corrente,
momento foi o melhor que se conseguiu. Poderia conseguir mais do que aquicom valor histórico.
lo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho}- Mas, o que se conseguiu seria
o-sR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Mesmo que esse atraso importe
em três, quatro, cinco ou seis meses.
aceitável para o cronograma da obra?
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME - Sacrificou ainda a obra.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Sacrificou a obra. Como entender declarações de depoentes que antecederam V. S• nessa cadeira que declararam que depois de sua sugestão- que acharam muito lúcida e muito judiciosa- a obra chegou a ser ultimada, praticamente, porque 95% dela estariam concluídas dentro do prazo inicial. Aiiâs, com o que o Dr. Luís Cláudio
chamou - acho que ê um eufemismo - uma -reprogramação no tempo.
O SR. EM!LJO CLÃUDIO LEMME- Uma atualização do programa.
O SR . RELATOR (Jarbas Passarinho) -

Exato.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Mesmo que esse atraso importe em três, quatro, cincO ou seis meses. Esse fato não agrava mais a microeconomia de uma empresa?
O SR. EMILJO CLÃUDIO LEMME- Correto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Portanto, não é perfeitamente
possível que uma empresa que seja credora do Serviço Público em altas somas
possa ter dificuldades em outras obras realizadas para o Serviço Público?
O SR. EMILJO CLÁUDIO LEMME- l'. óbvio.

O SR. RELA TO R (Jarbas Passarinho) - Diria V. S• que seria esse fato
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Os 60 meses previstos inicial- isolado capaz de caracterizar uma idoneidade financeira?
mente para execução não era realizável, nas condições de Angra, no tipo de
O SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Se o problema se prende excluestrutura que tivemos que fazer em função do tiPo de fundação, que não era sivamente a isso, diria que não. Não se pode transformar o réu em culpado.
contemplado no programa de know how americano.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Não estou querendo fazer inO SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Essa reprogramação no tempo terrogatório dirigido, mas o seu ''exclusivamente" me diminui o escantilhão.
foi feita ao seu tempo de chefe de escritório?
Gostaria de refazer a pergunta. Havendo firma que estã trabalhando simultaO SR. EMILIO CLÃUDIO LEMME- Não. Deixei de ser chefe de es- neamente para várias obras do Governo, e que possa receber do Governo
critório em dezembro de 1974 e passei a adjunto da direção da obra de Angra. com atraso de cinco ou seis meses em determinado lugar, ela não pode por
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seu turno ter esse ou aquele problema relacionado com as finanças internas?
V. $!-- respondeu que "sim". Aí, a pergunta seria mais: um problema desse
por si só- aí seria o seu ~·exclusivamente" -levaria ao direito do julgamento de uma idoneidade financeira?

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -

Mas, uma sistemática sim.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Ou provocada por outras origens: um excesso de expansão, um excesso de investimento para fazer a ampliação. Quando falamos em dificuldades financeiras falávamos na área de
Angra dos Reis.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -~Então, V. S• me conduz para
onde eu queria. Sinto-me satisfeito de ser conduzido por V. s~ Tenho em
mãos a Revista Exame e a publicação chamada de Maiores e Melhores. No
s_etor de construção civil, V. s~ vai verificar o seguinte. A área da Odebrecht é
da construção ciVil?

Crescimento clas vendas

1 . Ecisa
2. Norbeao Odt:>brecht
3. Scrveng-Civll=>C:'l
5. C. R. Almeida

6. Ecel

7 ~ Convap
S. Brasileira de Dragagem

9. Montreal
~O: Sade-Sul

'(~

>

v-·~ {

('i

l ) ·~

CBPO
Sade-Sul
C. R. Almeida
Techint
Montreal
Ft!rrcira Guedes

Tenc::g3
Scrv~ng-CivilsJn

Christigni· Nicl::.en
17. Queiroz G.:~lvJo
.18. Orasi!olr."' de DrCJaagcm
19. Convnp

20.

Eco!

O mP.!hor
desempr~nho

Maior queda
de vendas
Maior lucro
Maior pn~juizo
A mais
endividLldJ
Menor dt:)spcsa
fin.:tncJvefldas
Maior despesa
financ./venrlas
Maior CJ'pitJI
de giro próprio
Maior cü.pita!
de giro ncg<Hivo
Maiot giro
do ativo
Menor giro
do .Jtivo

Andr.odo
Gutierrez

Tcnenge
Camargo-Corr~a

'39,9
36,1
34.7
34.3
34,0
31,1
28.2
25.8
25.4
24,0

7- Brasileira de DragG!gem

S. Sade-Sul
9. Montreal
10. Ecisa

/'"':'----·

liquide?. ge-ral

Ativo ârculantp mais re.·Jiidn•t•l a longo prazo
~obre

o exigí•lel

toe~!

1. Ferreira Guedes

2. Tenenge
3. Cam.argo Corrêa
4. And:ade Gutit!rrt:Z

s:
5

~

121282u
1114422
1106674

A Norberto Odebrecht está em terceiro lugar, em 1977.

1. Tenenge

6. Techint

Veml.-Js liquid<Js. em CrS I 000

4735983
4 54~ 854
3197322
3 129 655
2 674 440
2 496 498
2 405 691
1 978 487
1 870 409
1 774 507
1 649 000
1 643 ü03
1 327 020
I 326 505
1 304 7oó
1 252 000
t 23() 452

R.ent;::jbllidadc do patdmõnio
•Jcro liquido sobre o patnmônio liquido,
em%

4. Andrade Gutierrez
5. Servi>~

::~ <:.

"~·.'iiJr-. ....-::!li'L!t~-.~.-:::,.,):...~~
1. Andrade~:~·-·
2. Cam<:~rgo Corrêa
3. Norberto Odebrecht
4. Cetcnco
5. Ecisa
6. Mendes Júnior
7. Servix

L

-';V" 2. Norberto Odcbrccht
3. Ecel

CR,'P::"'-'Vf0''F~-,,~:--:-"?'f)
•l \ \

S1.ü
57.2
37.5
35,4
23.6
21,9
20.4
14.2
13.9
12.6

4. Andrade Guticrrez

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Exato.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) --As melhores. E claro que isso
é o julgamento de uma revista, embora haja determinados critérios. que não
são subjetivos.
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Vendas no Ultimo exercido sobre as do anterior,
em%, jj descontada a inflação

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Acho que não dã esse direito
como idoneidade de empresa.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Queiroz Gutv~o
Brositeiru dt: Dragagem

7. Techmt
S. CBPO
9. Scntix

L

o_:__~~·~~.:í~a-··--- -··----··

11.27
8,51
3.84
3,22
3,01
2.52
2,23
2.13
2,08
2,05

Não aparece a Odebrecht. Então ela é uma firma que, embora manobre
grandes recursos, não tem a sua liquidez como seu ponto alto. Daí, se nós
concluirmos que uma firma dessa expandindo-se, como V. S• disse, tomando
várias obras simultâneamente, se não tiver um pagamento ou um acompanhamento dci seu fluxo de recebimento de caixa do Podç::r Público, no momento devido, ela terá problemas. De maneira que até me admiro que V. S'não tenha detectado - da sua carta de junho de 1974 até novembro de 1975
- nenhum fato novo em relação às dificuldades financeiras da Norberto
Odebrecht. Mas a resposta foi não.
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Foi não, porque na wna de
Angra ela passou a operar com o dinheiro adiantado de FURNAS. Portanto,
não tinha esse problema, não tinha razão para ter.

Ecel

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Apoiado por V. S•, no final da
sua carta.

Sade-Sul

O SR. EM I L! O CLÁUDIO LEMME- Apoiado por mim, exatamente
corno havia descrito e que V. Ex'- levantou, da necessidade de, talvez, corrigir
uma injustiça que não era da Odebrecht.

Ecel
Camargo
Corrê a
Cht'i:::tianiNiclscn
Christia[)i~

t..!ielsen

MenJes Júnior

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O fato de eu ter posto o dedo
não é acusação.
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME -

V. Ex• tem o direito.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Absolutamente. Eu não tenho
nada aqui, até agora, que me leve a acusar V. S• do que quer que seja- nada.
Naturalmente, o que quero chegar é a alguma conclusão para o meu julgamentO - nós não temos julgamento prévio.
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O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Perfeito.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - Para o meu julgamento.
Como a sua opiilião de técnico notável e a opin"ião do Dr. Franklin, que também tem um grande currículo, chocam-se - foram as únicas que enccintreí,
frontalmente, contrárias- não sei para qual das duas o meu coração balançaria - aliás, não seria o coraçã_o, seria a cabeça. Por isso, eu lhe fiz todas
essas perguntas e achei que os administradores de FURNA$ forani muito inteligentes, no momento em que resolveram fazer esse adiantamento, inclusive, se não estou equivocado, aqui, até o pagamento da diferença da Assessoria çom a Logus.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Havia duas mil pessoas, nessa
ordem de grandeza.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Houve problema de alojamen~
to, alimentação, saúde?
O SR. EMíLIO CLÁUDIO LEMME- Nessa ocasião, ainda não. Nós
tivemos um problema de alimentação, por exemplo, não na qualidade contínua, mas tivemos alguns problemas no abastecimento do canteiro no período
de coincidência com as obras da famosa RiowSantos, que passava lâ em cima.
Então, na- oportunidade, tivemos dificuldades em trazer mantimentos --arroz, carne e leite - até dentro do canteiro.

O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME - Nós corrigimos, porque no
contrato da Odebrecht já existia uma parcela chamada quantia fixa, que
cobria, exatamente, a cabeça do canteiro. Então, para contratar a Logus, essa
quantia não era suficiente.

Esse é um fenômeno ligado ao problema de transportes; acho que as condições de higiene e de sobrevivência do pessoal era perfeitamente aceitável,
dentro dos níveis, digamos, existentes em canteiros de obras civis- não haveria nenhuma crítica específica, de maior vulto. Eu li, nos jornais, os comentários a respeito com- seu envolvimento, a sua visitá, maS, se existiU esse
problema, deve-se a grande quantidade de pessoas que, em certo momento,
foram alocadas naquela obra.

o

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Agora, baseado na publicação
de jornal, estranhou-se um pouco que ela tivesse recebido vários reajustes. V.
S• teria estranhado isto, também, enquanto esteve à tes~a do escritório?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Reajustes?
O SR. DIRCEU CARDOSO - Aditamentos.
O SR. EMILIO CLÃ UDIO LEMME- Aditamentos contratuais é um
problema diferente. O reajuste que nós entendemos é o rejuste normal, digamos, o reajuste de correção monetária, de contigente, etc. Na minha época foi
feito, especificamente, esJe aditamenfo corrigindo o fundo rotativo, incluindo
o fundo rotativo no contrato e aumentando essa quantia fixa para poder
cobrir a contratação da Logus. Estes foram, exatamente, os aditamentos nos
quais participei na época.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Há um período, então, in a/bis
-de novembro de 1975 até o momerttó em que a Norberto Odebrecht recebe
a adjudicação da obra. Isto já foi objeto de perguntas a outras pessoas. Aresposta que obtivemos desses técnicos levaram à conclusão de que, a partir do
fato judiciosamente observado por V. S* e cristalinamente exposto na sua car~
ta, o de que a firma tinha, indiscutivelmente, problemas de natureza técnica,
problemas de natureza financeira, em jUnho de 1974- a Partir daí, essas dificuldades não foram mais localizadas e aperformance ou o desempenho da firma passou a ser considerado bom- uns chegaram até muito bom- a partir
do momento em que ela chegou a 95% da conclu.S_ão das obras, dentro do
novo prazo que lhe foi estabelecido. Isso nos leva, a nós da Comissão, a urna
çjúvida, ainda, a ser esclarecida: se, quando a Norberto Odebrecht teve a obra
adjudicada, ainda restava alguma dúvida sObre a sua capacidade técnica e a
sua capacidade financeira. O seu testemUnho posso resumir- discorde dele,
se eu resumir mal- é dado, até 1974 como mal, e tão evidentemente mal, que
V. S' chega a levantar a hipótese da recisão, o que só não o fez, porque seria
inconveniente para nós. Agora, de 1974 para diante, V. S• diria regular, ou
sofrível.
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME- Regular, com a presença da
equipe da Logus, comandando a operação da Norberto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - E nesse período, notou que
essa melhora de mal para regular, era uma melhora ascendente, ou melhor, a
melhoria era crescente?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Houve urna melhoria imediata
com a presença de pessoas estranhas, mais qualificadas, depois alcançou um
patamar e prosseguiu.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Justamente quando V. S• fala
no patamar, me leva a testemunhos anteriores que declararam que tanto teria
sido bem sucedida o que chamei de intervenção- porque é uma intervenção
"branca", que a Logus teria sido descontratada antes do final da obra, é claro~ ..
O SR. EM I L! O CLÁUDIO LEMME- Ela foi descontratada no correr
do ano de 1976.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Exato, em 1976- a partir daí,
V. S• já não estava mais lá, mas poderia testemunhar, s6 por ouvir dizer, que
a partir daí o desempenho da Construtora teria caído novamente ou não?
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Não sei.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -~Não sabe.
Eu me dou por satisfeito, mas gostaria de fazer uma pequena pergunta final: quantas mH pessoas V. S• declarou que existiam em Angra I, naquela
ocasião, trabalhando?

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Exato- seriam 8 mil pessoas
- e o nobre Senador Dirceu Cardoso teve até uma comoção, aqui, quando se
tratou desse problema porque, de fato, me pareceu absurdo. Havia uma responsabilidade direta de FURNAS.
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- Exato. As instalações e os canteiros sempre foram da responsabilidade de FURNAS.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Gostaria que V. s• me traduzieSse melhor o seu cauteloso vocábulo "ainda", quando diz: "Nessa ocasião,
ainda não".
O SR. EM I L! O CLÁUDIO L EM ME- 1:: exatarnente por isto- quando eu tomei conhecimento desses fatos que foram criticados pelo jornal e
tudo mais ...
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) sua reposta por .. não"?

Então eu poderia traduzir a

O SR. EM I L! O CLÁUDIO LEMME- Enquanto eu estive, não houve
problemas desse tipo.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Não houve problemas porque,
naturalmente, houve aquela velha idéia de "prever para prover", houve um
planejamento.
O SR. EMILIO CLÁUDIO L EM ME- Houve um planejarnento, houve um atendimento.
O SR. RELATOR (Jarbas Pasaarinho) - Então, a pergunta seguinte
não lhe pode ser dirigida- masjâ foi dirigida, aqui, a outro Engenheiro: por
que razão uma obra que começou bem dimencionada, inclusive em termos de
bem-estar de pessoal, pode ter chegado ao descalabro total, pela altura de 8
mil pessoas com 4 ou 8 banheiros- banheiros, para sermos eufemistas- o
que, evidentemente, impedia que houvesse qualquer tipo de camarão, entre~
gue no rancho naqueles dias, porque seria um desastre. Sobre isso, V. Ex•,
evidentemente, nada dirã e nem lhe cabe.
O SR. EMILIO CLÁUDIO LEMME- Se existiu uma situação desse
tipo evidentemente estaria ligada ao planejamento, a fim de que as instalações
pudessem acompanhar o aumento de pessoal na obra, porque tem sempre
uma certa inércia para isto.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Antes de agradecer a oportunidade de ter tido a sua presença nesta Casa, em conhecê-lo, o que para mim
marca a minha vida de Parlamentar, faria a pergunta final: tivesse V. s•, ainda
como Chefe de Jultamento da equipe que julgou licitações e houvesse uma
nova licitação, ainda que, por exemplo, o 5.2 do Dr. Luiz Clãudio tivesse sido
adotado, isto é, a idéia-força 4- então, 4 empresas apenas, mas uma, necessariamente- todos eles diziam: a Norberto Odebrecht, teria V. S' se insurgido contra esta "urna necessáriamente a NOrberto Odebrecht"? Esta, a primeira parte da pergunta. A segunda parte: a Norberto Odebrecht lhe mereceria
confiança pela perfórmance anterior ou não, para prticipar de uma segunda,
licitação de Angra II?
O SR. EMIL!O CLÁUDIO LEMME - Acho que a Norberto
Odebrecht deveria ser julgada pelas condições atuais e acredito perfeitamente
que ela, dentro das suas condições de empresa, pode se recuperar e se recuperaria desse passado, e poderia ser uma empreiteira satisfatória, desde que devidamente administrada.
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) abrange as duas perguntas que eu fiz.

A resposta, então, de V. S•,
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O SR. EM I LIO CLÁUDIO LEMME- Eu não faria, apriori. nenhuma
O SR. PRESIDENTE (Italívio Coelho)- Dr. Emílio Clâudio Lemme, a
restrição à inclusão da N orberto Odebrecht, no número de empresas a serem Comissão agradece a presença de V. S', e as demoradas e claras declarações
convidadas a participarem de uma concorrência.
fC:itas.
Convoco uma sessão a realizar-se dentro de 5 minutos.

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. Clâudio Lemme, foi uma
alegria conhecê-lo. Muito obrigado!

Declaro encerrado os nossos trabalhos.
(Levanta-se a reunião às 18 horas e 50 minutos.)
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA

Presidente
Luiz Viana
1.•-VIce-Presldente
Nilo Coelho
2t-VIce-Presldente
Dinarte Mariz

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00
PARTrDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PMOB

Li der

Líder

Jarbas Passarinho

Paulo Brossard

Vlce-Líderes

Vlce-Lídere•

Aderbal Juremo
AJoytio Chaves
Bernardino Viana
José Uns
lomonto Júnior
Moocyr Dalla
Murilo Badaró
Saldanha Den:i

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Maurb Benevides
Nel~an Carneiro
Orestes Quêrda
Pedro Simon
Roberto Saturnino

1 •-Secretário
Alexandre Costa

2•-Secretárlo
Gobriel Hermes
3t-5ecretário
lourivol Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•.. secretárlo
Gastão Müller

Líder

Suplentes de Secretários
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Panos Pôrto

Gilvan Rocha

Vlce-Líderes
Evelósio Vieira
Alberto Silva

COMISSOES

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493
Reuniões: TerÇ'as-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquou - Anexo ll

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11- Térreo
Telefones: 211-3487

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Ç JUSTIÇA (15 membros)

211-3488
211-3489

1. Itamar Franco

1 . Henrique Sontillo

2. lâzaro Barboza

2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

3. Adalberto Sena
4. Moura Benevides
(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Assistente: Ll!lda Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: QuintaS-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Ocniel Reis de Souza
local: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211-3490

Titulares

211~3491

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

(CA)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Presidente: Evelásio Vieira
Vice-Presidenht: Leite Chaves
Suplentes

1. Panos Põrto
2. Benedito Canl!llas
3. Pedro Pedrossian
4. José Lim

1. Jutohy Magalhlles
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

1. Evelâsia Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(CAR)

Presidente: Henrique de La Rocque
l,'i'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2 9 -Vici!I·Presidente: Hugo Ramos
Suplentes

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bernardino Viana
Helvidio Nunes
José Sarnl!ly
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Boda ró
Moacyr Oalla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

1, Hugo Ramos
2. leite Choves
3. Lâzaro Barboza
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montara

1. lenoir Vargas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral

5. luiz Freire
6. Arnon de Mello

1. Cunha Lima
2. Tancrodo Novos
3. Dirceu Cardoso

Assistente, Paulo Rob~rto.A. Campos- 211~3494
Reuniões: Quartas-feiras, às .10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácquau - AneJII:o 11

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1, Helvldio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

1. Roberto Saturnino
1. José Richa
2. Teotônio Vilela
2. Orestes Quércic
3. Marcos Freire
3. Tancredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211-3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala do Anexo "B"
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(9 membros)
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

(CDF)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

Presidente: Teotônlo Vilela
Vice·Presidente1 Roberto Saturnino
Suplentes

1.
2.
3.
4.

(7 membros)

Presidente: Mendes Canale
Vice·Presidente: Agenor Maria
Titulares
Suplentes
1. Mendes Canele
1. Raimundo Parente
2. José Lins
2. Alberto Silva
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Vicente Vuolo

(CE)

Titulares
Presidente: Jess& Freire
Vice-Presidente, lâzaro Barboza
Titularl!ls

Suplentes

1. Jessé Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Derzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. José Caixeta

1.
2.
3.
4.

José Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães
Suplentes

1. João Calmon
2. Tar~e Outra
3. Jutahy Magalhães
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1. José Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossicn

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montara

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Setembro de 1980 ·
Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492
Reuniões: Quintos-feiras, às TOm h<.ras
local: Sola "Oóvis Bevilócqua" - At;.,.xo 11

COMISSÃO DE FINÀNÇAS -

Assistente: Carlos da Fon54tea Braga- 211-3496
Reuniões: Quarto~·feiras, às ll :00 horas

Local, Sala do Anexo "8'1

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CFJ

(17 membros)

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidonte: Cunha Umo
Vice-Presldonte: Toncrodo Neves

Presidente: lomonto Júnior
Vice-Presidttnte: Ontstos Quércia

Titulares

Suplentes

ntulares

1. Raimundo Parente
2. Joãe) lúcio
3. lomanto Júnior
4. Affonso Camorgo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Alberto Lavinas
8. Jorge Kalumo
9. Jutohy Magalh.S.s
10. Mendes Canale

1. Saldanha Derzi
2. Luiz Freire
3. Jessé Froire
4. Jo" Somcy
5. Milton Cabral
6. José Guíomard

1. Lomanto Júnior
Almir Pinto
Amaral Furlan
Amoral Peixoto
Benedito Canelas
Jutohy Magalhães
7. Lenoir Vargas
8. Moacyr Dalla
9. Raimundo Parente
1O. Saldanha Derzi

1. Cunha Lima

2. Tancrctdo Neves
3. Roberto Sotumino
4. Amarol Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotónio Vilela
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1.
2.
3.
4.

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493
ReuniOes: Quintos-feiras, c)s 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
(9 membros}

~

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quartas-feii'O$, ~s 11:00 horas·

Anuo 11

Local, Sala "Ruy llorboro" -

COMISSÃO DE SAODE
(7 ...........)

Suplentes
1. Tono Outra

2.
3.
4,
5.

2.
3.
4.
5.
6.

1. Paulo Brossord
2. Marcos Freire
3. Ló:urro Barbozo
4.. José Richa

1. Marcos Freire
2. Mauro Bonevidos
3. loitc Chova

1. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richa
5. Amarql Poixoto
6. Toncrocfo Neves

COMPOSIÇÃO

João Lúcio
Aderbal Juremo
José Sarney
Murilo Badaró

-GoNanRocho
V"tee-Pntsidonte: Henrique Santillo

Titulorw.s

José Richa

Suplentes

1. lamento Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

1. Agenor Maria

Orestes Qu6rcio
Itamar Franco
Evandro Carreira
S. Lózaro Barbozo

2. Joison Barreto
3. Humberto Lucena

1. Affonso Camargo
2. Valdon Varjão

1, Evelásio Vieira

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto

1. Saldanha Oerzi
2. Jorglt Kolume
3. Benedito Canctlas

1. José P:icha

2.

Adalberto Sena

Assistente: lêóa Ferreira da Rocha - 211·3.499 ·
Reunióes: Quintas-feiros, às 10:30 horos
LQcal: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3.496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11100 horas
Local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros}

(CLS)
COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)

COMPOSIÇÃO
COMI'OSIÇÃO

Presidente: Helvfdío Nunes
Vico-Presidente, Lenoir Vargos
Suplontes

1. Lenoir Vargas

1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

2. Helvídio Nunos
.(. Moacyr Dalla
5. luiz Freire
6. Aloysio Chaves

1. Franco Montoro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Borroto

1. "'!'elson Carneiro

T. Torso Outra
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Samq

1. Dirceu Cardoso

1. Hugo Ramos

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. Raimundo Parente

3. José Gulomard

Assistente: Fátima Abrahào de Araúio - 211-3266
Reuniões: Quintas-feiras, Qs 12:00 horas
Local: Solp ·''Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE RfLAÇOES EXTERIORES (15 membros)

1. Dirceu Cardoso

1. Gilvon Rocha
2. Roberto SahJrnino

211·3499 ~

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL (7 membros)

(CRE)

(CSPq

COMPOSIÇÃO

Presidente: Tarso Outra
Saldanha Den:i
Lomanto Júnior

1~"-Vic&-Presidente:
2~"-Vice-Presidento:

Titulares

Suplontos

1. Tcrrso Outra

1.
2.
3.
4.
5.

Presidente: Evandro Camira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente

J. Affon~ Camorgo
2. Pedro Pedrossian
3, Aderbal Juremo

2. Luiz Freire

Suplentes

1. Affonso Camargo
2. Jo6o Calmon
3. Jutahy Magalhães

1. Cunha Lima
2. Jaison Barroto

Assistente: Mareelino dos Santos Caróell'o Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silva
4. Amon do Mello

2. Amaral Furlan

2. Adalberto Sena

(CME)

Presidente: Arnon do Mello
Vico-Prosidento: Alberto Silva

2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Jorge Kalume

2. Luiz Cava/canto
3. Murilo Badaró
4. Benedito Ferreira
1. Mouro Bonovides
2. Agenor Maria
3. Orestes Quércia

2. Marcos Freire

Assistente: Leila leivas ferro Costa - 211-3497
Reuni OH: Quintas-feiras, Os 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Tit\llares

Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares

Presidente: Dirceu Cardoso
Vic&-Presidenht: Adalberto Sena

Titulares

3. Jessé Freire

Presidente: Jorge Kalume
Vico-Presidento: Mauro Benevides

2. Bernardino Viana
3. Saldanha Dorzi
4.
S.
6.
7.

Lomanto Júnior
Mendes Canalo
Aderbal Juremo
Aln>:• Pinto
S. Ulnc. •• Vergas
9, Luiz Freire

Aloy5lo ChaYft
Pedro Pedrossian
Henrique de La Rocquo
José Guiomard
Luiz Cavalcante

3. Bernardino Viana

4.
1.
2.
3.

AJberto Silva
Evandro Carreira
Humberto Lucena
Lázaro Barboza

T. Orestes Quércia
2. Evolásio Vieira

6.
Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintos·feira5, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo. 11
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS - (CT)
(7 membros)

1.
2.
3.
4.

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo
.Suplentes

1. Leiht Chaves

2. Agenor Maria

3. Orestes Quércia
211-3499

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbcsa" -

1. Passos POrto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Camargo

1 . Evandro Carreira

2. lâzaro Barboza

Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

COMPOSIÇÃO

Titulares

Setembro de 1980
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C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO

Anexo 11
Chefe: Cleide Mario S. F, Cruz
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511
Assistentes:
Elizabeth Gil B. Vianna - 211-3510
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Haroldo P. Fernandes- 211-3512

B) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS
Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo 11- Térreo -

Assistentes:
Helena lsnord AttCiuhy - 211·3510
Mauro Lopes de.Só- 211-3509
Clayton Zonlorsnci - 211·3508

211-3507

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HqRAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE
MARCELINO

10,00

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS 8EVILÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUYBARBOSA

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
CARLOS

C.E.e.

C.O.f.
C.C.J.

Ramal-3880

PAULO
ROBERTO

10,00
C.A.

10,30

C.E.

C.R.E.

ANEXOnB"
ANEXOnB"
Ramal-3888

C~:

11,00,

C.L.S.

S!:RGIO

FRANCISCO
12,00

ANEXO'\B"

SÉRGIO

C. R.

RUY BARBOSA
Ramal-3882
RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS ~EVILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

LEOA

LEOA

LEI LA

FÁTIMA

LEI LA

JJ,QO

11,00
C.M.E.

10,30

RUY BARBOSA
Ramal-3882

ANEXO"B"

LEOA

10,00

Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA

RUY BARBOSA
Ramal-3882

CARLOS

C.M.

ANEXO "B"

FÁTIMA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXV- N• 112

BHASíLL\- DF

SEXTA-FEiRA, 26 DE SETEMBHO DE 1980

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 97, DE 1980
Aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação
Ibero-Americana - OE!), assinado em 31 de outubro de !957.
Art. 1• Fica aprovado o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da OrganizaÇão de Educação
Ibero-Americana - OE!), assinado pelo Governo da República Federativa do Brasil em 31 de outubro de 1957.
Parágrafo único. Quaisquer reformas ou alterações do texto aprovado pela entidade serão submetidas à aprovação do Congresso Nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.

ESTATUTOS DA ORGANIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO
IBE~O-AMERICANA

Aprovados no III Congreo;;so lbero~americano de Educação.
São Domingos, f'epública Dominicana,
em 31 de ou,ubro de 1957.

ATA DE REGISTRO DOS ESTATUTOS DA ORGANIZAÇÃO
DE EDUCAÇÃO IBERO-AMERICANA.
Em Ciudad Trujillo, Capital da República Dominicana, no dia trinta e
um de outubro de mil novecentos e cinqUenta e sete, os Chefes das Delegações acreditadas por seus respectivos Governos perante o Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação, convocado conjuntamente pelo Gover-

no da República Dominicana e pela Organização de Educação Iberoamericana, subscreveram a Ata de Registro dos Estatutos da Organização de
Educação Ibero-Americana, os quais foram aprovados pelo voto dos abaixo
assinados, de conformidade com a Resolução adotada pelo Plenário do Congresso em sua sessão plenária cdebrada no dia trinta e um de outubro de mil
novecentos e cinqüenta e sete, e cujo texto aUtêntico é:

RESOLUÇÃO
O Terceiro Congres.so Ibero-americano de Educação, considerando:
que o Segundo Congresso Ibero-americano de Educação, reunido em
Quito, no mês de outubro de 19~4, estabeleceu as bases estatutárias que deveriam reger a O!"ganização de Educaçãç Ibero-americana, e delegou poderes
ao Conselho D1retor do organismo para redigir os artigos de seus Estatutos;
que o Conselho Diretor apresentou a este T~rceiro Congresso Iberoamericano de Educação o texto vigente dos referidos Estatutos, fazendo-os
acompanhar de um projeto de reforma dos mesmos;
que a Comissão do Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação,
designada especialmente para realizar o estudo dos Estatutos e de sua projetada reforma, realizou um exame exaustivo dos referidos documentos, apresentando ao Congresso Pleno um texto completo, e
=1ue o Conselho Diretor solicitou do Terceiro Congresso Iberoamericano de Educação o registro do texto dos Estatutos reformados, para

que sirva de instrumento capaz de ser ratificado PelOs G~vernos dos Estados
que se afiliem no futuro à Organização de Educação Ibero-americana ou que
desejem aperfeiçoar a sua afiliação,
Resolve:
Primeiro. Aprovar o seguinte texto dos Estatutos da Organização de
Educação Ibero-americána:
Capítulo I
Natureza e Fins

Artigo I
Organização de Educação ibero-americana (OEI) ê um organismo internacional de cooperação educativa para os países ibero-americanos.
A

Artigo II
Os fins específiCás da OrganizaçãO de Educação Ibero-americana são os
seguintes:
a) organizar serviços de infármação e documentação sobre o desenvolvimento da educação nos países ibero-americanos;
b) orientar, assessorar e, quando necessãrio, servir pessoas e organismos
interessados em questões culturais e educativas~
c) difundir os princípios e recomendações aprovados pelos Congressos
Ibero-americanos de Educação e promover sua efetiva realização;
d) fomentar o intercâmbio cultural e educativo de pessoas, assessorar na
contratação de professores e peritos em organização de ensino e difundir em
todos os países ibero-americanos as experiências alcançadas em cada um deles;
e) convocar e organizar congressos, assembléias, conferências, seminários e demais reuniões de qualquer natureza, sobre temas educativos e participar daquelas a que seja convidada;
f) colaborar na preparação de textos e material de ensino e na formação
de critérios didáticos ajuStados ao espírito e à realidade dos povos iberoamericanos;
g) cooperar com os Ministérios da Educação dos países iberoamericanos na realização de seus planos educativos e colaborar especialmente
para o aperfeiçoamento e coordenação de seus serviços técnicos:
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h) coordenar a açào dos países ibero-americanos no seio das organiCopítulo V
zações internacionais de carâter educativo, a fim de que sua cooperação nas
O Conselho !Jiretor
mesmas seja eficaz e útil, tanto no plano nacional quanto no plano internaArtigo IX
cional;
i) promover a criação de organizações, associações, uniões e demais tiO Conselho Diretor é o órgão de governo e administração da Organipos de entidades nacionais, regionais ou internacionais, relacionadas com os zação de Educação Ibero-americana e serâ integrado pelos Ministros no setor
diferentes graus de ensino e diversos aspectos da vida educativa ou docente da educação dos Estados-Membros ou de seus representantes.
dos países ibero-americanos, que poderão constituir-se como entidades indeArtigo X
pendentes ou ass_ociadas;
I)
O
Conselho
Diretor
da
Organização
de Educação Ibero-americana sej) aceitar a associação de entidades educativas ou docentes já existentes;
d) criar centros especializados, fundar institutos, estabelecimentos e de- rã presidido pelo Ministro da Educação do país em que se celebrará o próximais entidades e organismos de pesquisa, documentação, intercâmbio, infor- mo Congresso, o qual poderá designar pessoa que o represente.
2) O Conselho Diretor designará entre seus membros um ViceR
mação e difusão em matéria educativa oU: docente, e os serviços descentralizados que exija o cumprimento de seus fins ou a execução de seu programa de Presidente, e atuarâ como Secretário ex o/fieio do mesmo o Secretário-Geral
da Organização de Educação Ibero-americana.
atividades.
Artigo XI
Artigo III
O Conselho Diretor, quando o julgar conveniente, está facultado a conPara a consecução de seus fins, a Organização de Educação Iberoamericana poderá celebrar acordOs e subscrever convênios, tratados e demais vocar pata Congressos Gerais a todos os países ibero-americanos, os quais estarão representados por Delegações oficiais, com o objetivo de estudar a siinstrumentos legais com os GovernOS-íbero-americanos, as organizações internacionais e as instituições, centi'os·e demais entidades culturais e educati- tuação educacional e discutir soluções no mesmo campo. Tais Congressos
coincidirão ou não com as reuniões trienais da organização.
vas.
Capítulo VT
Capítulo ll
Afiliarão e Associação
Artigo IV

Secretaria-Geral

Artigo XII
A Secretaria-Geral da Organização de Educação Ibero-americana deterá
1) São membros da OrganizaÇão de Educação fbero-americana os Esta- a direção técnica do organismo e ostentará sua representação nos assuntos de
dos ibero-americanos cujos Governos solicitem ou aceitem integrar-este orga- expediente e em suas relações com os Governos ibero-americanos e com as
nismo.
organizações intergover~ame~tais.
2) A afiliação pode ser feita em qualqi.ier-monieritO por intercàmbio di:
Artigo Xlll
comunicações com a Secretaria-Geral e supõe a aceitação dos presentes EstaO
titular
da
Secretaria-Geral
será eleito pelo Congre~so e permanecerá
tutos.
em suas funções até a celebração do próximo Congr-esso, podendo ser reeleiArtigo V
to.
O Conselho Diretor, por proposta do Secretário-Geral, designará um
Poderão associar-se com caráter consultivo à Organização de Educação
Ibero-americana as entidades oficiais ou privadas, de carâter educativo ou Secfetário-Geral Adjunto.
O Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto deverão ser nacionais
docente, nacionais, regionais ou inte!náCíOria1s, que seja admitidas como tais
pelos Congressos Ibero~americanos de Educação, mediante prévia recomen- de países ibero-americanos diferentes.
dação do Conselho Diretor.
Artigo XIV
O
Secretário'-Geral
serâ
assistido.
em matéria técnica, por uma comissão
Capítulo III
assessora, formada por personalidades de cada um dos Estados-Membros
Orgãos
que sejam convidados pelo Secretãrio-Geral a integrã-la, com a prévia anuência do Conselho Diretor.
Artigo VI
A Organização de Educação Ibero-americana rege-se por seu órgão leCapítulo Vll
gislativo, que é o Congresso Ibero-americano de Educação e os órgãos deleSede do Organismo
gados, que são o Co_nselho Diretor e a Secretaria-Geral.
Artigo XV
Cap(tu/o IV
A sede central da Organizição de Educação Ibero-americana tem seu
domicílio em Madri.
Congressos Ibero-americanos de Educação
Artigo XVI
Artigo VII
Os diversos Organismos da OrganizaÇão de Educaçã.o Ibero-americana
1) Os Congressos Ibero-americanos de Educação são a autoridade suprema da Organização de Educação Ibero-americana, e estarão integrados por poderão ser instalados em qualquer dos países ibero-americanos que garantam sua liberdade de açãb para o cumprimento de suas finalidades, a salvarepresentações oficiais dos Estados-Membros.
2) Reunir-se-ão, pelo menos, uma vez por triênio no pais que o Congres- guarda de seus status internacional e o apoio oficial ou privado necessário
para sua manutenção.
so anterior tenha estabelecido para sede, em cada caso.
Artigo XVII
3) A convocação para cada um dos Congressos será realizada na forma
A Organização de Educação Ibero-americana estabelecerá, em cada caem que convierem o- país anfitrião e a Organização de Educação Iberoso, com as autoridades do país em que tenha sede algum de seus organismos,
americana.
4) Nenhum dos Estados participantes poderá ter mais de cinco represen- as condições em que os mesmos deverão instalar-se e funcionar.
tantes e cada Delegação terá direito a um voto.
Capítulo VIII
5) As entidades associadas e os Governos e instituições convidados a
Patrimônio e AdministraçiJo
título de Observadores poderão estar representados até por dois delegados,
Artigo XV!ll
que terão voz, mas não voto.
O patrimôriio da Organização de Educação Ibero-americana estará
Artigo Vlll
constituído por: a) as subvenções ou contribuições dos Membros e das enti1) Os Congressos de Educação poderão reformar, com uma maioria de dades oficiais ou privadas que contribuam para sua manutenção; b) pelas cesdois terços, os Estatutos da Organização de Educação Ibero-americana e de- sões ou doações particulares; c) pelo produto da venda de suas publicações e
as remunerações que perceba pela prestação de seus serviços técnicos ou pelos
cidir sobre a sede de seus distintos órgãos.
2) Os Congressos, por maiotiã STtnples, deverão resolver sobre o progra- de seus centros; d) pelo material inventariável e pelo fundo bibliogrâfico e dow
ma de atividades e orçamento da Organização dC Educação Ibero-americana cumental existente em suas dependências; e) pelo fundo de reserva que cada
CongresSo autorize.
e decidir sobre a admissão das entidades associadas.
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Artigo XIX
A administração da Organização de Educação Ibero-americana estará a
cargo de um Administrador e de um Tesou-reiro, que dependerão da
Secretaria-Geral, a qual deverá prestar contas de cada exercício ao Conselho
Diretor.
Artigo XX
Um mês antes da celebração de cada Congresso Ibero-americano de
Educação, a Secretaria-Geral distribuirá entre os Membros da Organização
de Educação Ibero-americana um informe de atividades, o orçamento previsto para o próximo tríênio e o estado de contas, documentos que serão previamente submetidos à consideração do Conselho Diretor.
Capítulo IX

Aplicarão dos Estatutos e sua Regulamentação

Artigo XXI
A aplicação dos presentes Estatutos, bem como sua regulamentação e o
funcionamento dos diferentes organismos e ceilti'os da Organização de Educação Ibero-americana, com exceção dos Congressos Ibero-americanos de
Educação, ficam encomendadas ao Conselho Diretor.
Capítulo X
DisposiçiJes Finais

Artigo XXII
A Secretaria-Geral da Organização de Educação Ibero-americana fixará
seu domicílio na sede do Instituto de Cultura Hispânica de Madri.
Artigo XXIII
O Diretor do Instituto de Cultura Hispânica de Madri poderâ assistir as
reuniões do Conselho Dii'etor da Organização de Educação Ibero-americana
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com voz e sem voto, em sua qualidade de representante do organismo fundador.
Artigo XXIV
As declarações gerais votadas nos Congressos Ibero-americanos de Educação constituirão o apêndice aos pr~sentes estatutos.
'
Segundo. Registrar o texto preCedente numa Ata especial, destacada da
Ata Final do Congresso, assinada pelos chefes das Delegações governamentais oficialmente acreditadas para representar seus respectivos países no Terceiro Congresso Ibero-americano de Educação.
Terceiro. Encomendar à Secretaria-Geral da Organização de Educação
Ibero-americana o envio de cópias devidamente autorizadas a todos os Governos dos países ibero-americanos.
Em fé do que, assinam a presente Ata, para que conste em todos seus
efeitos:
Pelo Brasil: (as.) Francisco Montojos
Pela Colômbia: (as.) Francisco Posada de la Peíia
Por Cuba: (as.) Eduardo Borre!/ Navarro
Pelo Chile: (as.) Luis Gómez Catalán
Pela República Dominicana: (as.) Manuel Ramón Ruiz Tejada
Pelo Equador: (as.) Otto Quintero Rumbea
Por El Salvador: (as.) Julio Fausto Fernández
Pela Espanha: (as.) Jesús Rubio García Mina
Pela Guatemala: (as.) Rubén Villagrán Paúl
Pela Nicarágua: (as.) René Schick
Pelo Panamá: (as.) Francisco Aued
Pelo Paraguai: (as.) Francisco M. Barreiro Mafjiodo
Pelo Peru: (as.) Carlos Valera
Pela Venezuela: (as.) -Gustavo Adolfo Ruiz

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 141' SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1980
!.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
Oficio do Sr. J'?~Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando, para promulgação pelo Presidente do Senado Federal, a
seguinte matéria:

- Projeto de Decreto Legislativo no 7 j80 (n• 45/80, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Santo Domingo (Ata de
Registro dos Estatutos da Organização de Educação Ibero-Americana -OE!) assinado em 31 de outubro de 1957.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Decreto Legislativo n' 18/80 (no 60/80, na Câmara dos
Deputados). que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País, na primeira quinzena do mês de outubro do corrente anO, em visita oficial à República do Chile.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Mensagem n' 170/80 (no 281, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a
elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta: e sete -mifllões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem no 157/80 (n' 262/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cuiabâ (MT) a elevar em
Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte
e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
- Mensagem n' 160/80 (no 265/80, na Casa de origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal
proposta para que seja autorizada a Prefeitura MuniCipal de Rolândia
(PR) a elevar em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna.

-Mensagem no 161/80 (n' 266/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
(SP), a elevar em Cr$ 5.5I3.4I 1,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil,
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem no 163/80 (n' 268/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) a elevar
em Cr$ 17.631.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem no 165/80 (n' 276/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipa~ de Americana (SP) a elevar em
Cr$ 173.496.739,50, o montante de sua dívida consolidada.
-Mensagem no 166/80 (n' 277/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$ 6.417.000,00, o montante de su~ dívida consolidada.
-Mensagem no 171/80 (n' 282/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal Municipal de Igarapava (SP) a
elevar em Cr$ 14.759.280,00, o montarite de sua dívida consolidada.
-Mensagem no 173/80 (no 284/80, naorigem), do Senhor Presidente
da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeítura
Municipal de Irecê (BA) a elevar em Cr$ 195.132.000,00, o montante de
sua dívida consolidada interna.
-Mensagem n' 185/80 (no 296/80, na origem), do Senhor Presidente
da República, propondo ao .senado Federal seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Rancharia (SP) a elevar em Cr$ 4.704.000,00 o montante de
sua dívída consolidada interna.
- Projeto de Lei do Senado n' 384/79, que faculta a todos os atuais
contribuintes do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, ex vi
do artigo 41, alínea "a", do seu Regimento Básico, o direito de inscrição
como associado do IPC, e dá outras providências.
- ProJeto de Resolução n9 33/79, que cria, como órgão técnico permanente do Senado Federal, a Comissão dos Direitos do Homem.
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-Projeto de Lei da Câmara n• 38/80 {n• 3.044-A/80, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n'i' 6.730, -de 3 de dezembro de 1979 que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício fmanceiro de
1980.
-Projeto de Resolução n• 75/80, que autoriza o Hospital Municipal
Henrique Lage, de Laura Müller (SC), a contratar uma operação de crédi~
to de Cr$ 3.225.000,00 (três rriilhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros). (Redação final).
- Projeto de Resolução n"' 76/80_, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a elevar cm Cr$ 60.000.0Q0,00 o montante de sua
dívida consolidada. (Redação final).
- Projeto de Resolução n'i' 77/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00, o montante de sua dívida consolidada. (Redação final).
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n' 18/80, lido no Expediente.
1.2.4 -

Leitura dos projetos

;-Projeto de Lei do Senado n• 259/80, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVo à Lei n'i' 5.890, de 8 de junho
de 1973, para o fim de estabelecer a obrigatória equivalência proporcional
do tempo de serviço prestado em atividade penosa, insalubre ou perigosa,
para efeito de aposentadoria por tempo de serviço.
- Projeto de Lei do Senado n"' 260/80, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneii'ó, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Tra~
1
balho.
- Projeto de Resolução n' 94/80, de autoria do Sr. Senador Hugo
Ramos, que acrescenta parágrafo ao artigo 86 do Regimento Interno.
- Projeto de Resolução n' 95/80, de autoria da Comissão Díretora,
que regulamenta, na Administração do Senado Feder~, os institutos da
Progressão Funcíonal e da Ascen_ção Funcional, e dá outras providências.
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

- Prazo para oferecirriento de emendas aos Projetas de Resolução
n9s 94 e 95, de 1980, lidos anteriormente.
1.2.6 - Fala da Presidência
- Referente ao tempo destínado aos oradores do E?'pediente da presente sessão que serã dedicado a reverenciar a memória do Sr. Pedro Aleixo.
Oradores
SENADOR DIRCEU CARDOSO
SENADOR PASSOS PORTO.

FALA DA PRESIDENCIA
1.2.7 - Discursos do Expediente
SENADOR ITAMAR FRANCO- Pleito de ferrovíãrio aposentado
por invalidez. Sítuação de empregados da Construtora Mendes Junior
face o conflito armado entre Iraque e Irã.
SENADOR NELSON CARNEIRO- lnstalação1em Brasília, do I
Encontro de Geriatria e Gerontologia.
1.2.8 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 261/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, qUC estabelece medidas de de.fesa do posseiro que ocupa
trecho de terra, nele reside e o torna produtivo com o seu trabalho, incluindo na Lei n9 4.504, de 1964, normas disciplinadoras da ocupação de
terras particulares.
1.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n' 68/78 (n• 93/75, na Casa de origem),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Resolução n9 78/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e
um milhões, oitocentos e vínte e sete mil, setecentos e setenta e dois cru~i
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. :Yotaçào adiada para a sessão do dia l9 de outubro de 1980, nos termos do
Requerimento n• 403/80.
- Projeto de Resolução n9 79/80, que autOríza a Prefeitura Mun.icipal de Goianes!aTGO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e tre-
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zentos·mil cruzeiros) o montante de sUa dívida consolidada. Votação adiada para a sessão do dia I"' de outubro do ano em curso, nos termos do Requeriniento n• 403/80.
-Projeto de Resolução n9 80/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a elevar ~m Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação
adiada para o dia J9 de outubro próxiino vindouro, nos termos do Requerimento n9 403/80.
- Projeto de Resolução o9 82/80, que autoriza a Prefeitura Municia
pai de Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.001),00 (sessenta e cinc<rmilhões
e setecentos ffiil cruzeífos) o montante de sua-dívida consolidada. Votação
adiada para a sessão do dia 19 de outubro vindouro, nOs termos do Requerimento n• 403/80.
- Projeto de Resolução n"' 83/80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões
de cruzeiros) o inontante de sua dívii:la consolidada. Votação adiada para
a sessão do dia 1"' de outubro de 1980, nos termos do Requerimento n9
403/80.
.
- Requerimento n9 389/80, de autoria dos Srs. Senadores Nelson
Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371,
alínea "c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9
18/79, que dispõe sobre a aquisiÇão de imóveis funcionais pOr seus ocupantes, e dâ outras providências. Retirado pelo autor, nos termos do Requerimento n9 404/80, após usarem da palavra os Srs. Nelson Carneiro,
Jarbas Passarinho, Dirceu Cardoso e José Lins.
-Requerimento n' 391/80, de autoria do Sr. Senador Gilvan Rocha,
solicitando tenham tramitação conjunta o Pi-ojeto de Lei da Câmara n9
49 f80, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas, e
determina outras providências e os Projetas de Lei do Senado n•s 57, 59 e
78, de 1971, 24/75 e 4/76, que tratam de matéria correlata. Aprovada.
-Requerimento n9 399/80, de autoria dos Srs. Senadores José Richa, no exercício da Liderança, e Itamar Franco, solicitando urgência, nos
termos do art. 371, "c", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do
Senado n9 133/80, que regulamenta o art. 80 da Constituição, e dá outras
providências. Aprovado, após usar da palavar no entáminhamento da votação o Sr. Itamar Franco.
-Projeto de Lei do Senado n' 12/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera redação e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o
período de férias. {Apreciação preliminar da jllridicidade). Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n9 44/80, de autoria do Sr. Senador Lá---zaro Barboza, dando nova redação aos artigos 59 e 69 da Ld n9 6.385, de 7
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a comissão de valores mobiliários. {Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada para reexame da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do Requerimento n9 405/80, após usar da palavra no encaminhamento da votação o Sr. Lázaro Barboza.
- Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a Taxa de
Limpeza Pública no Distrito Federal, e dã outras providê:-~ci:J.s. Votação
adiada para reexame das Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito
Federal, nos termos do Requerimento n'? 406/80, tendo usado da palavra
no encaminhamento da votação o Sr. Itamar Franco.
- Projeto de Lei do Senado n• 339/80, de autoria do Sr. Senador
Murilo Paraíso. que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos
e particulares, e dá outras providências. Discussão adiada para a sessão do
dia f9 de outubro de 1980. nos termos do Requerimento n9 384/80.
-Projeto de Lei do Senado n9 371/79, de autoria do Sr. Senador
Humberto Lucena, que regula o pagamento do laudêmio incidente nas
transmissões financiadas pelo Slslema Financeiro de Habitação. Discussão adiada para reexame da Comissão de Finanças, nos têrmos do Requerimento n• 401/80.
-Projeto de Lei do Senado n9 158/78, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia. que acrescenta parãgrafo único ao art. 39, da Lei n9
5.859, de 11-12-72, que dispõe sobre a profiss~o de empregado doméstico.
Aprovado, em primeiro turno.
- Projeto de Lei do Senado n' 20/80, de autoria do Sr. Senador·
Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros como ãreas de interesse da segurança nacional. {Apreciação preliminar
da constitucionalidade). Discussão adiada para o reexame da Comissão de
Constituição e Justiça, nos termos do Requerimento n'i' 385/80.
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- Projeto de Lei do Senado n.., 8/80, de autoria do Sr. Senador NelSENADOR ALBERTO LA V/ NAS- Considerações sobre o sistema
son Carneiro, que dá nova redação ao item I dO ·:a_-rt. 69 da Lei Orgânica da de representação dos empregados na Volkswagen.
Previdência Social e ao § 4' do art. lO da Lei n' 5.890, de 8 de junho de
SENADOR LiZARO BARBOZA -Omissões que teriam sido pra1973. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Discussão adiada ticadas pela Direção da PETROBRÃS, com relação ao acidente ocorrido
para o reexame da Comissão de Constituição e-Justiça, nos termos do Re- na torre do sistema de Garoupa.
querimento n9 402/80.
SENADOR CUNHA LIMA- Apelo às autoridades federais em fa1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA
vor da liberação de recursos para a fundação Universidade Regional do
Projeto de Decreto Legislativo n9 18/80, lido no Expediente, em regi- Nordeste, com sede em Campina Grande-PB.
SENADOR FRANCO MONTORO- 326' aniversãrio de fundação
me de urgência. Aprovado, após pareceres das comissões técnicas, tendo
usado da palavra no encaminhamento da votação os Srs. Gilvan Rocha, de Sorocaba-SP. 529 aniversário de emancipação política do município de
Pompéia-SP.
Nelson Carneiro. Jarbas Passarinho e Paulo Brossard.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 18/80, em regime
!.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SESde urgência. Aprovada, à prom~lgação.
SÃO. ENCERRAMENTO.
!.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
2.- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIOConvocaçãO- de sessão conjunta a-r-ealizar-se hoje, às 19 horas, com RES.
Ordem do Dia que designa.
- Do Sr. Senador Dinarte Mariz, Proferido na sessão de 4-9-80.
!.6 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 24-9-80.
SENADOR JOSE: RICHA- Abusos que teriam sido cometidos pela
-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
Direção do IBC, na composição da delegação brasileira que participou de
- N• 16, de 1980.
reunião da OIC, recentemente realizada em Londres - Inglaterra.
4 - ATO DO PRESIDENTE
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade do reajustamen- N• 50, de 1980.
to das pensões dos aposentados por invalidez para, no mínimo, um salário
-MESA DIRETORA
mínimo regional.
- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTASENADOR HENREQUE SANTILLO- Apelo ao Presidente das
Centrais elétricas de Goiás. em favor da regularização do fornecimento de RES
7 - COMI'OSI(ÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
energia elétrica ao município de Paraíso do Norte-GO.

ATA DA 141~ SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1980
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GAST;\.0 i\ll'LLER

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena -Jorge Kalume- Evandro Carreira- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino
Viana - Helvidio Nunes - Almir Pinto- José: Lins- Agenor MariaDinarte Mariz - Cunha Lima- Aderbal Jurema - Nilo Coelho -João
Lúcio- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
-Alberto Lavinas- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturni~
no- Itamar Franco- Taii.credo Neves- Franco Montoro- José Caixeta
- Lãzaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão M!!ller- Pedro Pedrossian - Leite Chaves - Paulo Brossard.

OFICIO
Do Sr. J9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1980
(n9 -60/80, na Câmara doS Deputados)
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do
País, na primeira quinzena do mês de outubro do corrente ano, em visita oficial à República do Chile.
O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão~

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !<?-Secretário proCederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFICIO DO PRIJ\IEIRO-SECRETÃRIO DA CÁMARA
DOS DEPUTADOS
N9 335/80, de 25 de setembro do corrente ano, encaminhando, para promulgação pelo Presidente do Senado Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n9 7, de 1980 (n~" 45/80, na Cârriara dos Deputados), que aprova o texto do
Convênio de Santo Domingo (Ata de Registro dos EStatutos da Organização
de Educação Ibero-Americana- OE!), assinado em 31 de outubro de 1957.

Art. I'? Fica o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de oufubro do corrente ano,
para visitar a República do Chile a convite do Governo daquele País.
Art. 2Y Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 361, DE 1980
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor General-de-Exército Augusto Pinochet Ugarte, Presidente da República do Chíle, para uma visita oficial àgoele País, a realizar-se na primeira quinzena do mês de outubro do corrente
ano.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das relações entre
·
os dois Países.
No indeclinável dever de aceitar o nobre convite, venho, em cumprimento ao que preceituam os arts. 44, inciso III, e 80 da Constituição, solicitar ao
Congresso Nacional a necessáría autOrização para ausentar-me do País.
Brasília, 9 de setembro de 1980.- -João Figueiredo.
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MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
MENSAGEM N.0 170, DE 1980
(1\Iensagem n.0 281, na. origem)
PARECERES N•s 725 E 726, DE 1980
Ex:celentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 4Z, item VI, da Constituição, tenho a honra
PARE<lER N.0 7Z5, DE 1980
de propor a vossas Excelências seja autori2mda a Prefeitura MuniDa Co'1!lssão de Eoonomia sobre a Mensagem n.0 170, cipal de Guarujá (SP) a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e
de 1980 (n.• 281, de 1980) do Senhor Presidén.te da iltepú- sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida
bllca, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro- consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à
posb para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caixa Económica Federal, mediante a utilização de reõUrsos do
Guaruji (SP) a elevar em Cr$ 47.800.000,00 (quarenta e Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS, destinado à
sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua implantação de escola de 2.0 Grau, profissionalizante, naquele Município, de conformidade com a. Inclusa Exposição de Motivos do
dívida consolidada.
Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Relator: Senador Orestes Quércla
Brasíl!a, 10 de julho de 1960. -.João Figueiredo.

PARECERES

Com a Mensagem n. 0 170/80, o Senhor Presidente da República
submete à del!beração do Senado Federal, pleito da Prefeitura
Municipal de Guarujá (SP), que objetlva contratar, junto à Caixa
Eeonômlca Federal, mediante a utiliZação de reeursos do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
''Característica da operação:
A - Valor: Cr$ 47.600.000,00
B - Prazos:
1 -

de carência: 24 meses;

2 -

de amortização: 96 meses;

C -

Enearros:

1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;

2 - correção monetã.ria: 00% do indlce,de variação das
ORTN, calculada no último dia de cada trimestre clvll e
capitaliZada durante todo o perlodo de vigência de contrato;
D - Garantia.: vinculação de cotas-partes do imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM) ;
E - Destinação dos recursos: execução de obras do projeto Ji'AS, no Município."
O conselho Monetário Naclonal pronunciou-se favoravelmente
ao pedido, por considerá-lo técnico e financeiramente viável, não
devendo os seus encargos gerar maiores pressões ne. execução orçamentária dos próximos exercícios.

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos
que têm merecido a acolhida da casa e, considerando que a sua
margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio
:relativo ll. divida contraida, somado ao do financiamento pretendido, entendemos que não hâ óbice para a aprovação do pedido.
Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos tennos do seguinte
PROJEI'O DE RESOLUÇÁO N. 0 84, DE 1980

E. M. n.o 141
Em 26 de junho de 1980
Excelentíssirub Senhor Presidente da República.
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do
pleito da Prefeitura Municlpal de Guarujâ (SP), no sentido de ser
autorizada, com base no que estabelece o art. 2."' da Resolução
n.o 93, de 11-10-76, no Senado Federal, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e
seiscentos mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socl~l - FAS.
2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo
único do art. 2.0 da aludida Resolução n. 0 93/76. tenho a honra de
submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência, a
fim de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao
Senado Federal.
·
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Emane Ga.Ivêas, Ministro
da Fazenda.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Presidência
cPrefeitura Municipal de Guaruji (SG) - Pedido de
autorização para. contratar operação de crédito prevista no
art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal
Senhores Conselheiros,
Pretende a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP), contratar,
'junto à Caixa Econômica Federal, com a utilização de recursos do
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Soclal - FAS, uma operação
de crédito de Cr$ 47.600.000,00, nos termo• da súmula aneJ<a.
2. iEm !ace do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da
Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de V. Ex..$8, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com parecer ·favorável deste Conselho, para posterior envio àquela Casa. do congresso, se de acordo
o Chefe do Poder Executivo.
Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langonl, em
20-6-80.

Auforlza a Prefeitura Municipal de Guarnii (SP), a
elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões, e
seiscentos mil auzeiros) o montante de sua dívida consoUdada interna.

o

ANEXO

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura
Municipal de Goarujá (SPJ, junto à Caixa Económica. Federal, com a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS~

Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Guarujã (SP), nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autoriZada a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões, e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolldada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômlca Federal, mediante a utilização de recursos do FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implantação de escola de 2.0 grau,
profissionalizante, naquele município, obedecidas as condi~ões
admitidas pelo Banco Centrai do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1960. - Rob~rto Saturnino, Presidente em exercício - Orestes Quéreia., Relator - José
R!eha - Bernardino Viana - José Lins - Marcos Freire.

1.

"Características da operação:
A- Valor: Cr$ 47.600.000,00;
B - Prazos:

1 -

de carência: 24 meses;

2 -

de amortização: 96 meses;

C - Encargos:
1-

juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;

correção monetária: 60% do índice de variação das
ORTN, calculada no último dia de cada trimestre clvll e
capitalizada durante todo o período de vigência do con2 -

trato;
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Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto so3. Trata-se de operação a que, por força. das dlspos!ções conbre a Circulação de Mercadorias (ICM) ;
tidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os lim!tes fixados no art. 2.o da. Resolução
n.O 62, de 28-10-'75, da mesma Casa do congresso, haja vista que os
E - DestilljOção dos recursos: execução de obras do pro- recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenjeto FAS, no Município."
volvimento Social - FAS.

D -

4,. De acordo com os registras do Departamento da Divida
2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econ6mica Fe- Pública, a situação geral da divida consolidada Interna da Prefeideral, a operação de crédlto sob exame é viável econômica e finan- tura Municipal de Guarujã (SP) apresenta-se conforme o quadro
ceiramente.
a seguir:

Divida Consolidada
Interna
I-Im:'RALIMITE

a) Em titulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras
I I - EXTRALIMITE
a)

FDU

b) FAS
c) BNH
m- TOTAL GERAL <I+lll

Posição em
31-1-80

A Integrallzar no
ano de 1981

<!Peração sob
Exame

Cr$ mil
'Situação Posterior
"à Contratação
Pretendida

103.006,0

1Ó3.006,0

103.006,0

103.006,0

790.422,3
65.184,5

371.026,9

725.237,8
893.428,3

371.026,9
371.026,9

47.6DO,O
47.600,0
47.600,0

1.209.049,2
65.184,5
47.600,0
"1. 096.264,7
"!.312.055,2

5. Levando-se em conta, entretanto a soma do endividamento intra e extralimlte, para efeito de anál!.se sobre a capacidade de pagamento dÓ postulante, teríamos a seguinte situação:
Cr$ mil
Dívida. intra e
extralimite a
Operação sob
Situação posterior
Limites do art.
"integralizar.
·;. contratação
2.0 daRes. 6ZI75
Exame
l'osição em:

31-1-80

"Montante global ...........•
·crescimento real anual ....
Dispêndio anuiLl máxlnlo ..

1. 264.455,2
713.149,4
143.400,5

6. Como se vê, considerado todo o endlvidamento da referida
Prefeitura. (Intra + extralimite + operação sob exame), seriam
ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos Itens I, II e IIl
do citado artigo 2.0 da Resolução n.O 62/75.
7.

Tendo em vista, entretantet:

que o orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a
realização de receita de Cr$ 1.428.136.100,00 (deduzidas as operações de crédito)' da qual cerca de 48,67% destinam-se a atender a
investimentos com recursos próprios; e
a.)

47.600,0 •
37.510,8
2. 793,9

1.312.055,2
750.660,2
146.194,4

400.052,5
114.300,7
85.725,5

b) que sua margem de poupança real é bastante superior ao
maior dispêndio relativo à dívida contra!da. somado ao do flnanciamentet pretendido,
opina o Departamento da Dhida Pública que a assunção do compromisso sob exame, não deverá acarretar à Prefeitura maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Em face ao que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da
precltada Resolução n.0 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe
do Poder Executivo.
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114.300,7
85.725,5
200.026,2

PARECER N.0 726 DE 1980
Da Comõ.ssão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução n° 84 de 1980 da ComlssãQ de ECOII,omla,
que "autoriza a. Prefeitura Municipal de Guarujá (SP)'
a. elevar em Cr$ 47.800.000,00 (quarenta e sete milhões e
seiescentos mil cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada intem·a".

Relator: Senador Franco Montoro
O presente Projeto de Resolw;ão, da CO~ de Economia
do Senado Federal, como conclusão de seu pariecer sobre a Mensagem n.o 17()/80, do Senl1roi' Presidente da República autoriza a
Prefeitura Municipal de Guarujâ (SPJ a contratar 'empté.stlmo
no valor de Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos
mil cruzeiros) destinado a financiar Implantação de esoola de
2.0 Grau, prof!.ss!onallzante na.quele município.

o pedido foi formulado nos termo.s do preceituado no art. 2.0
da Resolução n.0 93, de 19116, do senado Federal, Implicando, por
ooruegulnre, a não observância dos limites flmdos no art. 2. o da
}l.éSõlução n.O 62, de 1975, também do Senado Federal.
.
.
No· mérito, a Comisllão de Economia examinou e oonsiclerOu o
pleito' viável técnica· e flalancelramente, ooneluindo pelo prerente .
Projeto de .Resoluç~.
.
.. · · Em. rM., \w ·e,q,'.,st.Q, verlflc.;.,., que a propo.sição. foi elabo-·
rada oonsoambe as .p~ções legais e regimentais aplicáveis à
espécie; mere<!end<>, por !soo, .o no..<sO enca.inlnhame!lto favorável,
· no qu~ .tange aos 81Spectds de constltuclonalldade, juridlcldade e
técnica legl.slativa.
·
·
Sala das coinlssõe,s, 24 oo· setembro de 1980. - Aloysio Cha."
v..,, Presj.denbe, em exerciclro - Franco Montoro - Relator ...:..
Nelson Carneiro - Leite Chaves - Cu.nha. Lilru!. - Tanerredo News - Helvidlo Nunes - Almir Pinto - Bernardmo Vla.na. Lenolr Varps - Murilo Badaró - ,Aderbal Jurema - Amaral
F-&J"la:n.

DI_ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ào II 1

4984 Se:tii:ta-feíra 26

C -

PARECERES N•s 727 E 728, DE 1980

Sct~mbro

·Encargos:

1 - juros de 3% a.a. (2% a.a. para o
o Ag;ente Financeiro);

PAREOER N.0 727, DE 1980

de 1980

B..~

e

~%

a. a. para

0

Da. Comissio de Economia, sobre a Mensagem n. "157,

2 - correção mon~tária: de 31COrdo com o !Plano de Correção Monetária éPCMl.:

de 1980 (o.• 262/80, Qa origem), dlO (Senhor, Presidente da
República, submetendo iL aprovação d<> !Senado jFeder.ll,
propOsta pa.ra que seja. autorizada a. Prefeitura iMUillleipa.l
de Cuia.bá (MT) a elevar em ()r$ 393.926.000,00 (trezentos
e noventa. e três .milhões, novecentos e vinte e seis ;mil
cruzeiros)

Garantia: vinculação de cotas do mundo de Participação dos Mun!ciplos (F1PM) até o llllÚte de. 520.583,57
tM'C e do Imposto sobre a. Clrcunlação de Mercadorias'
(JIOM) para o restante;

D -

o montante de s\ta dívida eonsolidalda..

Relator: SeDador Vieente Vuo1o

E - Destinação dos recursos: lmiplantação do Projeto
Clm!A - Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.•
nas áreas denOIIl.lnadas Areão, Poção e Dom Aquino, den157/80, submete à apreciação do Senado Federal pedido da Pretro do Plano de COm'Plemen ta.ção U~l>ana."
feitura Municipal de Cui"'bá (MJ;'), que objetiva. contratar, junto
ao Banco do Estad<J de Mato Grosso S.A., este na qualidade de
Segundo o p""'ecer apresent..OO pelo Banco do Estado de Mato
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte
Grosso B.A., a operação de crédito sob exame é viável econômiea
operação de cré<llto:
e financeiramente4
"Características da operação:

Trata-se de apevação a que, por força das disposições contidas

Valor: cr$ 393.926.000,00

A -

no art. 2.0 da ReSolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não

(correspondente a 1.009.607,74160 UPC à razão de cr$ se aplicam os 1I.tm1tes fixados no art. 2.0 da Resolúção n.o· 62, de
390,10, em julho/79~;
28-,10-75, da mesma Casa do COngresso, haja vista que os recursos a serem repa.s.sados provêm do Banco Naclon'al da Halbita<;ão.
B -Prazos:
~-de

2. De acordo com os registras do Depaii'tanlento da. Dívida. Pública., a situação geral da. dívida consolidada. Interna. do Munlclpio
de CUII!lbá (MT) apresenta-se conforme o quadro a seguir:

carência: 2 (dois) anos,

2 -de amortização: 18 (deZoito) anos;

Cr$ mil
Dívida Consolidada.

Posição em
29-2-60

Interna
I --' Intra.llmite

40.154,2
8,8
39.092,1
1.053,3

a) Em·tltulos
b) Por contratos
c) Outras
IJ; -

Extrallmite

(BNH)

a) IntegraUzada.
b) A !ntegral!zar
III -

Operação sob
Exame

SituaA;ão Posterior à

Total Gera.l (J+U)

Contratação
il'retendída
40.154,2
8,8
39.082,1
1.053,3

607.130,9
767.679,9
39.451,0

393.92!>,0
393.926,0

l. 201. 056,9
767.679,9
433.377,0

847.285,1

393.926,0

1. 241.211,1

3. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extrallmlte, para efeito de análise sobre a. capacidade de pagamento da postulante, teriamos a seguinte situação:
~mil

Dívida. Intra e

..nr..llmite

Pos~ão

Montante global
Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo

em 29-2-80

847.285,1
53.903,6
80.096,9

Oferação sob
exame

Situação posterior
à. contratação

Limites do art; 2.0
da Res. 62175

393.928,0
233.926,0
33.374,3

1.241.211,1
287.829,6
113.471,2

267.250,0
104.928,6
78.695,5

(*)

se vê, considerado todo o endividamento do referi- passive~ de livre remanejamento pela Prefeitura, de Gr$ 20.752,0
(intra + extralillÚte + operação sob exame), seriam mil, alem do fato de que se trata de serviço parcialmente reproos tetos que lhe foram fixados pelos Itens I, II e dutivo, devendo ensejar o retorno aos cofres :públicos, anualmente,
de parte dos recursos invest!d.os, entende ruquel.e Departamento que
art. 2. 0 da Resolução n.0 62/75.
a mencionada marg·em de poupança real deverá, assim, cobrir os
custos
relativos às operações existentes mais os da pretendida.
5. Assinale-se, por outro lado, que o Orçamento do pleiteante para o corrente ano (Mapa III, anexo), prevê, segundo o DeNo mérito, o !inanciamento da implantação do l?rojeto Clm!A
partamento da Divida Pública, uma margem de .poupança real (comunidade urbana para recuperação acelerada) se enquadra nas
(Cr$ 104.646,0 mil) pouco Inferior ao maior dos dispêndios <cr$ diretrizes do Plano Nacional.de Desenvolvimento e tem tido gran113.471,2 mil) para o !pagamento da dívida intra-limite e extrali- de inter·esse e ·repercussões favo.ráveis nas áreas beneficiadas pemite existentes, acrescida da operação proposta.
las normas.
Em partic11::ar, os investimentos a serem canalizados para a
6. Entretanto, se considerarmos, de acordo com a mesma fonte, oue. nos investimentos obrigatórios, está contida uma parcela, região d·e Cuiabá se oaracterizam pela oportunidade e aito retor4. Como
do Município
ultrarpa.ssados
III do citado
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no sócio-econômi_co, tendo em vista a conjuntura Nacional e o poVallio-me d,o e_~ejo para renovar a Vossa Excelência õs protencial do grande va:zio Mato Grosso, que está à espera da descon- testos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvê3s, Miniscentração espacial da ativldade económica.
tro da Fazenda.
Pelo e,qJosto, somos pelo acolh1mento da Mensa~em, nos terBANCO CENTRAL DO BRASIL
mos do seguinte:
Presidência
PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.o 85, DE 1980
Prefeitura Municipal de !Cu.labá. (MT) - Pedido de
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá- (MT) a
autorização para contratar operação de crédito prevista
elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e tris
no artigo 2.0 da Resoluçã<> n.0 93, de 11-10-76, do Senado
milhões, novecentos e vinte e seis mil Cruzeiros) o j[W)nFederal, no val<>r de Cr$ 393.926.000,00.
tante de sua dívida consolidada.
Senhores Conselheiros,
O Sênado Fe<leral rerolve:
Pretende a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) contratar,
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualldade
Senado Federal, autorizad.a a elevar em Cr$ 393.91.l6.000,00 (trezen- de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
tos e noventa e três m1Th.ões, novecentos e vinte e seis mil cru- uma operação de crédit<J no valor de Cr$ 393.9.26.000,00 (correszeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de pondente a 1. 009.807,7416 UPC, considerado o valor nominal da
que possa contratar um empréstimo de igual valor, jnnto ao Ban- UJI'C de Cr$ 390,10, vigente em julho/79), nos termos da súmula
co do Estado de Mato Grosso S.A., este na qual!dade de agente fi- anexa.
nanceiro do Banco Nacional da Ha.lbitação, destinado ao financia2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.0
mento da implantação do Projeto C!H!JA nas áreas denominadas da Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o
Areão, Poção e Dom Aquino, dentro do Plano de Complementação assunto à consideração de V. Ex.as, votando pelo seu encaminhaUrbana daquele municipio, obedecidas as condições aclmltidas pe- mento à Presidência da República, com parecer favorável deste
lo Banco Central do Brasil, no respectiw proce.sso.
COnselho ,para, posterior envio àquela Casa do COngresso, se de
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu- acordo o Chefe do Poder Executivo.
blicação.
Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langonf, em
Sala das Comissões, 27 de agosto de 198(). - Roberto Saturnlno,
Presidente, em exercício - Vicente Vnolo, Relator - Bernardino 17-6-80.
Operação 'de crédito a. ser :contratada pela Prefeitura.
Viana - José Lins - Alberto Silva - Orestes Quércia.
1\lunicipal de <luia.bá '(MT) junto ao Banco do Estado de
:Mato
Grosso S.A., como agente financeiro do BNB.
MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
1.
"Características da ope-ração:
MENSAGEM N.O 157, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER
(Mensagem n.O 262,80, na origem)
A- Valor: Cr$ 393.926.000,00 (correspondente a ..... .
1.009.807,74160 UPC à razão de Cr$ 390,10, em juExcelentíssimos Senhores· Membros do Senado FederaJ:
lho/79);
Nos termos--do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a
B - Prazos:
honra de propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitu_l - de carência: 2 (dois) anos;
ra Municipal de Cuiabá (MTJ a elevar em Cr$ 393.926.000,00
(trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e.sei.s mil
2 - de amortização: 18 (dezoito) anos;
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
C - Encargos:
possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de Mato
Grosso S.A., este na _._qualidade de agente financeiro do Banco
1 - iuros de 3% a.a. (2% a.a. para o BNH e 1% a.a.
Nacional da Habitação, destinado ao financiamento da implantapara o Agente Financeiro);
ção do Projeto CURA nas áreas denominadas Areão, POção e Dom
2 - correção monetâria_: de acordo com o Plano de
Aquino, dentro do Plano de Comp!ementação Urbana daquele MuCorreção
Monetária (PCMl ;
nicípio, de conformidade com a inclusão Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
D - Garantia: vinculação de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPMJ até o limite de ..... .
Brasília, 8 de j uiho de 1980. -.,João Figueiredo.
520.583,57 UPC e do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias
UCM) para o restante;
E. M. n. 0 151
E - Destinação dos recursos: implantação do Projeto
Em 26 de Jl!nho de 1980.
CURA - Comunidade Urbana de Recuperação Ace:h.xcelentíssimo Sen_hor Presidente da República,
lerada nas áreas denominadas Areão, Poção e Dom
Aquino, dentro do Plano de Complementação UrO Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao
bana."
apreciar o anexo voto, manifestou-se de" acordo com o atendimento do pleito da Prefeitura Municipal de CU!abá (MT), no senti2.
Segundo
o parecer apresentado pelo Banco do Estado de
do de .ser autorizada, com base no que estabelece o artigo 2.0 da
_Grosso S.A., a operação_ de crédlto _sob exame é viável ecoResolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a contratar ope- Mato
nômica e financeiramente.
ração de crédito no valor de Cr$ 393.926.000 00 (equivalentes a
3. Tra tacse de operação a que, por força das disposições
1. 009.807,7416 UPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 390,10, vigente em julho/79), junto ao Baneo do Estado de contidas no artigo 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11-10-76, do SenaMato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban- do Federal, não se apllcam os limites fixados no artigo 2.o da Resolução n.o 62, de 28 10-75, da mesma casa do Congresso, haja
co Nacional da Habitação.
vista que os recursos a serem repassados provêm d.o Banco Na2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parâgra- cional da Habitação.
fo único do artigo 2.0 da aludida Resolução n.O 93/76, tenho a hon4. De acordo co mos registras do Departamento da Dívida
ra de .submeter a matéria à elevada consideraçãq de Vossa Ex·
celência, a fim de que, se merecedor~ de acolhimento, seja. enca- Pública, a situaçãO geral da dívida consolidada interna do MUnicipio de Cuiabá (MT) apresenta-se conforme o quadro a seguir:
núnhada ao Senado Federal

mos~;· a~:. 2~ ~;'~~}~t, ~~~~;'~ ');i ~:i~~tu~:rde ~~~6~J~

Cr$ mil
Dívida Cons<il!dada
Interna
I -

II -

UI -

Posição em
29-2-80

Intralimite
al Em títulos
bl Por contratos
c) Outras

40.154,2
8,8
39.092,1
1. 053,3

Extralimite (BNHJ
a) integrallzada
b) a integralizar
Total Geral (I

+

Operação
Sob
Exame

II)

Situação Posterior
à. Contratação
Pretendida
40.154,2
8,8
39.092,1
1.053,3

807.130,9
767.679,9
39.451,0

393.926,0
393.926,0

1.20l.o.;6,9
767.679,9
433.377,0

847.285,1

393.926,0

1.241.211,1
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ã. Levando-se em. conta, entretanto, a. soma do ·endividamento Intra e extrallmlte, para efeito de anál!se sobre a capacl~ade de pagamento da postulante, teriamos a serulnte situação:

Montante. global ..•.........
Gr~?Sclmento real anual .... .
Dispêndio anual máximo ... .
( 0 )1

~::~::.~."

()peraçÍio

PosiçiD em 29-2-IK>

Exame

847.285;1
'53.903,6
80.096,9

293.926,0
233.926,0

.Sob

Situação ·Posterior LlDiites do art.. 2.o·
à. ()ontra•·~ão
da Res. 62175

......

<•>

1.24~.211,1

367 .2so;o

287.829;6
113.471,2

1()4.928,6

33.374,3

78.696;:.

VIde observações no anexo Mapa de Controle das Operações da Divida Consolldaq& Interna (Mapa IIJ.

6. Como se vê, eonsiderado todo o endividamento· do referido Município (Intra + extralimite operação sob exanie), seriam

BANCO CCNTRAL DO t>nASIL

ultrapassados os texios que lhe foram fixados pelos itens I. II e III do citado

Mapa do Coiltro!o das OporaÇÕll$ cln Pi,.lda
Consollclnda Interna

artigo 2• da Resolução n• 62/75.

fiiAPA U

7. Assinale-se, por outro lado, que o Orçamento do pleito
ante para o corrente ano (Mapa III, anexo) prevê, segundo o Departamento da Divida Pública, uma margem de poupança real
Cr$ 1()4 .646,00 mil) pouco Inferior o malar dos dispêndios (Cr$ •..
113.471,2 mil) para o pagamento d~ dívida !ntrallm!te e extrallmite existentes, acrescida da operação proposta.
8. Entretanto, se considerarmos, de acordo com a mesma
fonte, que, nos investimentos obrigatórios, está contida uma P.arcela, passível· de livre remanejamento pela Prefeitura, de ...•.
Cr$ 20.752,0 mil, além do fato de que se trata de serviço parcialmente ,reprodutivo. devendo ensejar o retorno aos cofres públicos, anualmente, de parte dOs reeursos investidos, entende aquele
Departamento que a mencionada margem de poupança real deverá, assim, cobrir os custos relativos às operações existentes mais
·
·
os dà pretendida.
9. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.0
da precltada Resolução n.O 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente,
à Presidência da República e ao Senado Federal, se de acordo o
Chefe do Poder Executivo.

AI-~OOIIfFC~,.Aill't'-----------------------,

Vincula~ diO! cotas do Fu."'rlo de Part.ic:.:ip~ção dos 1-"'..tniclpios {m-!) • até o l.J.mite
de 520.583,57 Ul?C~"s e do L~ so!i:e a~ de ~lercal!orias fiO!) para o ·
!Jnplantação do Pi'ojeto CuRA nas áreas d.~no:ninadas
Aquino, dcntrodo Pl~no ae complementação O:cbana.

mo

l'ICaBIJ.<V<TOS

<.;J:'!'

1980

i6o.ooo.ooo.oo

Í~Bl

233.926.000,00

Areã~. Poção e- 00111
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! r:x~oos

,.,
1J,.

111SO

partir de 1989", em l'ienhu:n do$ exercidos "verifi= ~ superiores aos jli ~.

!1a81

f---~---F~,."'--.,~,_:.L_us.64J,9

\::==~=sooo.~f
.:~-~:::::;te)
rt-EI<"...i.t.••"l

:s!io,9Tll.277,o
7!i.073,l

sz.w9;G

lnt82

983

~'

__l,v84

1985·

·_1

21.578 s

331'374,3

al.lOl,s

ao.o?ú,!l

I

Ql>servac;ões

11\l~~----'!..~

32.7l7,S

J2.061,2

Jl.4o4

7G.9!i7,!l

7J.!l!)8,!l

sJ..CiJ:!;.s

1

I

l1g88

t~S9("').

J0.74S 1

Jo.on,6

!-29.~Js;o

51.5t!:i,o

.:~,c-u,;

:

.;5 ••ao,1

2,1. a dívlda·extrallmite já existente, por si sô, l,lltrapassaria
os· limites máximos fixado~ para o montante globa.l e o dispêndio
anual (neste caso, para os anos de 1llll1 a 1983).

2-.2. com o aeréScimo da operação sob exame (extralimtte>,
.a .situação definida em 2.1.· acima se agravará, acre~ntando-~e.
. .L Çonsiderando-se somente a dívl<la fundada intralimlte exis- àinda, que o limite relativo ao crescimento real anual tambem
tente, .verifica-se que a mesma se enq.uadra nos limites de que seria ultrapasado:
trata a ~solução n.0 6<2/'115 e continuara enquadrada, uma vez que
a operaçao proposta é extrallmite.
. 3. Para o crescimentO real anual, foi considerada a maior das
liberações (.Cr$ 233.. 926,0 mil, prevista para 1001); todavia, mesmo
. 2. Mas, tendo em vlsta a nova orientaçãQ do Senado Federal, . com a liberação prevista para 1980 (Cr$ 160.000,0 mil) o limite de
ter1amos os seguintes resultados:
cresciihento seria ultrapassadq. ·

1.24_1.211,1

367.250,5

~3~.~~2_.?!.0

28~~~29,6

104.923,7

3~:314,3

ll3.47l,2

393.92G,O

.39.451,0

a,a

76.6.9_~!.5

18~.:Gl~!~

I
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- ..

r;feitun

.

Mapa dn'Apui'r.ç5ó da rt.argom. parlt

MI>'"' ..,

!~~cipal ~<r CUÍ.abÜ (tlT)--~---

-~:=1

~.AOORel.lttl<lOO'II 8 0 - - - - - , - - - - - . - - - - - , . - .. ~. ..,.!.~!,."!!

1

~~~-----------------~~-------1!.~''---'~•'.~·-'-r-------i'
OI'(FU.çOlS~>~:~:~eDiro"'------- ' - j - - - - - j k~occocc·.c"cc'.o.'''-t-----i
~~-1G!f~

r~=·:=~=~o:==·=~'----------'-j---·--1·-'"•"'a".l'o'"''''-"'-j-'----_j--j

~D!lnAti$'(11Õ~ASCOMtN1EI

3:? o

I

r , . . , " " " ' - - - - - - - - ' - - ' : t - - ' 2 7 rloo,o

!

41.

A marge;;t de p:q:~;onça real{J) é ligcir~ment~ inferior ao calor
<los cH&pêndios com a dlvi<!a intr;,:lir:~ite e a extralimit~ ( exi.&tente •
+ sob exame}, o. gual, para 1983., elevar-se-i a ·.Cr$ 113.471,2 n~l ;
!:$e!~~~.~,9 Qa Qivida cxtralimite"' Cr$ 33.374,3-ll\il Qa operaçao

j

lnvostfmonlos com Recursos Pr6p:ios

_I

· Outrossim, a margem para Snvcstin~ntos com recursos próprios :
{N) é pouco.rnenor que o l':'laior do& dispêndios estil!lado para a
opcr!!,
ção sob cxane !Cr$ 33.37~,3 :oil), rato que se torntlria pior se
t2
Jnarmos para o total do se:r\·iço da divida
o valor, pnra 19aO, ef~
tivamente infol·r:~ado pelo ~t\miclpio no seu cr-onoqro~~r:~a c!e pii!.g.!l.mcntos
d.tt tHv:ld.:t C0:15olidada int:.ct·na (Cl'$ 101.730,-1 rül 1\0 invés. de C:!.":;:,,,
Cri "78.800,0 l:'lil}.

Cm

rios(U) 7"i~~t~~~ia~e~o~~~~~~:l'=~~sf~~Í

~~s r~~~~j!~~~~~-~ ~~r~~~

Crf 20.752,0 mil, q\lc melhorariá os dois parii.mctros {J' c N)
ncimõl
oit.<Jclos., mais o fato:, de qu.., &e t:~:ata o:!c in\'C'<.timanto
rep~oduti\·o, ,
que devcr~ ensejar o rct:.oJ:no, aos corr.cs püblico!J, llntl.:llmcntc,
de ·
razO..'ivel parcela·do:!l :l.nvcstimcntos a scrC':\1 C"fctivmlos CO!:l a
oper.e, ·
ção soh cx<~.:ne, é· de se Pl'Cvcr que (J'} dc:vc:rii.. cobrir os custos rcl..e.
Civoo às op;roçõos oxis<ooLc• moi& a proposta.

I

14.632,0

488.116,0
104.6~6,0

27.300,0
51.500,0
78.800,0

25.8-'l;6,0

···--------J
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PARECER N.0 728, DE 1980
Da Comissão de Constituição -e Justiça. Sobre o .Projeto de Resolução n.0 85 de 1980, da Comissão de Economia, que uautoriza. a. ·Prefeitura. Municipal de CWabá (•MT)
a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três
milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Presente Projeto de Resolução, d'a Comissão de Economia
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n.• !157/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de Cuiabá (MI') a contratar empréstimo no
valor de Cr$ 3~3.92>6.000,00 (trezentos e noventa e três milhões,
novecentos e vinte e seis mil eruzeiros) destinado a financiar a
implantação do Projeto CUfRA em áreas daquele municipio.
O pedido foi formulado nos termos preceituado no art. 2.0 da
Resolução n.• 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância do~ limites {ixados nc:> artigo 2. 0
da Resolução n.o 62, de 1975, tambem do Senada Fed~.ral.
No mérito, a Comissão de Economia examinqu e considerou
o pleito viável técnico e financeiramente, concluindo pelo presente
Projeto de Resolução.
Em face ao -exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada
consoante as preserições legais e regimentais aplicáveis à espécie,
merecendo, por isso o nosso encaminhamento favorável, no que
tange aos aspectos 'de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.
Sala das COmissões, 24 de setembro de 1980. - Aloysio Chaves,
Presidente - Helvídío Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Leite
Chaves - Franco Montoro - Cunha Lima - Lell(Jir Vargas Murilo B3.daró - Aderbal Jurema - Almir Pinto,. - Bernardino
Viana - Amarai Furlan.

O conselho Monetário Naelanà! pronunciou-se favoravelmente. ao pedido, por considerá-lo técnico e fina.nee!rarnen1>e viável,
não "<levoendo os seus enca:rgoo gera.r maloroo pi"<!<!Sões na. execução
orçamentária dos ·próximos exereicios.
Na mérito, o empreendimento a ser flnancla.do pela presente
autorização se enquadra em casos análogos, que têm merecido o
acolhimento da Ca.sa, até mesmo porque se trata de Investimento
reprodutivo, que ensejará aoo cofres públicos parte do capital empregado.
Pelo exposto, acol!hemos "' MensageJ];l nos termos do seguinte:
PROJE:l'O DE RESOLUÇAO N.O 86, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândla (PRl a
elevar em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito
mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e ttuarenta centavos) o montante de sua dívida consoliclada Interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 ii!: a Prefeitura Municipal de Rolândia (PRJ, nos termos d.<> art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro ·de 1976,
d.<> Senado Federal, <~outor!za;da a ele<v>LT em Cr$ 10.088.324,40 (dez
milhões, oitenta e oito mil trezentos e vinte e quatro crurelros e
quarenta centavos) o montante de sua dívida ClOTh."'lidada Interna, a fim de que possa oon tratar um empréstimo de lgu.al valor,
ju.nto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qua.li<W.d'.e de
agente fioo.nceiro do Banoo Nacional da H"'bltação c!e.stlnado ao
financiamento de serv!Ç>OS de Infra-estrutura no Canjunoo Habitacional Manoel Müller e parte do Núcleo Horácio Cabral naquela
cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brrusll, no respectivo prooesoo.
Art. 2.0

PARECERES Nos 729 E 730, DE 1980

PARECER N.0 729, DE 1980
Da. Comissão de Econom.i3 sobre .a Mensagem n.o 160,
de 1980 (n.• 265, ide 1980, na /Casa de origem) do Senhor
Presidente da República, submetendo ã. aprovação do Senado Federal proposta para que seJa autorizada a Pr.efeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em ......... .
Cr$ 16.088.324,441 (dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quaren'h, cen{\a.vos) O'
montante de sua divida consolidada. iD!terna".
Relator: Senad01r Bernardino Viana
Com a Mensa;gem n. 0 160/80, o Senhar Presidente da. República submete à deliberação do Senado Flederal, pleita da Prefeitura Municipal de Rolândla (PR), que objetlva contratar, junto
ao Banco d<> Estado dO Pmre.nâ S.A., este na qualidade de "gente
fi·nanceiro do Banoo Na'CiOillal da Habitação, a seguinte operação
de crédito:
"Características da. operaçáo:

blicação.

Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-

Sala das Co!Illssóoo 27, de agosto de 1980. - Roberto SaturninO, Presidente em exerciclo - Bernardino Viana., Relator José Uns - Alberto Silva - Vicente Vuolo - Orestes Quércia..
MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER:
MENSAGEM N.O l5i!,_ DE 1980, A QUE SE REFIDRE O PARECER
(Mensagem n. o 265/80, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senadlo Fed...-ai:
Noo tJennos do art. 42, Item VI, da. Constituição, tenho a honra de propor a Vossao; ExCelências se)'a autorizada a Prefeitura
Municipal de Ro!ândia {PR) a elevar em Cr$ 10.088.3~4,40 (dez
milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro crureiros e
quarenta ·centavos) o montante de sua divida consolidada, a fim
de que pa.ssa contratar emj>réstimo junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A., este na: qualidade de agente financeiro do Banco Naclona! da Habitação, destinado ao financiamento de serviço.• de
infra-estrutura no COnjunto Habitacional Manoel Müller e paiO.
do Núcleo Horácia Cabral, naquela cidade, de conformidade
a lnclu.sa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de EStado da

=

A --Valor: Cr$ 10.088.324,40;
(Oorrespondente a 20.680 UPC de Cr$ 487,83 <= j!Ulei-· Fazenda.

ro/80);

B -

1
2
C
1
2

·-

Pra.>os:
de carência: 6 meses;
de amortização: 216 me.Ses.

- Encargos:
- juroo de 5% a.a.;
-- correção ·monetária: idêntica à variação trimestral

das OR'I'N (UPC) ;

taxa de admin!Straçãa: 1% sobre o valor de cada
desembolso.
·

3 -

D - Garantia: vinculação de quotao; do Imposto sobre -a
Circulação de Mercadorlao; (!CM).
E - Destinação dos recursos:- fin:;tnciar serviços de infraestrutura no Conjunto Habitacional Manoel Mül1er e parte do Núcleo Horãclo Cabral, naquela cidade."

o Departamento da Dívida Pública registra que a s!tuaçi!'> da
dívida ooooolidada Interna da Prefe>tura Municipal de R<>!ândia
(PR) está perfeitamente compatiblizada com os """ursos orçamcntárl.oo e que a sua IllllXglem de poupança real é b"em superior
ao maior dispêndio relativo à dívida con.stituída somada ao do
flnan.c!amooto pretendido.

B"aslia, 8 de julho de 1980 -

E. M. n.O 157

João Figueiredo.

Em 26 de junho de 1980.
Excelentíssimo Senhor Presidente da. República,
O COnselho MonetãJrlo Nacion2.1, em sessão de 25-6-80, ao l>preclar o anexo voto, manifestou-se .de acordo com o atendimento
do ple!ta da Prefeitura Municipal de Rolful.d>a (PRJ, no sentido
de ser ·autorizada,, com base no que estabelece o art. 2° da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a contratar opera-·
ção de crédito no valor de Cr$ 10.088.324,441 (equlval:entes a
20.680 UPC, considerado o valor nominal d·a UPIC de Cr$ 487,83,
vigente em janeiro/80), junto ao Banco do Estado do Paraná s.A.
este na quali<lade de "gente financeiro do Banco Nacional da
Habitação.
2. Noosas condições, e em face d!o que preceitua o parágrafo
único do art. 2.0 da caludida Resolução n.O 93/76, tenha a llonra de
submeter a matéria â elevada consideração de Vossa Exeelêncla,
a fi:rp. de que, se merecedora de acolhimento, .seja encaminhada. ao
Senado Federal.
Valho-me da ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profund.<> respeito. - Ernane Galvêas, Mintstro da Fazencla.
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B - Prazos:
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Plresidência
Prefeitura 1\luniclpal de . Rolândla (PR) - pedido de
autorização pa~ contratá.r operação de c~:édlto prevista
no a.rt. 2.• da Resolução n.• 93, de 11-10-76, do Senado
Federal, no valor de Cr$ 10.088.324,40.
Senhores Oonrelheiros,
Pretende a: Prefeitura. MuniCipal dre Rolând!a. (PR) oo:ntrata.r,
junto a.o Ba.nco oo Estado diO Pa.ra.nã S.A., este na qualldad:e de
agente fin•mreiro do Banco Nacional da Habitação, uma QP€Ta.ção
de crédito de Cr$ 10.088.324,40 (ooiU'<!Spondentes a 20.680 UPC,
considerado o vale>r nominal da UPC de Cr$ 487 ,83; vi11,1ente em
jan.eiro/80), nos termos da súmula amexa.

12 -

de ca.rêncla.: .6 mese.>;
de amortização: 216 meses;

c -

EnCMros:

1 -- juros de 5% a. a.;
2 - correção tn.<JIIletárla: idêntica à variação trl!Mstral
das ORTN (UPC);
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor de ca.da. desembolso;

2. Em face do que preeeitua o parágrafo único <lo al!'t. 2.•
da Resolução n.• 93, de 11-10-76, do Senado Fedetal, submeto o
assunto à eQnsid:eraÇão de V. Ex.llB votaiido pe-lo seu encaminhamento à Presidência da República com parecer favorável deste
Conselho, ·para posterior envio àquela Casa do Congtesso se de
acordo o Chefe do Poder Executivo.

p - Garantia: vinculação de qUKJtas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);
E - Destinação dos recursos: flnanc!a.r-serv!çcs de infraestrutura no Conjunto Habitacional Manool Müller e pal'-

te do Núcleo Horácio Cabral, naquela cidade."

lillexo: Voto diO Conrelil!eiro C3.rios Geraldo Lang<llni, em 4-6-80.

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura
2. Segundo o parecer apresenta.do pela Funda.çãQ de Assl.sMunicipal de Rolândia (l'R) junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., este n;t qualidade de agente financeiro do têncla aos Municlpios do Estado <lo Paraná- FAMEPAR, a operação
de créd! to sob exame é vi:l.vel económica e finanoeixamente.
Banco Nacional da HabitaçãO.
1.

Trata-se de empréstimo a que, por força d""" dl.sposlçõe.s contidas no art. 2.0 da Resoluçãó n. 0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.o da Resolução
A -Valar: Cr$ 10.083 324,40;
n.0 62, de 28-10-75, da mesma casa do Congresso, haja vista que
<correspondente a 20.680 UPC de Cr$ 487,83, em janei- os recursos a serem repassados provêm do Banco Nac1onal da Ha-bitação.
ro/80);

"Características da. operação:

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Públ!ca, a situação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a:presenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ mil
Situação Posterior
Posição em
Dívida Consolidada.
Operação sob
à Contratação
30-4-80
Interna
Exame
Pretendida

I-

10.743,1

INTRALIMrnE

·a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
dl Outras
II - EXTRALIMITE
·a) FDU

10.743,1

1.510,5

1.510,5

9.232,6
25.320,9

10.088,3

9.232,6
35.409,2

25.320,9
36.064,0

10.088,3
10.088,3

35.409,2
46.152,3

b) FAS
c) BNH

III -TOTAL GERAL (I+Ill

5. Levando-se em conta entretanto, a soma do endividamento Intra e extrallm.lte, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a segninte situação:
Cr$ mil
Dívida intra e
Qperação sob
.Situação
posterior
Limites
do
art.
eldralimite.
à eontra.tação ·
Exame
2.0 da Res. 62/75
Posição em 30-4-80
Montante global .......... .
Crescimento real anual .. .
Dispêndio anual máldmo ..

-

36.064,0
1.976,3
2. 719,6

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida
Prefeitura (intra + extralimlte + operação sob exame), seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I do c!tad9 art. 2.0
da Resolução n. 0 62/75.
7. A.ssinale~se, ainda, ·que o orçamento da pleltea!).te para o
ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 94.999.000,00 (deduzidas as operaç~s de crédito), da qual cerca de 5,91% destinamse a atender a investimentos com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não deverá acarretar à

10.088,3
10.083,3
1.011,2

46.152,3
8.112,0.
3.730,8

45.713,0
13.060,9
9. 795,7

Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio relativo à divida contraída somada ao do
financiamento pretendido.
9. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2P da
precitada Resolução n. 0 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do
Poder Executivo.

Setembro de 1980
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·uapade.CoJ11roledas Opora~d• DhfdL.
~~lntMna.

...........

.M-UI~

j LOi

n91300/de 22 .U.:l!!_. /

I

Vinculação de quotas do ICM/
M-~DOII~

Financiar •ervi.ços de infra-estrutura no Conjunto
Muller· e parte do NúCleo Bari.c!o ~ral/

- -""
I'Mil.u.IENT~2.0'S·s/

~980

1981
19$2
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989'

Mmoel

- --

D-

Í.ag/ -=;::-8.32•~4v·

1

B.hit«~

~6~45~

1992
1993
19'94
1995
1996
U97

l.Oll.17V"
:J81.654/

;~~:ii~

893,09~

863.57
834.05-t./
80(.534r""
775 .014/':

656.93

.~;~::~~·
568.37t::

~~=:~~v

1998

1~~·"4/J
5.$7

~::~

_

...._.· .........
-!1•-•-a
/. .,. .
•
~

-

11.4.80
1.930

2.251

'.5511 l.

10 743.

' - .2 6 6.3.

10

9.232 6

11.138

/

o

24.6511 9

2

32.61!>,2

38.0Ul 3

36.064,q..

2 .136

,;_,

320 9

." .., ... ...,, ...

.,

...

...

'"

1.880 4 /

1.8110 4

'''

'·'"·'"'''

l.BSO •

1.seo • .v

l.BBo.

.680.4

,. '·

1.880

·""'·"
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trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos), destinado a custear os serviços de Infra-estrutura no conjunto habitacional Manoel Müller e parte do Núcleo Horácio Cabral, naquela
cidade,
O pedido de autoriZação foi formulado nos termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.• 93, de
1970, do Senado Federal, Implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2.0 da !R.esolução n.o 62,
de 28 de outubro de 19'115, da mesma casa do Congresso Nacional.
. -Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as
pnescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo,

BANCO CENTRAL DO BRASIL
oau,.

Mapa de Apurnçáo da Margom para
Jnvostlmontos côm Recursos Próprios
MAI'Alll

95.000,0.

por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange

aOISI

a.spectos de constitucionalidade, juridlcldade e técuica !egl&latlva.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aloysio Cbaves,
!Presidente em exercício - Leite Chaves, Relator - Cnnba Lima.
- Fl'a.nco Montoro - Lenoir Vargas - Aderbal Jnrema - Bernardino Viana - Almir Pinto - Helvídio Nunes - Murilo Badarõ
- Amaral Furlan.

72.653,8_

6.2ss s/

8.431,5

PARECERES N•s 731 E 732, DE 1980

84.879,8

PARECER N.0 . 731, DE 1980

10.119,2

2.4Gl,oV

'·"" 7]/
4.507,1'
5.611

~

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.• 161,
cPe 1980 (n.0 266, de 1980), do Senhor Pre:ridente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pro-posta para que seja autorizada a. Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria (SP), a elevar em ..•..........
cr; 5.513.411,00 (cinco milbões, quinhentos e treze mil,
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida
,.COI1S<!Iida4a.

1} A margem para investimentos com recursOs próprios representa 5,9lt
da receita prevista(deduzidas as operações de crédito)./
2) A margem ~e poupança real ê bastante superior ao maior dispêndio
;relativo a dívida contraída somada ao do financiamento pretendido,:....-----

Relator: Senador Orestes Quércia
Com a Mensagem n.0 161/80, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria (SP), que objetlva contratar;
junto ao Ba.nco do Estado de São Paulo B.A., este na qualidade
de agente financeiro do Ba.nco Nacional da Habitação, a seguinte
operação de crédito:
''Caracteristicas da operação:

PARECER N.0 730, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n.• 86, de 1980, da COmissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitlira !Municipal de Rolândia (l'IR) a
elevar em Cr$ 10.088.324,44! (dez milhões, oitenta e oito
mU, trezentos e vinte e quatro cruzeiros. e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Leite Cbaves
O <Presente Projeto de Resolução, da Oomlssão de Economia

do Senádo Federal, como conclu.são de seu Parecer sobre a Men-

sagem n.0 Hi0/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de Rolándia (PR.) a contratar empréstimo
no valor de Cr$ 10.088.3214,40 (dez milhões, oitenta e oito mil,

A - Valor: Cr$ 5.513.411,00 (correspondente a 10.086 UPC
de Cr$ 546,64, em abril de 1980);
B - Pl'azo:

carência.: 24 meses;

1 -

de

2-

de amortização: 216 meses;

C -

Encargos:

1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o ·Agente Financeiro);
2 - correção monetária: conforme plano de Correção Monetária_ (PCM) ;
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D - Garantia: Vinculação de cot~s-partes do Imposto
sobre a Circulação <;te Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: Programa FINCJFENiEP, naquela cidade."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedido, por considerá-lo técnico e finan,ceiramente viável, não
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçanlen tá ria dos próximos éxerc!cios.

No mérito, o
habita.cionais e de
l'aclonais do BNH
tende em vista os
giões beneficiadas

2. Nessas condições, em face do que preeeitua o parágrafo
único do artigo 2.o da aludida Resolução n.o 93/76, tenho a honra
de submeter a matéria à elevada consideração de vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de acolhiménto, seja encaminhada
ao Senado Federal.

valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência -os protestos do meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Mlnistro
da Fazenda.

financiamento para urbanização de conjuntos
estudos e projetes se enquadra nas normas opee FINEP, e tem merecido a acolhida da Casa,
resultados positivos que acarretam para as repelos respectivos programas.

BANCO CENTRAL DO BRASlL
Presidência
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da. Alegria
(SP).
Pedido de autorização para contratar qperação de
crédito prevista. no artigo 2.0 da Resolução n..o 93, de
11-10-76, do Senado FederaL

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUAÇO N.0 87, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da.
Alegria. (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões,
quinhentos e treze mil quatrocentos e onZe cruZeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 Jl: a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
(SP) nos termos do art. 2.0 da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro
de 1976, do senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.513.411,00
(cinco milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de
que possa contratar um empréstimo de Igual valer, junto à Caixa
Eeonômlca do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao
:financiamento do programa FINC/FINEP, naquela cidade, obedecidas as çondições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.

Senhores Canse lheiros,
Pretende a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
(SP) contratar, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo
S.A. esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação, uma operação de crédito de Cr$ 5.513.411,00, correspondente a 10.086 UPC, considerado o valdr nominal da UPC
de Cr$ 546,64, em abril de 1980, nos termos da súmula anexa.
2. Em face do que preceitua o parágrafo ú:qico do artigo 2.0
da Resolução. n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o
assunto à consideração de V. Ex.as, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com parecer favorável deste
Conselho, para postérior envio àquela Casa do Congresso, se de
acordo o Chefe do Poder Executivo.
Anexo: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo · Langoni, em
4-6-80.
ANEXO

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura
Municipal de Santo Antônio da Alegria (SP), junto à Caixa
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação.

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Sala das Comissões, lO de setembro de 1980. - Roberto Saturnino, Presidente em exercicio - Orestes Quércia~ Relator - José
Richa - Bernardino Viana - José Lins - Marcos Freire.
I.

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
MENSAGEM N.0 161, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER
(Mensagem n.0 266/80, na origem)
Excelentiss1mos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do· artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a
honra de propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura
Municipal de s_anto Antônio da Alegria (SP) .a elevar em ..._...
Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a
fim de que pos.sa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento
do programa FINC/FINEP, _naquela cidade, de conformidade com
a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda.
Brasíl!a, 8 de julho de 1980. -

João Figueiredo.

E.M. n. 0 158
Em 26 de junho de 1980
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 26-6-80, ao
apreciar o anexo voto, manifestou-se de acordo çom o atendimento
do pleito da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
(SP), no sentido de ser autorizada, com base no que estabelece o
artigo 2.o da. Resolução n.o 93, de U-10-76, do Senado Federal, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.513.411,00 <equivalentes a 10.086 UPC, considerado o valor nominal cra UPC de
Cr$ 546,64, vigente em abrll/80), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qual!dade de agente financeiro
do Banco Naciol;lal da Habitação~

Setembro de 1980

~·características

da operação:

A- Valor: Cr$ 5.513.411,00 (correspondente a 10.086 UPC
de Cr$ 546,64, em abril de 1980);
B - Prazos:

1 -

de carência: 24 meses;

2 -

de amortização: 216 meses;

C - Encargoo:

1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para
o Agente financeiro);
2 _ correção monetária: conforme Plano de Co.rreção Monetária <PCM);
D - Gai-aritia: vinculação de cotas-partes do Imposto
bre a Circulação de Mercadoria (ICMl;

so~

E _ Destinação dos recursos: Programa: FINC/FINEP,
naciuela cidade."
2. Segund~ .o parecer apresentado pela Caixa Econõmica do
Estadç de São Paulo S.A., a operação de crédito sob exame é viável
-ecOTI.õmica e financeiramente.
3. Trata-se dé operação a que, por força das disposições contidas no artigo 2.o da Resolução n.o 93, de 11-10-76, ao· Senado
Federal, não
aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Resolução n.o 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja
vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional
da Habitação.

se

Setembro de 1980
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4. De acordo com os registros do Departamento da Dívida Públfea, a situação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipâ.l de Santo Antonio da Alegria <SP) apresenta-se conforme o quadro a
seguir:
•
C-r$ mil

Dívida Consolidada
Interna
I -

Posição em

INTRALlMITE

a)
bl
cl
di

Operação sob
Exame

31-3-8~

Em 'títulos

Por contratos
Por garantias
Outras

Situação Posterior à
Contratação Pretendida

776,4

776,4

776,4

716,4

II -'- EXTRALIMITE

5.513,4

·5.513,4

5.513,4
5.513,4

5.513,4
6.289,8

ai l!'DU
b) FAS

c) BNH
III -

TOTAL GERAL (I

+

II)

776,4

5. lJevando-Sjl em conta, entretanto, a soma do endividamento Intra e extralimite, para efeito de anállse sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
~
Cr$ mil
Dívida intra
e extralimite.
Posição em:
31-3-89

Montante global
Crescimen•to real anual
Dispêndio anual máximo

776,4
-173,9
12,2

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida
Pxefeltura Municipal de Santo Antonio da Alegria (intra + extralimite + operação) sob exame seria ultrapassada o teta que lhe foi
fixado pelo item II do cttado .art. 2.0 da R.esolução n.• 62/75.
7. Assinale-se, ainda, que o orç.a.m.ento do pleiteante p3ira o
ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 13.005,0 mil
(deduzidas as operações de crédito), da qual ce:r;ca de 25,24% destinam-se a 3itender a investimentos com recursos próprios, fato que,
segundo o Departamento da Dívida Pública:, não deverá a-carretar
à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Ademais, sua margem de poupança .:r;eal é bastante superior
ao maior dispêndio r.elativo à dívida contraída somado ao do financiamento pretendido.
9. Em face do que prec.eitua o parágrafo único do artigo 2. 0
. da precitada Resolução n.0 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho :Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao senado Federal, se de acordo o Chefe
do Poder Executivo.

Operação
sob
Exame

Situação posterior à contratação

5.1.>13,4

6.Q89,8

5.513,4

5.339,5
7'59,1

746,9

Limites do
art. 2.0 da
62175

Res.

n.•

6.664,4
1.904,1
1.428,1

I ~~~~

BANCO CENTRAl DÓ BRASil.

.

OESPA/NUOJP

Mopa li
Mapa do controle das operaç&s da

A- Característica~ d" oooraciio

7642232

dív1do consolidado inlerM

[)

PRE.FEiíURA_ ~I9PAL
A2-TORNECEOOI! !:'0$

~ ~T>.;"ro

~ttllSTRAci'O

INOIRE"TA

A\'!ONIO DA 'ALEGRIA (SP)

RECU~'IOS

RECEBIMElffil$

1980

~-308.046 62 6.051 6 UPC)
2.205.364,41 (4.034,4 UPC)

1982

186.732 00

1983
1984

746.928,00 (12)
746.928,00 (12)

_m;_

74 ·.928.oo m
746.928 00 l2
746.928,00 (12)
74Ci.928,00 (l2)

1986
El87
1988
1989

'

746.928,00 (12)
r ASS!I-IATI.lAAS

M·DATA CARIMSOS

74 •• m.oo fl21

1990
I:cm3is
lDT!\L-

~1os

7.282.548 00 rvário_s)
13.444.704,00
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ló.Situacão ·da Cfivicfa coftsOIÍdad'o int.-na
I'OIIIGIIOlll ll'.!t o

MSCRIMlN~

--.. -"
.. •• --

r~IOIJR:A

.~.11.131~~

~~-

llllttii!AUI:ADA A

-IIO.Ut!CAI.

85•85+tl:...

1- 'INlltALUdiT!

BS•l!I!S-B2

844,9

950 3

176.

,,.,

844,9

9So ,3

776,4

776,4

- 173,9

776.~

I . ""'

~

.

~-g·8!)•137

BT•

- "'.

l.t-~Tfru.o3
Ll·Pat C:OOTJtA'TOS'

'Óo'iMIL

.

~~

I.S-PCft~,.

IA-CUT!'IOi
P·EXTIW..IUITE
n.t-I'HDU
IU:-FA'
II.S-IIHH
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I> I

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

•

.I

1,.,,
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.. ..... ...,..,

• pagamen

'

ooso

'"'"""""""IOIEXANI

a.OP!iuçJ:o

W·IIUIII•TaT.aL(I•IJJ

,. 81

I>

I

12,2

12,2

12,2

12.2

lZ,Z

746,9

746,9

746,9-

746,9

746,9

.328,5

330,6

759,1

759,1

759,1

759,1

-

-

.-

759,1

-

253,9

i
I

328,5

I :uo.o I

-

-

m.1

1159;1

I 759,1

1*"7642232
I
I

9.199,0

Dt - TCI'fAI..

~o
ti:S

-l.b.noA

·8.465.0

(tlt.D2)

I

1.1Z47

I

9.520,6

.

I
I

I

I

•>~~•
12,2

.,&7

141,9

328,5

-

I

MIL

....

:t8S

""

I

. 186,7

253,9

253,9 .

;v.txT1UI..INI'fE

I

.....

lX~R(:IeiOI

~.,

TOTAl.(III+IVl

844,9'

.

,,.\'!""'li_.
48,4

746,9

7.28.4,0

759,1

7ss.t

7.332o4

-

-

759,1

759,1

11.m.•

f:!:os.ao

t:1 • MCIHTAN'I'E c.cu.t. (10% •

q! • CIIDCIMEHTO MAL AHll.lt.

1!:~ -

DW't!OO

"_

~

05)

tzo% • b5l.

AHUAI.. IWCINO (1$ 'f. ok 05)

POI't

Trrut.OS'""' ... D$1
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PARECERES Nos 733 E 734, DE 1980

.....

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Mapa do Apuração da Margem para
Investimentos com Recursos Próprios
IUII>AIII

PREFEI'IURA KNICIPAL IE 5mi'Ó Nll'CNIO DA ALEGRIA (SP)

17.000.0

de sua dívida consolidada.

3.935~0

13.06S,O

623 5
140.0

413 5
l.Zõ.:S,O

9.148,0

3.717,0

''Características d& qperação:
A- Valor: Cr$ 17.631.000,00;

B- Prazos:

140,0

1.- de carência: 3 anos;

zaa.o
-420,0

I

I

Relator: Senador BerDarclino Viana
Co;, a Mensagem n• 163/80, o 'senador Presidente da Repú·
bllca rubmete à. delibemção do Sena.do Federal, pleLto da Pre!eltura
1\4uniclpal d~ Três Lagoas (MS), que objetlva contratar, junto à.
CaiXa Econom~ca Federal, mediante utilização de recursos do
Fundo_ de Apo!o ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte
opera.çao de credito:

7.639,5

I
I

PARECER N.0 733, DE 1988
Da Comissão de Economia. Sobre a M"'USagem n.• 163,
de 19'8o (n.• 268, de 1980) do Senhor Pre< mte da Repú•
blica, submetendo à a.prova.ção do Senado F..deral, proposta
P~ que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Três
.. La5oa.s ~MS) a. ele"'!' em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milboes seiScentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante

3.297,0

I

Trata-se de operação 3Jlllarada pelo artigo zv. da PssoJ.ução n'~ Sl3~ de 11.10. 76. do
Senado Federal, OJjos recursos provêm do Jl.:'lH, sendo, portanto, extn..limite.
Entretanto, conside~ada a orientação da Coinissão de -E.cõriõiiiia -oo Senado Federal,p.!
ra verificação da. capacidade de pagamento do pleiteante, aplicams os parâlretros _
dete:cminados pela Resolução n'~ 6i, daquela Casa do Congresso, apurando-se que
o
cresci~nt~ real anual apresenta-se ultrapassado em Cr$ 3.435,4 mil ao se COII;lUtar a operação sob exar.e.
Tendo em vista que o OYÇ:urento para 1980 prevê lll3.Tgelll pa-ra in\'Cstilrlmtos próprios
da ordem de 115,24\, e considerando-se que a margem clc poupança real é bastante
superior ao maior dispêndio relativo ã díVida coptrtúda somada ao d:J financiaaen'to pretendido, parece-nos não haver óbice ao deferimento do pl<!'ito.

de amortização: 12 anos

2 c~

I -

Encargos:
juros de 6% a.a.;

:~"?rreção monetária: 40% do índice da variação d!).S
D.- G"!antia: vinculação de cotas do Imposto sobre a

C1rculaç!'o de Mercadorias

E -

(10M);

Destinação deis recursos: Implantação do sistema de

escoamento de águas pluviais em bacia do córrego municruza a zona 1urbana da cidade em cerca de 3,5

. ~~!. que

O ç:onselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao ped1do, por considerá-lo técnico e financeiramente viável não
devend~ os seus ez:.cargos gerar maiOres pressões na execuçãO orçamentária dos proximos exer~icjos.

No mérito, p financiamento de implantação de sistema de
escoamento de aguas pluviais se enquadra nas normas çperaciona!s do FAS e tem merecido aColhida da Casa até mesmo porque
s7 trat~ de proj~to social com grimde s!gnificádo econõmico para

as regioes ben_ef1c1adas.

PARECER· N° 732, DE 1980
Da. Comissão de Constituição e Justiça. sobre o Projeto de Resolução n• 87, de 1979, 11& Comissão de Economia, que "autoriza. a Pref~itura Municipal de Santo Antônio da Alepia. (SP) a elevar em Ct$. 5.513.411,00 (clnoo milbã$, qnlnbentos e treze mil, quatrocentos e cmze
cruzeiros) o montante. de sua. dívida consolidada interna".
Relator: Senador Amaral Furlan
o presente Projeto de Resolução, da C<llnls8ão de EcOnomia
do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n.o 161/80, do Senhor Presidente da República, autoriza
a Prefeltu.r.a. Municipal de Santo Antônio da Alegria (SI?) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 5.513.411,00 (elnoo milhões,
quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros>. destinado
a flnancialr o programa FINC/FINEP, naquela cidade.

·

Assim, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE BJESOLUÇA()

N~0

88, DÉ 1;00

;\utoriza a Prefeit11ra Municipal de Três Lagoa.s (MS)
a. eleva~ em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiScen-

tos e ~1nta e um mil cluzeiros) o montante de sua. ·.dívida
consohdada interna.
·
O Senado Federal ·resolve:

Art. 1. 0 :€ a .Prefeitura Municipal de Três Lagoas <!MS> nos
termos do art. 2·.0 da Resolução n. 0 93 de 11 de outubro de '1if76
do Senado ~ederal, autorizada a elevar em Cr$ 17'.6Gl.OOO,OO (d~
zessete m!lhoes, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um empréstimo ~e 1gnaJ valer, junto à. Caixa Econômlca Federal,
mediante utll!zaçao de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social ~ FAS, destinado à. Implantação do sistema de escoamento de águas pluviais em bacia do Córrego Municipal que
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 cruza a zgna urbana da cidade em cerca de 3,5 Km, obedecidas
da Resolução n.O 93, de 19'16, do Senado Federal !mpllca.ndo, por as: condiçoes admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec·
•
conseguinte, a. não observãnela doo limltle.s fixadOs no a:rt. 2.0 da. tivo proCesso.
Resolução n.0 6:!, de 19'15, também do Sena.do Federal.
Art.
2.0 Esta Resolução entra em vigor ·na data de sua puNo mérito, a Comissão dê Eooino:inla examinou e considerou o blicação.
ple!.to viável técnioo. e flna.rulelramente, cOncluindo pelo presente
Projeto de Rerolução.
·
. Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Roberto Sa.turnm~, ~residente ~m. exercício -

. Assim, verlfl""'"""'. que a propoolção foi elaboiada. consoante
aa P""""'-çóes legruls e <regimentais apllcá.vels à. espécie, merecendO, por Isso, o IlOõOO encaminhamento favorá.vel, no que tange aos

aspectos de constlturi01J/ILI1dade, jurldicldade e técnica. leglsla.tlva.
Sala das Oclinlssôoo, 24 de setembro de 1980 - Aio'yslo Chaves, Pres.idente, em exercic!o - Amaral Furlan, Relator - Leite
Chaves - Fra.neo Moa.lloro - Cnnha Lima - TancredA> Neves Ackrbal Jurema - Murlio Ba.duó - Bernardino Via.JJI& - Bdvidlo Nunes - Aimir Pinto - Lenolr Varcas.

Bernardino Viana, Relator _

Jose RICha.- .Tose Lins- Orestes Quércia- Marcos Freire•

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
MENSAGEM N. 0 163, DE 100o, A QUE SE iRJEFERE O PAllJElCER
(Mensagem n.C> 268/80, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado P'ederal:
Nos termas do artigo -!!!, item VI da Constituição tenrur a
honra de propor a Vossas ExcelênciaS seja autorizada'a. Pre!ei--
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tura Municipal de Três Lagoas (1\1E) a elevar em Cr$ 17 .631.1)()0,00
(dezessete milhões e seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) ·!l
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
empréstimo junto à. Caixa Económica Federal, mediante utiliza.~
ção de recursos do Fundo de Apolo aó Desenvolvimento Social FAS, destinado à implantação do sistema de escoamento ll.e águas
pluviais em bacia do, córrego municipal que cruza a zona urbana
da cidade em cerca de 3,5 km, de conformidade com a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Bras!lia, 8 de julho de 1980. -

assunto à consideração de V. Ex.•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com parecer favorável deste
Conselb.o, para Jl9Sterior envio àquela Casa do Congresso, se de
acordo o .Chefe. do_ Poder Executivo.
Anexo: voto do conselheiro Carlos Geraldo Langonl, em 4-6-80.
ANEXO
Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura
Municipal de Três Lagoas (MS) junto à Calxa. Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do FAS.
"Ca.racteristlcas da operação:

João Figueiredo.

E.M. n.O 159
Em :IJ& de junho de 1!100

A - Valor: Cr$ 17.631.000.00;

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

o

Setembro de 1980
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B - Praz&,;:

Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-Bil, ao

1 -

de carênola: 3 anos;

mento do pleito da Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS),
no sentido de ser autorizada, com base no que estabelece o artigo
2.0 da Resolução n.O 9·3, de U-1G-76, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 1'1'.001.000,00 (dezes.sete milhões e seiscentos e trinta e um mil cruzeiro), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio a<> Desenvolvimento Social - FAS.

2 -

de a.mortização: 12 anos;

apreciar o anexo voto, manifesto:u-se de acordo com o atendi-

C 1-

Encargos:
juros de 6.% a.a.;

2 - correção monetária: 40% do indice da variação das
ORTN;

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo
único do artigo 2.o da aludida Resolução n.O 93;'76, tenho a honra
de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim .de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal.

D - G"!'antla.: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ÍCM);
E - Dootinação dos recursos: implantação do sistema de
escoamento de águas pluviais em bacia do côrrego mun.lcipal que cruza a. oona urbana da Cidade em cerca de
3,5 Km."

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro
da Fazenda.
BANCO CENTRAL DO BRASIL

2. Segundo o parecer apresentado p<>la Calxa Econômica
Federal, a operação de crédito sob exame é viável social, económica e financeiramente.

Presidência
Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) pedido de
autorização para contratar operação de crédito prevista
no artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-lG-76, do Senado
Federal, no valor de Cr$ 17 .631.000,00.

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no art. 2.0 da Reso1uçao n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federa~ não ·se aplicam os limites fixados no. art.. z.o da Resolução
n.o 62, de 28"10-7~. da mesma Casa do Congr~sso. haja vista que
os recursos a serem repassados provêm do Fundo de .Apoio ào
Désenvolvlmento Social - FAS,

Senhores Conselheiros,
Pretende a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) contratar, junto à. Caixa Econômlca Federal (com a utilização de
recuxscs do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS)~
uma operação de crédito de cr$ 17 .631.000,00, nos termos da sú-

4. De acordo com os registras do Departallllento da Divida
Pública, a situação geral da divdda consolillada Interna do Municlpio de Três La,goas (MS) apresenta-se conforme o quadro a.
segu.ir:

mula anexa.

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo z.o
da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado !Federal, submeto o

Cr$ mil

Posição em
15-4-80

Divida COnsollda.da Interna
I -

II -

INTRALIMITE
a) Em titulas
bl Por eontratos
c) Por garantias
d) Outras

Operação S<>b
"""''le

Situação posterior à
contratação . pretendida.

1.241,5

1.241;5

1.241;5

!.241,5

EXTRAUMITE

17 .{)31,0

17.631,0

17.631,0

17.631,0

17.&31,0

18.872,5

a) FDU

I1I -

b) FAS
c) BNH
TOTAL GER4 (I+ II>

1.24115

5. Dessa forma, para efeito de análise sobre a capacidade de
pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:

Cr$ mil

------------------------------------------------------~D~í~vi~da~7
tu~trnlinti~~-~.te~.----~U
7nu~.Um~~d~Q

Operação
exame

Montante global
Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo
(*)

1.241;5
-

653,2

Situação posterior
à contratação
17.631,0
12.800,0 (*)
2.463,0

Posição em
15-4-80

art. 2.o da.
Res. n.O 62/75

18.872,5
12.146.8
2.483,0

46.876,4
13.3it3,3
10.044,9

correspondente ao desembolso estimado para o corrente· ano; Cr$ 4.8.31.000,00 seriam liberados em 1981,
afeta:ndo, conseqüentemente, o direito ao crescimento real daquele ano.

Sete)Jlbro de 1980
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6. Como se vê, c<insiderado todo o endlvldamenlld do re!e:rido iMunlciplo (!ntM + extraJ!mij;e +operação sob exame>, alnda.
a.sslm ele ficaria contido nos parâmetros do artigo 2.0 da citada
Resolução . n.O 62/'15.

7. !l!l!n face do gue preceitua o parágrafo único do artigo 2.0
da precltada Reooluça.o n.o 93176, o assunto devem se~ encaminhado ao Conselho .:Mtmetá.rlo Nac.lonal e, poste:rio=ente, à Presidência da Re!PM>llcà e ao Senado Federal, se de acordo o Cllete do
Poder Executivo.

f"'"""""""'~['"~I

l}_l03029_-__Jl8.01 80

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Mapa do Controlo d~:; o·poraçõos tln Divida
Consolidada lhtema

Olst.o.I;>O_

~·

.

m.......

DAOI,IlNtmu.çJ,O"'OIRrr.o.

oç!AQ

I

PX'cfeitura l-tunicipll;l de Três La o11s {MSJ

I'IIAlOOI:P.O.l)AM~NTO

VAI.OA(ç.Q

h.~~~~~~~~~'r'~-o~oo~o~o--~~~~~~~-------h~~~~~:~:~------~
6\ a.a.

~Municipal

n9 "520", de 13 .ll. 79

VinculaçS:o da cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
(ICM]

Implantação de sistema de escoamen,to de águas pluviai:s em bõJcia
de cõrrego municipal que cruza a zona urbana ·da cidade em cerca
de 3,5 Km.

cr;
cr;

1980
1981

-

Wllf

-

-~·

198J
1984
1985
1986
1987
1988
1989""
1990
1991
ln92

I'O~e>l

12.800.000,00
4.831.ooo,oo

Cr$ 1.792,485,00
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cr$

1993
1994
1995

C~$

Cr$

~~:~c:~~ li<T!CAAI.JZA<;()fSNOSAAI)XOIIOS;.,~C$

9

I::~e~eo~~~
1.241,5
1. 624, s
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1.601.480,00
756.6G3,00

1

l. 241.5

-f..,,,__.,,.,.,,-,,,..-+------+,,.._.,,.
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l990=Cr$ 1.954,1; 1991-cr$ 1.865,9; 1992~$1.777,8; l993=<:r$ 1.689,6; 199~$ 1.601,5;.1995=0:$ 755,7
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o crescimento re~1 anual é Se!l\pre. consi<!!erado pelo ma.tor dos dese~holso~. anuais, a.±nd& que da exercícios ·
futuros.
1
Mesmo com " cont:r:.-... ação do'!. opençio sob exame o end1viãamento (intralirnite + ext:rali.!l"lite) do
MUnic.ípio
, _ _ _ __,e~~n~cer!a enguad.ada na!!! tet.:~s fixa~ela R~~1:!:!.2~ n9 62 5 do_~e_nado Fede.ral.
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PARECER N.0 734, DE 1980

PARECERES N's 735 E 736, DE 1980

Da Comissão de Constitnlção e Justiça. Sobre o Pro-

jeto de Resolução n.• 88, de 1980, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS)
á. elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil eruzeiros) o montante de sua dívida.
eoruolldada interna.."

PARECER N.0 735, DE 198ll
Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n.0 165,
de 1980 (n' 276, de 1980) do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Americana (SP) a elevar em
Cri 173.496.739,59 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e
noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e cinqüenta ccnta"t·os o montante de sua divida consolidada.

Relator: Senador Helvídio Nunes

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do
concl~ão de seu Parecer sobre a Mensa-

senado Federal, como

.gem n.o 163/80 do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) a contratar empréstimo

no valor de Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta
e um mil c.rW<eiros), destinado a financiar a Implantação do sistema de escoamento de águas pluviais, naquele município.
O pedido foi . formulado nQS termos. do preceituado no art.
2.•. da Resolução n.o 93, de 1976, do Senado Federal, implicando;

por consegu!n te, na inobserrância dos limites fixados no artigo
. 2.0 da Resolução n.O 62, d~ 1965, também do senado Federal. .

No . mérito, a Comissão de Eqonomia examinou e considerou
o pleito viável técnica e financeiram~nte, concluindo _pelo. presente .P~ojeto 'de Resolução.
·
EIÍl faee. dó

e~tó; v~r!lica-se qÚe a propósiçãÕ fOi e!àbÓr~da

consoante as· prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie
meréeendo, por Isso, ~encaminhamento. :ra.vorável -no qu~ ·tange.
aos a.spectos de constitucionalidade, jurid!cldade e 'técnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. -- Aloys.lo Chav,..,
Presidente -- Helvídio Nunes, Relator - Cunha Lima - Fra.n.eo
Montoro -- Leite Chaves -- Lenolr Varp.s - Murllo Badaró Aderbal J"nrema - Bernardino Viana - Nelson Carneiro - Almlr
Pinto -- Amaral Furlan.

Relator: Senador Roberto Saturnino
Com a MenSagem n.O 165/80, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado. Federal, pleito da Prefeitura Municipal >:!e Americana (SP), que objet!va contratar, junto ao Banco
do Estado de São Paulo S.A., este na qualldade de agente financeiro- do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:

uc~terisÚcas da operação:
A-- Valor: Cr$ _173.496.739,5o
<Correspondente a 355.650 UPC de Cr$ 487,83, em janeiro
de 1980>;
·
B - Prazos:
,

.

;

.

1 -'-de carência 18; meses;
~ ~ de amortização: 216 íneses.
C - Encugos:

.·

1 -juros de 8% a.a. (7% para o BNH e 1% parà o agente
financeiro) pagáveis mensalmente;
·2 - correção monetária: segundo a variação trimestral
das ORTN (UlPC);
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 1%
do valor do empréstimo;
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4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização
de obras correspondentes a 6%.
D - Garantia:
Vinculação de quotas do Imposto- sabre a Circulação de
Mercadorias (ICM) •
E -

Destinação dos recursos:

Obras de infra-estrutura e equipaJ:D.entos comunitários no
Conjunto Habitacional ~'Antônio Zanaga", 2.a. fase, no Municípi9."

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmell,;te ao pedido, por considerá-lo técnica e financel!amente viáv~l.
não devendo os seus encargos gerar maiores pressoes na execuçao
orçamentária dos próximos exercícios.

P1R0JET0 DE RFSOLUÇAO N.O 89, DE ,1980

Antoma. a Prefeitura. Municipal de Americana (SP) a
elevar em Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e três milhões quatrocentos e noventa e seis mil, seteeentos e trinta e ~ove cruzeiros e cinqüenta. centavos) o montante de
sua. dívida. consolidada interna..
Õ Senado Federal resolve:

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Americana (SPJ, nos
termos do art. 2.0 , da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$173.496.7.39,50 (cento e-setenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove cruzeiros e elnqüenta centavos) o montante
de sua divida consolidada interna, a fim• de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na:
cional da Habitação.. destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura, e equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional "Antônio Zanaga" - 2.a. fase, naquele município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasll, no respectivo
processo.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data. de sua publicação.
Sala das Comissões, lO de setembro de 1980. - .José Lins, Presidente, eventual - Roberto Saturnino, Relator - .José Rieba Bernardino Vtana. - Orestes Qnéreia - Marcos Freire.
MENSAGEM A QUE SE REFERE OPÀRECEii:
MENSAGEM N.Q 160,.DE l!f80, A QUE SE REF!;lRE O P~
(Mensagem n.O 265/811, na Origem)
Excelentiss!mos Senhores Membros do Senado Fed<'O:'al:
Noo ~ernro.s do art. 42, item VI, da. OOn.stltulção, tenho a honm de propor a Voásas Excelência& seja autorizada.' a Prer.lltura
MuniCipal de Rolâ.ndla (PIRJ a elevar em Cr$ 10.088.3~4,40 (dez
ni,llhões, oitenta e oito mil, trezenlx>s e vinte e quatro cru:oelro!l e·
quarenta centavos) o montante .de sua divida consolidada, a ·fim
de que poosa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A., este na: qualidade ·de agente flnance!r~ do Banco Naclonai da Habitação, destinado ao financiamento de serviços de
infra-estrutlll'& no COnjunto Habitacional Man;oe! Müller e par :,e
do Núcleo Horácio OrubraJ, naquela cidade, de conformidade
a inc!UJ>a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda.
Bn.;,.ua, 8 de julho de 1980 - João Figueiredo.

=

E. M. n.o "1'57
Ein 26 de junho de '1980.
Exce!entissinm Senhor Presjdente da Repúüllca,
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-&-811; ao apreciar o anexo voto, manifestou-se ·<!e acordo com o atendimento
-do pleito da Prefeitura Municipal de ~ (PR), no sentido
I
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de .ser au'borlzada. com base no que est·abel'ece o art. 2° da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Se!mido Flederal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.088.324,40 (€quivalentes a
20.680 tJIPC~ considerado o valor nominal d'a UJ?C de Cr$ 487,83,
vigente em janelro/80), junto ao Bancõ do Estado do Paraná S.A.
este na quallclacle de agente financeiro do Banco NaciO!nal da
Habitação.
2. Nessas. condições, e em face do que preceitua o parãgrafo
único do airl. 2 ° ela aludida Resolução n.0 93/76, tenho a honra de
submeter a mâ.téria. à elevada consideração d<> Vossa Excelência,
a fim de que, se merecedora de acolblmento, seja encaminhada ao
Sena1io Federa.!.
Valb<>-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência oo protestos do meu mais profundo respeito. - Ernam> Galvêas, Ministro da l"<<olenda.
BANCO OENTRAL DO BRASIL
Plresldêncl.a

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela operação
de crédito sob exame se reveste de caráter reprodutivo, devendo~·
conseqüentemente, ensejar o retomo aos cofres públicos de parte
do capital investido, através das rendas provenientes da eaploração
de serviços.
Ademais ,a margem de poupança rural do Município é bastente superior ao maior dispêndio relativo à divida contraida somada
ao <,lo financi~ento pretendido.
Pelo eaposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte

Scxta~feira

l"':efeitura Municipal de. Rolândia (PR) - pedido de
autorU;açãa para contratar operação de crédito prevista
no art. .2.o da Resolnção n.0 93, de 11-10-76, do Senado
Federal, no valor de Cr$ lO. 088.324,40.
Senhores 'COnselheiros,
Pretende a Prefeitura Municipal de Rolâ.ndia (PR) contratu,
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente flnamoo!rO do Banco Nacional da. Habitação, uma opemção
de crédito de Cr$ 10.088.324,40 (co!U'ESJ)Qndentes a 20.680 UPC,
considerado o valor nomlhal da UPC de ·Cr$ 487,83, vigente em
j anélro/80) , nos termos da súm uJa ,.,.,xa,
2. Em face do que preceitua o parãgrafo único do airl. 2.0
da Resolução n. 0 93. de 11-10-76, do Sena.do F'ed:eral, submeto o
assunto à consld:eração de V. Ex... votando pelo seu: enca:mlnhamento à Presidência da República com parecer favorável deste
Conselbo, para posterior envio àquela casa do Congresso se de
acordo o Chefe do Poder Executivo.
Anexo: voto do Conselb'eiro Carlos Geraldo La.ng<lni, em 4-6-80.
Operação de crédito a. ser contratada pela Prefeitura.
Municipal de Rolândia (PR) janto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação.
1.

"Características da. operação:
A - Valor: Cr$ 10.088 324,40;
(correspondente a 20.680 UPC de Cr$ 487,88, em jamelro/80);
B - Prazos:

1 - de carência: 6 meses;
2 -de amortlzá.ção: 216 meses;

c -

Enca.rgos:

1 - juros de 5% a. a.;
2 - oorreção monetária: Idêntica à variação trimestral
daS ORTN (UPCJ;
3 - ~a de adm!nlstração: 1% sobre o valor de cada desembolso;

D - Garantia: vincUlação de qootas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (!CM);
E - l>estlnação dos reC:ursos: flnanciar.serv!Ç<JS de infraestrutura no CoQjunto Habitacional Maiwel Müller e parte do Núcleo Horácio Cabral, naquela cidade."
2. Segundo o parecer apresentado pela Fuindação de Asslstêncl.a aos Municiplos do Dotado do Paraná - F'AMEPA:R, e. operação de crédito sob exame é viável económica e flnanoel1'amente.
Trata-se de empréstimo a que, por força das disposições contidas nc ~rt. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os !Imites fixados no art. 2.0 da Resolução
n.o 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haJ'!- vista que
os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
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4. De acordo com os registras do Departamento da Divic!a Pública, a situação geral da divida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a:presenta-se conforme o quadro a seguir:
Cr$ mil

Dívida Consolidada.

Interná

I -lNTRALIMI'I1E

a) Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
dl outras
n- EXTRALIMITE
a) FDU
b) FAS
e) BNH

fii -TOTAL GERAL (I+IIJ

Posição em

Situação Posterior
à Contratação
Pretendida

Operação sob

30-4-80

Exame

10.743,1

10.743,1

1.510,5

1.510,5

9.232,6
25.320,9

10.088,3

1!.232,6
35.409,2

25.320,9
36.064,0

10.088,3
10.088,3

35.409,2
46.152,3

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento Intra e extrallmlte, para eleito de anállse sobre a capacidade de pagamento do postulante, ter!amos a seguinte situação:
Cr$ mil
Dívida intra e
Situação posterior
Operação sob
Limites
do
art.
extralimlte.
Exame
à contratação
2.0 da Res. 62/75
Posição em 30-4-88
1o.oá8,a
46.152,3
Montante global .......... .
36.064,0
45.713,0
8.112,0
13.060,9
10.088,3
Crescimento real anual ..•
- 1.976,3
1.011,2
3.130,8
2. 719,6
9. 795,7
Dispêndio anual má:r!mo ..

6. Como se vê, considerado todo o endiVidamento da referida
Prefeitura (intra "'= extrallmite + operação sob exame), seria ultrapassado o teta que lhe foi fixado pelo Item I do citado art. 2.0
da Resolução n.0 62/75.
7. Assinale-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o
ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 94.999.000,00 (deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 5,91% destinamse a atender a investimentos com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não deverá acarretar à
Pr-efeitura maiores pressões ná execução orçamentária dos próximos exercícios.

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio relativo à divida contraída somada ao do
financtamento pretendido.
9. Em face do que preceitua o parágrafo único dó art. 2.o da
precitada Resolução n.0 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à. Presidêncta da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do.
Poder Executivo.

I
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N.o 717, DE 19110

Da. Colnlssão de Economia. Sobre a lliensacem n.o 116,
de 1980 (n.• :177180, na Casa de "rf&"em), do Senhor Pre!ddente da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta para que seja autorlud& a Prefeitura
Municipal de Barra do Garças (MT) a eiuar em ••••••••
Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e clesessete
- mU cruzeiros) o montante. de sua dívida oonsoJM•da
Relator: Senador Vicente Vnolo
Com a Mensagem n.O 166/80, o Senhor Presidente da República
submete à del!beração do Senado Federal, pleito da Prefeitura
Mun!clpal de Barra do Garças ('MI'), que objetlva contratar, junto
à Caixa Eeonôm!ca Federal, mediante ut!l!zação de recursos do
Fundo de Apolo ao nesenvolv!mento Social - FAS as seguintes
operações de crédito:
'
"Características das operações:
.A - Valor: Cr$ 6.417',000,00 OOr$ 401.000,00 +
Cr$ 4.011.000,00 +.Cr$ 2.005.000,00);
B - Prazos:
1 - de carência: 1 ano para a 1.!' e 2 anos para as outras;
2 - de amortização: 5 anos para a 1.• e 8 anos para as

outras;

o - Enca.rcos:

'·'"' '1

de 6% a.a.;
eorreção monetária: 40% do lndlce da variação das
ORTN;
1 2 -

S.61:G

jUl"O$

Garantia: vinculação do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias (!CM);

D -

1) A' margem para investimentos com :recursos próprios representa 5.91\
da receita· prevista(deduzidaa as O)?erações 4e crédito)./

E - Destinação dós recursos: construção de lavanderia
pública, de eS"gotos ·pluviais e de guias e sarjetas."

2) A margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio
:relativo a dívida -~trafd.a somada ao do fj.nanc.iamento pretendido;....--""'

Trata-se de operações a que, por f<lrça das disposições contidas no ~rtlgo 2.0 da Resolução n.O 93, de 11-li)..'M, do Senado Federal, nao se apllcam os limites fixados no artigo 2.0 da Resolução
n.o 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso haja vista que
os recursos a. serem repassados provêm do Fundo de. Apoio ao Desenvol-.:imento Social - FAS.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente
ao pedid~ por entendê-lo viável social, econõmiea e financeiramente,_ nao devend9 os seus encargos gerar maiores pressões na
exeeuçao orçamentária dos próximos exerCícios.

PARECER N. 0 736, DE 1980
Da. Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n.• 89, de 1980, da Comissão de Economia,
que "autoriza a· Prefeitura 1\-Iunicipa.l de Americana (SP),
a elevar em Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e tTêG
milhões, quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e
trinta e nove cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante
de sua dívicPa. consolidada interna".

Relator: Senador Amaral Furla.n
O presente Projeto de R.esolução, da Comissã<> ae Economia do
senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem
número 165/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a
Prefeitura Municipal de Americana (SPJ a contratar empréstimo
no valor de Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e três milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e nove
cruzeiros e cinqüenta centavos), destinado a financiar obras e
equipamentos comunitário, naquele m_unicipio.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0
da lResolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2.o da
Resolução número 62, de 1975, também do Senado Federal.
No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou
o pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Resolução.
Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie,
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legi'llativa.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - AII1)>Sio Chaves,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Leite Chaves - Franco
.M:-ontoro - Cunha Lima - Tancredo Neves - Helvídio Nunes Almlr Pinto - Lenolr Vargas - Murj]o Badaró - Adcrbal Jurema
-

Bernardino Viana.

No mérito, os empreendimentos a serem financiados pela presente autorizaçã<> se enquadram nas dlretrlzes e normas operaclonais do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS
cujos projetas terá<> largo a.Icance para a região de Barra dÓ
Garças.
De outra parte, é bom assinalar que o referido empréstimo está
perfeitamente compatiblllzado com a politica tlnaneelra de edlIldade em apreço, a qual vem gerindo os recursos de maneira racional, a fim de tirar proveito do seu potencial em favor de uma
infra-estrutura social adequada ao desenvolvimento esperado.
Assim, opinamos pelo acolblmento da Mensagem nos termos
do seguinte
PlROJETO DE RESOIJUÇAO N.O 90, DE 1900

Autoriza. a Prefeitura Munlelpal de Barra do Garças
(MT), a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cnu:elros) o montante de sua. dívida
consolidada.

o

Senado Federal resolve:

Art. 1.0 :1!: a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (lM!r),
nos lermos do art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de
1!)76, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.417.000,00
(seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada Interna, a fim de que pos.sa contratar
um empréstimo de Igual valor, junto à caiXa Eeonõmica Federal,
mediante utillllação de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à ccmstruçoo de lavanderia púb!lca, de esgotos pluviais e de gulas e sarjetas, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Bra.sl.I, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta !Resolução entra em vigor na data ele sua publlcação.
Sala das Comissões, 2fl de agosto de .1900. - Roberto Saturnlno,
Presidente em exerclclo - VIcente Vuolo, Relator - Bernardino
VIana - José Lins - Alberto Silva - Orestes Quérela.
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recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOCial - FAS,
operações de crédito montsndo Cr$ 6.-il'l'.OOO,OO, nos termos da.

MEN'SAGEl\1 A QUE SE BIEF1ERE O :MRI'lOER

súm ula anexa.

MElNSAomlM !N.0 166, DE 1980, A QUE SE: ~ O P.AR'l!lal!lR.

(Mensacem n.0 277180,

n&

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art!g<> 2-0
da Resolução n. 0 93, de ll-1o-'M, do llenado FI> n.l, submeto o
aisunto à, consideração de V. Ex..., votando p;, • seu encaminhamento à Presl<!êncla da República, com parecer favorável

oripm)

Excelentíssimos senhores Membros tio Senado Federal:
Nos termos dó artigo 42, Item VI, da Constituição, tenbo a
honra de propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MI') a elevar em ..••.•.•..
Cr$ 6.41'1'.000,00 (seis milhões quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montsnte de sua divÍda consolidada, a !1m de que possa
eontratsr empréstimos junto à. Oalxa Econômlea Federal, mediante. utlllzação de recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FMI, destinados à. construção de lavanderia pública, de esgotos pluviais e .de gulas e sa.rjetas, naquele :Munlciplo,
de cop.formldade com a Inclusa Exposição de :Motivos do senhor
:Mlnistro de Estsdo da Fazenda.
Brasllla, 10 de julho q_e 1980. -

deste Conselho, para posterior envio àquela ·Dasa do Congresso,
se de acordo o Chefe do Poder EY.ecutivo.

Anexo: voto elo conselheiro C!U'los Geraldo Lango:ni, em
20-6-80.
Operações d" crédito a serem contratadas pela Prefeltur& Municipal de Barra do Garças (MT) junto à. Cab&
Econômica Federal, esta n~< qualidade de !l'e"tora do FAS.
1.

Joio li!lpelredo.

E.IM. n.0 139

"Característic~

das operações:

Valor: Cr$ &.41.7·.000,00 (K)r$ 401.000,00 +
Cr$ 4.01!.000,00 + Cr$ 2.005.000,00);
A -

B-Prazos:

!Em 26 de Junho de 1980.

1-

Excelentlsslmo senhor Presidente da Repúbllea:

de carência: 1 ano para a 1.a e 2 anos para ns outras;

2 - de amortização: S anos para a 1.a e 8 anos para as
outras;

O Conselho Monetário Nacional, em "'lssáo de 215~, ao
apreciar ·o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitura Municipal de Barra do Garças
(MI'), no sentido de ser autorizada, com base :110 que estsbelece
o artigo 2.0 da Resolução .n.0 93, de ll-10-'71!, do senado Federal,
a contratar operações de crédito somando Cr$ 6.417.000,00 (seis
milhões, quatrocentos e dezessete lu!! cruzel.rosl, Junto à. caixa
Econômlca Federal, mediante a utlllzação de recuraos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F.A.S.

C - Encarcos:

1 -Juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 40% do !ndlce da variação das
ORTN;

D - Garantia: vinculação do Imposto sobre a Clrcu!açãG
de Mereadórlas (:roM) ;

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrwfo
único do artigo 2.o da aludida Resolução n.o !IG/'lll, tenho a honra
de submeter a matéria à elevada consideração de .Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro
da Fazenda.
BANCO.~

26 5003

DO BRAS1!L

-~Destinação dos recnrsos: construção de lavanderia
pública, de esgotos pluviais e de gulas e sarjetas."

E

2. Segundo o parecer apresentado pela Oalxa Econômlca Fe~
de~al. a operação de er<l4!to sob exame é viável social,.. econõmlea
e·flnaneeiramente.
,

Prefeltur& Municipal de Barra do Garças (MT).
Pedido de autorbação para contn.tar operaÇÕEs de
crédito previstas no artl&o 2.0 da. IResolnção n.0 00, de
11-11-'6, do 8en&do Federal.

3. Trats•se de operações a que, por força das disposições contidas no artigo 2.o da ResoluçãG n.o 93, de U-1o-'ll!, db senado
Federal, não se aplicam os !Imites fixados no artigo z_o da Resolução n.0 62, de 28-1o-75, da mesma oasa do COngresso, haja vlsts
que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS.

Senhores Conselheiros:
Pretende a. Prefeitura Municipal de Barra. do Garças (IM'l')
contratar, junto à oalXa Eeonõmlea (Federal, com a utlllzação de

De acordo com os registros do Departsmento da Divida· Pública, a. situação gera da divida consolidada interna do Munlclpio de
Barra do Garça CMT) Blj)resenta-se confomne o quadro a seguir:
C<"$ mil

Dívida ooni<O!idada Interna

Posição em
29-2-80

Operação sob

(A)

(B)

exame.

Situação posterior à
oontratação pretendida
(Ç) =A+ B

928,3

I -

l'NTR.ALIMITE
Por contratos
II - EXTRALIIMl'I1E
FAS
BN'H
III- TOTAL GERAL (I+ II)

928,3
928,3

928,3

42.401,3

6.417,0
6.417,0

42.401,3
48.329,6

48.818,3

A~·~~JJ~

~.~J.,i:l

49.748,6

6.417,0

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento Intra e extrallmHe, para efeito de anã-

Use sobre a capacidade de pagamento do postulante. te,riamos a seguinte situação:

Cr$ mil

Dívida intra e
extralimite.
Posição em 29-2-80
(A)

Montante global
Crescimento real anual
Djapêndio anual máximo

43.329,6
-4.041,0
5.079,9

(B)

Situação posterior à
contratação
<C)=A+B

Limites do
art. 2.0 da
Res. n.• 62175

6.417,0
6.417,&
1.185,1!

49.748,6
2.376,0
6.265,7

50.488;1
14.410,9
10.808,2

Operação sob

exame

6. como se vê, considerado todo o endividamento do referido Mun1ciplo (Intra + extra!Imlte + operação
sob exame), ainda assim ele ficaria contido nos parámertos do cltsdo artigo 2.o da iReoolução n.0 62/7'5.
7. Em face do que preceitua o pM'ágrafo único do artigo 2.o da precltsda Resolução n.0 93, de 1976, o
assunto deverá ser encam!nhado ao COnselho Monetário Nacional, e, posteriormente, à Presidência da República
e ao senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo.

5004 Sexta-feira 26

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11)

BANCO CENTRAL DO BRASil
Mapa de Controle das Operaçõe& da Olvido.
Consolldil:da Interna
MA'A ••

Vinc',:llaçio de p;:arceh,s do blposto 4i=Obre a C1rcu"laçâode

~ias:Cl01l

la.) construção de uma bva.nde:;ia púbUca
2a,) construçãO de esgotos pluv!a:l::s
3a:) construção de guias e sa%'9etas

'·'"'' ' " 3

ope••çõ •>

HBO

-"-

1960
1961
1982
U83
1984

191!.5
1986

DI-IIDICI:Dt:~

(FE'l/80}

-..o~MENTc:c.cr:f

1~0 .,016. 00
376,648,00
4.55.084,00
1.185.823,00
1.136.977,00
1.086,130,00
1,039.26oi,OO

1987
1988
19'89
1990

912.003,00
667.864,00
823.725,00
179 o 587100

91.655,4

50.436,1

25.215 1

14 410 9

66.440,3

10.808,2

1. 084,5

25.219,0

72.054,5

"-Ya'III'ICAÇMt~c.uums

( Intra1imi te+extralimi te 1

~A~OliOIIEI:A~f.
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o
o

43,329 6

6~417

-4.041 o
5.079,9

6. 417
1.185,8

PA~IWDTAJ.

.0.\/rolllV.ÇlOOOSOU.OO

Ao;O""""T~<;:o\0

49.746 6

50.438,1

691,5

o

14.410 9
10.808,2

12.034 9
4,542,5

2. 376

6.265,7

IMAGOIP.O.Mo:r:<Tfi.O.T.O.•
ç0[SI~O(Pe-1ne><Tnl:l(

~~~~+F2)

CC

18.451 9
5.728,3

OIISDIV~ Mesmo COI:! a contrataçio da operação :sob eJCame, o endiv14ament.o{intrali:oite+ext::alimite) do Munic!pio permanecerii
contido nos limites fiJCados pela Resolução n9" 62/75 do Senaao l:edera1.
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l.278,4

l.JSG 4

928 3

928 3

-458

1.278,4

1.386,4

928,3

928,3

-458 1

42.401,3

45.984,2

42.401~3

42.401 3

-3.582,9"

42.401,3

45.984,2

42.401,3

42.401,3

-3.582,51

43.679,7

47.370,6

43,329,6

H.J29,6

-4.041,0

~ ("')Em

nenhum dos anos s :<ruintea haverã d1spên ios !l'aiores

1!180

19 84

784 ,_9

169

a

~=~·erus

~~

e os aJJresentadoS

&n

1ss 1

1.212,o

3.s64,J

s.l79,9

2.176,9

4.l10,7

5.790,7

I

...

1989.

1986

19 85

111 89 ("'

s.o1~,9

4.9so,l

4.aao,1

4.no.l

4.Gao·,z

Lsao,J

4.4ao,J

6.265,7

6.117,1

'5.968,2

5.8lSI,4

5.59:2,2

5.4<.8,2

5.304,0

PARECER N.0 138, DE 1980
Da Comissão de CODStitoição e .Justiça. Sol>:re o Pro·
jeto de Resolução n.0 90, de 1979, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças
(MT), a elevar em Cr$ 6.411.000,00 (aels mllhôt!s, quatroeentos e dezesaete mll cruzeiros) o montante d.e 6Da divida
consoUdad&".

Relator: Senador Franeo Montoro
O presente Projeto de Resolução, da. Comissão de Economia
do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n.• 179, do Senhor Presidente da Repúbl!ca, autoriZa a. Prefeitura Mun!c!pal de Barra: do Garças (MI') a contratar empréstim<l no valor de Cr$ 6. 417. 000,00 (seis mllhões, quatrocentos e
dezesssete mil cruzeiros> destinado a financiar a construção de
diversas obras viárias e lavanderia públ!ca, naquele mun!c!p!o.
A autora da proposição esclareceu que todas as exigências de
ca:ráter técnico toram rigorosamente cumpridas e há uma pertelta
compatlblllza.ção com os objetlvos do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Assim, ver!!lea-se que a proposição foi elaborada. consoante as
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo,
por Isso, o nosso ence.m!nhamento favorável, no que tange aos
aspectos de constitucionalidade, jurldlc!dade e técn1ca legislativa.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aloyslo Cha.Y.,.;
Presidente em exercício- Franco Montoro, Relator -Nelson Carneiro - Leite Chav""- Cnnh& Lima.- Tancredo Neves- Helvídio
.-runes - Almlr Pl!lto - Bernardino Viana - Lenoir Vargas Murllo Ba.daró - Aderbal .Jurema- Amaral Furlan.

B .:_Pra""":
1 - de carêricla: 24 meses;
2 - de amortização: 216 meses;

c-

Encargos:

a.a. (7% a.a. pari'- o BNH + 1% a..a.. ))8.1"a
o Agente Financeiro>;
2 - correção monetâr!a eop1orme Plano de Correção Monetária (IPOM) ;
JW"O.'l de 8%

1 -

Garantia: vlmculação de cotas-!Pa:ttes do pnposto sobre a Circulação de Mercadorias - (WIM) ;

ID -

E - Destina.ção dos recursos: execução de obras de ln!raestru tura beneficiando empreendimentos h<>bitaciona.ls,
dentro do PILANHM', Brograma FINO."
O consei.ho Monetrurio Naek>n"l pronunciou-se favoravelmente
ao pedido, por considerá-lo téenleo e flna.niCe!.ramente viável, não
devendo os sellil encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exerclctos.
No mérito, o emproondlmento se eillquadra. nas dlretrizes operacionais do BNH e tem merecido a acolhida da casa, até mesmo
porque se trata de projeto de earáter reprodutivo, tendo longo alcance sóc!o-eeonômico para. a região por ele beneficiada.
Assim, acolhemos a Mensagem, nos tennos do seguinte

RROJIE1I'O DE l!llESOiúUÇÃO N.O !H, DE ,1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a

PARECERES N•s 739 E 740, DE 1980

PARECER N.0 739, DE 1980
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.o 171,
de 1980 (n.0 282, de 1980) do !Senhor Presidente da Jtepúb!loa, submetendo à aprovação do Senado Federal, prop<JSta iP'U"'1 que seja autorizada a Prefeitum <Municipal de iig'arapava (SP) a elevar em Or$ 14.759.280,00 (quatorre milhões, setecentos e cinqüenta. e nove .tmll, duzentos e oitenta cmzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Relator: Senador Orestes Quércla
Com a Mensagem n.• 171/80, o Se,mor Presidente da República
swl>mete à deliberação do Senado Federal, pleito da Brefeitura Municipal de IgM"apava (SE'), que ol>jetiva contratar, jwl!o à Caiza
Econê>mica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação a seguinte operaçã.o de e~édtto:
"A- Valor: Cr$ 14.759.280,00 (correspondente a 27.000
UPC de Cr$ 546,64, em "brtl de 1980) :

eleva.- em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze mllhôt!s, seteeen.tos
e clnqüenta e nove l)1ll, cl:ozentos e oitenta !()l"IIZeirool) o
montante de sua divida consolidada Interna.
O SS:nado Fedexal resolve:
Art. 1.0 :m a !Prefeitura Mun1clpal de l!ll'rapava. (BP) nos termos do art. 2.0 da <te.solução n.0 93, de 11 de outUJbro de 1S76, do
Senado Federal, a.utori2lada a. elevar em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze mll!hões, setecentos e cinqUenta e nove ml!l, duzentos e oitenta

cruzeiros) o montante de sua divida consolldada interna, a flm
de •que possa contrata.r wn empOOstlmo de Igual valor, junto à
Caixa IEconõmica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade
de agente flnanoelro do BanC<> Nacional da Habitação, destiruldo
à execução d.e obras de infra-estrutura, beneficiando empreendimentos habitacionais, dentro do N.ANRM', Programa FINO, naquele mun1eíplo, obedecidas as condições admitidas pelo BMJ.co
Central do Bras!! no respecl!vo :processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra_ em vigor na. data de sua. publicação.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Roberto Saturnino, Presidente em exerclc!o - Orestes Quércla, Relator - .José
Bicha - Bernardino Viana - .José Lins - Marcos Freire.
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Ml!li'l8Aíl:l!IM N.O 17•1, :DE 1980, A QUE SE REI'lElR:E O PIARI!lCIEla

(M_,_ n.• 282/80, na. oritftl>)
~lentllalmoa SeDihores Membros do Senado Federal:
Nio1! term011 do art. 4.2, Item VI, da CoD&tlt~, tenho a han1'& de propor a Vooeas E:xcelêru>ldl.o seja auoorlzada a Pre!e1t)jn
Munlelp;:ll'de !gar"'P&VO. (SP) a el<!"llU' em or$ 14. 7<59.28&,00 (quatorze mühõeO, setecentos e cllJqüento. e n<>ve mil, duzentos e oitenta <m~zelrOBl o montante de sua divido. oonsoHdad!i, a fim de
que !pQYa eontre.tar em~.o junto à Os.IJ<a. Eoonõm!ea do Estado doo 6110 Pa.ulo S.A., esta Dll qualldade de agente financeiro
do Banco Nacional da H"'b!tação, destinado à execução de obras
de lnfra-e.strutura beneficiando empreendimentos ha.bltacionais,
dentro do PLANHM', Programa FINC, naquele Moolciplo, de con!orm Idade com a Inclusa EXJJOs!Ção de :MOtivos do Senhor Mlnlsiro
de Est3'.dO da Fazenda.
Brasília, lO
E.M. n. 0 142

d~

ju!J:o de 1980. -

à "COnsideração de V. Ex.a.s, vota:ndo pelo .seu encaminhamento à
Presidência. da Jíe.pública com ,;par.eoer favorável deste Conselho~
para ppsterlor envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o
Chefe do POder Executivo.
1

Anexo.

Voto ·do Conselheiro
Ca.i:los Geraldo Langoni
Em '20-6-80

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal
de Igarapa.va (SJ.>) junto à Caixa Eeonôntica do Estado de
São X'anlo S.A., esta na. qualidade de Agente Financeiro do
Banco Nacional da H&bito.ção
1.

João Figueiredo.
Elll 26 de junho de 1980.

Excelent!sslmo senhor Presidente da República:

"Características da operação:

o

Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao
apreciar o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitura Municipal de Igarapava (SPl, no sentido de se:r autorizada, com base no que estabelece o art. 2.0 da &esolução n.o 93, de 11-10-76, do senado FederaJ, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.759.28(),00 (equivalente a 27.000
UPC. considerado o va.lor nominal da uro de Cr$ 546.64. vigente
em Jbri!f80), junto à Caixa Econõmica do Estado de São Paulo
s.A.. ~sta na qualldad.e de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação.

" - Valor: Cr$ 14.759.280,00 (correspondente a 27.000
UFIC de Cr$ 546,64, em abr!l de 1980);
B - Prazos:

7.. Nessas condições, e ãni face dO Que preceitua o parãgrafo
único C:o art. 2.0 da aludida Resolução n.O S3!76, tenho a honra de
submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência,
a fim de que, se merecedora de aoolihlmento, seja encaminhada ao
senado Federal.

1 -

de carência:· 24 meses;

2 -

de amortização: 216 meses;

C -

Encargos:

1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH
ra o Agente Financeiro);

+

2 - correção monetária conforme Plano de Correção Monetária (i!'MC);

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelêneia os protestos do meu mais profundo respelto. - F.mane Galvê~ Ministro da Fazenda.

D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto
bre a Circulação de Mercadorias - (IOM);

BANCO CiENT&AL 00 K'M.SIL
Presidência
Prefeitura Municipal de Igarapava (SP). Pedido

Senhores Conselheiros:
Pretende a Prefeitura Municipal de Igar<!1lava (6\PJ contratar,
junto à Caixa EConómica do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacional da Ha.b!to.ção,
uma operacão de crédito de Cr$ 14. 759.280,00, corr-espondentes a
27.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,64,
em abrll de 1980, nos termos da súffiula anexa.
Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da Resolução <n.O 93, de 11-10-76. do Senado Federal, submeto o assunto

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa EConômlca do
Estado de São Paulo S..A., a o:Peração de crédito sob exame é viável oeónômica e flnancelramente.

3. T.rato.-.se de operação a que por força das disposições cootidas. no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10-76,- do senado Federal, não se aplicam os llmites fixados no ..n. 2.o da Resolução
n.0 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja visto. que
os recursos a serem repassados ~provêm do Banco Nacional da Habitação..

4. De acordo com os registras do Departamento de Dívida Pública, a situação geral da divida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Igar~ava (SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir:

Cr$ mil

I - INTRALIMITE
a) Em titulas
b) Por contratos

Posição em
&1-3-80

Operação sob
Exame

Situação Posterior
à Contratação
Pretendida

'7 .424,1

7.424,1

7.424,1

7.424,1

c) Por garantias
d) Outras
II - EXTRALIMITE
al FDU
b) E'AS
c) BNH
Ul- TOTAL GERAL (I+IIl

14.759,3

7.424,1

so-

E - Destinação dos reeursos: execução de obras de infra- estrutura beneficiando empreendimentos habito.c!o.na!s,
dentro do PLANH:M', Programa FINC."

d~

auU.'rização para contratar operação de crédito pre-vista no
art. z.o da Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal.

Dívida Consolidada
Interna

1% a.a. pa-

14.759,3

14.759,3

14.759,3

14.759,3

22.183,4
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5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
Cr$ mil

Dívida intra e
extralimite.
Posição em:
31-3-80

Operação sob

Exame

Situação posterior
à. contratação

Limites do art.
2.0 da Resolução

7.424,1
2. 754,5
1. 768,6

14.759,3
2.951,9
1.999,5

22.183,4
5. 706,4
3. 768,1

23.594,9
6. 741,4
5. 056,1

Montante Global ......... .
Crescimento real anual ... .
Dispêndio anual máximo ..

n.o 62175

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitura Municipal de Igarapava (SP)
(intra + extrallmite + operação sob exame), ainda assim ele ficalia contido nos parãmetros do citado
artigo 2.o da Resolução n.o 62/7•5\.
7. Em~ face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2. 0 da precitada Resolução n.o 93, de 1976, o
assunto deverá ser encamlnhado ao Conselho Monetálio Nacional e, posteriormente, à Presidência da República
e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe d<> Pooer Exeeutivo.

~~

~~

IIIANCO CENTRAl. DO BRASIL

M•pad• Contmle dn Operaç6. . d• Dh'ICS.
Con•ollcladãlnterna

IO.rAfiO

liJ-

Lei )tcicip3l98l, &: 8,10.7!}

101

Execu;~ &! obras de infra~trutura bene.fi.dwldo 911l'eendiaentos hlbit.ad.QC.!I.i.s,

den'tm elo P1.mW' (Pro~ FINC)

I~ 11.807.42(,00
-~
ll931
1980

2.95.1.856,00

""·'

1.9SlSI,S
1.999,5
1.,99.5
1.99!l,S

1990
J:lemais
Total

ox.

1.999,5
l9.4!l5,l
35.991,2

l~'gg,s

1.999,5
1.9S9,S

~-d:=-·?
l~

C ..
4.1S1,!l

4.669,6

7.424,1

4.151,9

4.669,6

7.424,I

7.(24,1

2.754,5

4.1Sl,!l

4.669,6

7.4'14,1

7.42(,1

2.754,5

2.754,5

j_. _ _
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·----

1>--llltiA-A<I-·.

...

...

... .

~

Z.810 8

•"
""
2.076 4
1.840

z.a10.a

2.076,4

2.340,5

""

.):.768,1

1.999,!>

1.999,5

1.999,5

1.999,5

1.999,5

23.494,2

z.a1o,a

2.076,4

Z.340,S

J, 764,1

1.9~9,5

1.9!19,5

1.999,5

1.999,5

1.9'99,5

Z3.494,2

""

6

""

1.768 6

""

"87.

PREF!::t'ItlltA MUm:CIPAL DE ICARAPA\tA(SP)

79

33.408.1

23.S2:l:'g

3.433,3

6.741,4

__,.

Z9.!?69,B
1,1247

11.797 ,S

33.707,11

-..,~0.0

31.03.00

•-lliWC!oi>O-~

__
--·

.,.._

__ ..
..,

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

~.~

7.4z.(,1
2.754.5

14.759,3
2.9Sl,9

1.768,5

1.999.5

22.183,4
5.706,4
76ll,l

~

~..,rua

1.411,5
1.035,0
l.2BS,O

23.594,9
6. 741,,

:s.

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

S.OS6,1

,._.~I'OIT_1'1lo<.DI

PARECER N.0 740, DE 1980
Da Comissão de Con~tituição e Justiça. Sobre o Projeto de Resolução n. 0 91, de 1979, da Comissão de Economia,
que "autoriza a Prefeitura Municipal td'e lgarapava (SP) a
elevar em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos
e cinqUenta e nove mil, duzentos e oi.tenta cmzeiros) o
montante de sua dívida. consolidada interna".
Relator: Senador Amaral Furlan
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do
Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem
número 171/80, <lo Senhor Presidente da !República, autoriza a
Prefeitura Municipal de Ig~<rapava (SP) a contratar empréstimo
no valor de Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqü~ta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros) destinado a financiar a execução de obras de 'infra-estrutura 1 dentro do PLANAP,
Programa FINC, naquele -Municiplo.
O pedido foi formulado nos te,;,os do preceituado no art. 2.ó
da Resolução n. 0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando por
conseguir.~ te, a não observância do,s __limites fixados no artigo 2.0
da Resolução número 62, de 1975, também do Senado Federal.
No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente
Projeto de Resolução.
Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais apllcáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encamin~mento favorãvel, no
que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridlcldade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. -

Aloysio Chaves,

Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator- Leite Chaves
- Franco Montoro - Cunha Lima - Tancredo Neves - Helvídio
Nunes - Almir Pinto - Lenoir Vargas - MuriJo Badaró - Aderbal
Jurema. - Bernardino Viana.

PARECERES Nos 741 E 742, DE !980

PARECER N.0 741, de 1980
na Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 173,
de 1980 (11.0 284/80- na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada.
a Prefeitura Municipal de Irecê (BA) a elevar lml ..... .
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e .cinco milhões, cento
e trinta. e dois mil cruzeiros) o montante de sua. dívida
consolidada interna.
Relator: Senador José Lins
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor
Presidente aa República propõe ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Irecê ·(BA) a elevar em Cr$ 195.132.000.00
(cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoúdada Interna, mediante
contrato junto ao Desenbanco - Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahla S.A. este na qualldade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento de investimentos em obras de infta-estrutura urbana e comunitária.
.2. O valor do empréstimo corresponde a 400.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980,
com as seguintes condições básicas:

Valor: Cr$ 195 .132. 000,00
(correspondente a 400.000 UPC de Cr$ 487,83, em janeiro
<!e 1980);

"A -

B-Prazos:
1 - <!e carência: 12 meses;
2 - de amortização: 240 r:p.eses;
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2- correção monetária: idêntica à. das ORTN;

c) Exposição de Motivos (n.o 154/80), do senhor Ministro de
Eatado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da :Reptibtice., comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao examinar o
pr.,.ente pleito, conclUiu pelo deferimento do pedido na forma do
art. 2.0 da Resoluçao n.0 ~3, de 1976, do Senado Federal;

3 - taxa. de administração de 1% sobre o valor do empréstimo;

d) parecer do Departamento da Dívida Interna favorável ao pleito.

taxa de acompanhamento técnico de 1% sobre o valor
do empréstimo;

4. Por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução
n.0 93, de 1976, não se aplicam os limites fixados no art. da Resolução n." 62, ae 7n, amull.s ao J;enado Federal, llaja vista que os
recursos a serem repas.'lados provêm do Banco Nacional da Habitação.

C - Encargos:
1 - juros de 4% a.a;

4-

D - Garantia: cotas do ICM e do IPTU;
E - Destinação dos recursos: Investimentos em obras de
infra-estrutura urbana e comunitãria."

DEDIP,

5. É a seguinte a posição cia dívida consolidada interna da
ple.!teante: (Posição em 30-4-80). Valor em Cr$ mil

3. áo proces.'lo foram anexado.s os seguintes elementos ': l;nformações fundamentais, indispensáveis para análise da espeCle:
a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a operação
sob exame é viável .econôm.ica e financeiramente;

A -

INTRALIMITE

B -

EX.TRALIMITE

=
=

2.454,6

C - OPERAÇAO SOB EXAME= 195.132,0 (Extra!imíte)

Lel. Municipal n.o 234, de 9 de novembro de 1979, autorizat!va da operaçao;
b)

D -

Total Geral

197.586,6

6. Levando-se em conta, entretanto, a .soma do end-i-vidamento intra e eXibraUmite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
Cr$ mil

I
T
E
TV!

I - Mar. tante global ......

Dívida intra e
Extralimite.
Posição em
30-4-80

Operação
sob
E:x:ame

2.454,6

195.132,0

197.586,6

46.783,7

II - Crescimento real anual

(618,7)

195.132,0

194.513,3

13.366,8

III - Dispêndio anuar máximo ··················

694,9

15.265,3

15.960,2·

10.025,1

7. Como se vê, considerado todo endividamento da referida
Prefeitura (Intra
extrallmite + operação sob exame) seriam
ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III
do citado art. 2.o da Resolução n. 0 62./75.

+

8. Assinala o parecer do Banco Central que "o orçamento do
pleiteante· para o ano corrente prevê a realização de receita de
Cr$ 93.000,00 mil (<leduzldas as operações de crédito), da qual cerca de 56,04% destinam-se a atender a investimentos colll. oS recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Divida Pública, não deverã acarretar à pleiteante maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercicios. Ademais, sua margem
de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio relativo
b. divida contraida somado ao do financiamento pretendido".
9. Atendidas as exigências constantes das normas vigentes e
o disposto no Regimento Interno, esta Comissão opina favoravelmente ao pleito contido na preseri.te Mensagem, apr.eserftando,
para tanto,, o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇ.AO N.o 92, DE 1980
Autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA) a ele-

var em Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento, e trinta e dois mil cruZeiros) o montante de
sua divida consolidada interna.

o

do art. 2.0
Situação posterior Limites
da Resolução
à contratação
0
n. 62175

senado Federal resolve:

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado da Bahia,
no& tel1110S do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de
Í976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 195.132.000,00
(cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e- dois mil cruze.!ros) o montante de sua divida consolidada Interna, a fim de
que possa contratar .um empréstimo de igual valor, junto ao Desenbanco- Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahla S.A.,
este na qualidade de agente flnan"celro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento de Investimentos em
obras de infra-estrutura urbana e comunitária, obedecidas as con-

dlções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Saia das Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto Saturnino, Presidente em exercicio - José Lins, Relator - Bernardino
Viana - Alberto Silva - Orestes Qnércia - Vicente Vuolo.
:MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER
(Mensagem n.O 284/80, na. origem)
Excelentíssimos senhores· Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 42, !tem VI, da Constituição, tenho a honra de própor i Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura.
Municipal ,de Irecê <BAJ a elevar em Cr$ 195.132.000,00 (cento e
noventa e cinco milhões e cento e trinta e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida col1SOI!dada, a fim de que possa contratar
empréstimo junto ao DESENBANCO - Banco de Desenvolvimento
do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento de
investimentos em obras de Infra-estrutura urbana e comunitária,
de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do senhor
Ministro de Estado da Fazenda.
Brasília, 10 de julllo de 1980. -

João Figueiredo.

Em 26 de junho de 1980.
E.M. n.0 154
Excelentíssimo Se,nhor Presidente da República:

o Conselho Monetário Nacional,

em sessão de 25-6-80, ao apre-

ciar o anexo voto manifestou-se de acordo com o atendimento do

pleito da Prefeitura Municipal de Irecê (BA), no sentido de ser autorizada. com base no que estabelece o art. 2.~ da Resolução n.0 93,

5010
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Ope>iação de Crédito a. ser contra.tad& pela Pref~tura
Municipal ile IrOcê (BA) jnnto &O DESENBANCO - Banco
de Qi!senvOlViinento do Est&do d& Bahia. S/A, este na quaIid&de de agente Financeiro do Banco Nadonal da Habi-

de 11-1Ó-76, do Senado· Federal, ·a contratar operação de crédito
nq valor de Cr$ 195.132.000,00 (equivalentes a 400.00D UPC, consldetado o valor nominal da UPC de Cr$ .487,83, vigente em janeiro/
80l, Junto ao DESENBANCO- Banco de Desenvotvlmento doEstadólda Bahla S.A., este na qualldade,de-&gente· financeiro do
Banco Nacional da Habitação.
·

taçãó.

~- Nessas condições, em face do que. preceitua o pazágrafo
único do art. 2.0 da aludida Resolução n.• 83/76, tenho a honra de
submeter a matéria à elevada eonslderaçil@ de Yossa Excelência, a
fim de que, !le merecedora de acolhlmen to, seja encaminhada ao
Senado FederaL

-.Valor: .Cr$ 195.132. ooo,oo
J•caraCterísticas da operação:
(correspondente a 400.000U<'C-de Cr$ 487,83, em jli.Jlelro
de 1980);
B-.Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 -de amortização: 240 meses;
c - Encargos:
1 - juros de 4% a.a;
2 - correção monetârla: Idêntica à das ORTN;
3 - taxa de administração de 1% sobre o valoz: do
Préstimo;
4- taxa de acompanhamento técnico de 1 o/c sobre o· valo!
do empréstimo;
D - Garantia: cotas do ICM e do IETU:
.11

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa: Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.·- Emane GaivêaS, Mlnl8tro
da. Fazenda.
!BANCO CENTRAL DO BRAsrL
Presidência.
Prefeitura Municipal de Ireeê (BA - Pedido ·de Antorização para contratar operação de . crédito prevtst& no
&rt. 2.0 d& lteoolução n.• 93, de 11-10-76, do Sen&do Federal
(Cr$195.132.000,00).
Senhores Conselheiros:
Pretende a Prefeitura Municipal íle Irecê tBA) contratar, jllnto ao D&SENBANCO - Banco de Desenvolvimento ·do Estado da
Bahla SIA, este na qualidade de agente financeiro 'do Banco Nacional da Habitação, uma operação de_.crédlto di Cr$ 195.132.ooo;oo
'(correspondente a 400.000 UPC, conSiderado i:> valor nominal da
UPC de Cr$ 487,83, em ·janeiro de 198o>, nos 'termos da síunulà

anexa.

·

·

·

2 . Em face do que preceitua o parágrafo útiico do art. 2.o da
Resolução n.• 93, de 11-10~76, do !jenadd Federal, submeto. o alie·
sunto
conslderação:'de V. El<.•s; votandO nelo seu· encam!Jih;1.'-.
menta à .Presldênclll. da República, oom parecer favorável desse
Cons.elho, para posterior envio àquela casa do congresso, se de
a!")rdo o Chefe. do Poder Executivo.

o:

Anexo.
Voto do Conselheiro
Carlos Geraldo ·Langonl
'F.m 4-6-80

. .

l.

em-

E.- Destinação-dos .recursos: Investimentos em obras de
com~târ!a."

infra-estrutura urb&!la e

2. Segundo parecer apresentado pelo DESENBl\NCO- Banco
de Desenvolvimento dO Estado da Bahia 8/A, a operação' de crédito sob exame é viável eeonômiea e financeirament~.
·
3. Trata-se de operação à qtie, por forçà das disposições contidas no art. 2.• da _Resolução n.O 93, de 11-I0-76 do Senado Fed~ral, 'não se aplicam os limites fixados no art. 2.• da Resolução
n_.o 62, de 28-10-75, da mesma Casa do .Congresso, haja vista que
o~ recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da
Habitação.
.4. De acor<!o com os registras do Departamento da Divida
iPúbl!ca, a sltuaçao geral da divida consolidada Interna da Municipalidade apresenta-se conforme o quadro li. seguir:

Cr$ mil
Posição em
30-4-80

Divld& consolidlada interna
I -

IN111RALIMITE

a)
b)
c)
dl

n -

iEm titulas
Por contratos
Por garantias
outros

2.~.6

2A54,6

2.4!54,6

5.

195 ..132,0

195.132,0

195.132,0

195.132;0

195.132,0

197.586.6

FDii1

b) IFAS
'c) BNH
Ill -

Exame

Situação Posteri<>r
à ContrataÇão
Pretendid&

2.~.6

EXTRALIIMlTE
a)

Operação
Sob

TOTAL GERAL

(!

+

2.4!54,6

ll)

Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra"'e extralimite, para efeito de ànã·
Cr$ mil

llse sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação:
Divld& intra e
extralimite.
Posição em
30-4-80
Montante global
Crescimento real anual
Dl8pênd!o anual máximo

2.454,6.
(61!1,7)
694;JI

Operação sob
·exame

Sit~ão

posteriOI' à

Limites do
&rt. 2.0 d&

oontratação

Res. n.• 62175

195 .•132,0
195,;100,0

197.586,6
194.513,3

M.265,3

15.960,2

48.783,7
13.366,8
10.025,1

S.tembro de 1980
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11. Como se vê, considerado todo o endividamento da. rel~
"nda. Prefell!;ura (Intra..+ el!ltrallm1te + operação sob exame) ser!,am
!JltmPliSS<idOS OS tetas que lhe toram fixados pel<>s. Itens I, .II e rtt
·dó l)ltado, a.rt\go 2.0 da Resolução n.0 62/75.
7. Assiná.le.:se, ainda, qp,e o orçamento do pleiteante pa<a. o .
ruto corrente pre-vê a reallza.ção de receita. de Cr$ 113.000,0 mll (deduzlda.s as, open<ções de crédito), da. qua.l cen;u. de 56,04% destlnu.m-s'e a. &tender a mv.estlmentos com recuroos próprios, fato que,
.êgundo o Departa.mento da. Divida Pública ,níió dever§.. acy.rreta.i
à Jlleltea)l.te mll.!ores pressões na execuçíió orçamentária. das,.próxlmos ,exerciclos.
8. :Adema.\s, sua mu.rgem de potJp811lça. real é bastante superior
ao maior dlsJ?êlidlo ,relu.tlvo à divida contralda somado 60 do ttnancia.uiento pretendido.

[·""_~,.,,>M

.se

, ___:___~_].
e

.~C.~\.

I~P.T.U.

-~~~WP...".!C;!!.!!~-

[,

'"ve"'"""" om ''"' do ,,,,,,..,,,,,"'" """"' ' '"""._'_"_"_'_·____J

l"m""" /~""'':.O.COCIM:SPIIOXj,.,~"'<QS
I'
le.o"
ft>i"
e~·~·------f,!h~-----f'~'------~~·~·------f~~·~·~,~~~~~~~-~-~-=U--~•·~----~·M~--'~~--~~·~·=·~·~"~1,

r;~--l~iii1i/79'
I

•.~·~·~·~··~·~d~O~Qg~;~JO~.)~·~~------------~------~

~~~:-DOU

li. Em face do CJ,Ue preceitua. o parágru.fo )lnlco do ..rtlgo 2.0
da preclta.da Resoluçíió n.O 93, de 1976, o assunto dewrá ser encaminhado ao' .CoiiSillhO Monetário Naclonu.l, e, posteriormente, à.
Presidência. dá. :República. e ao Senado Federal,
de . a.cordo o
Chefe dó Poder. Execut>vo.

VAOIIHO!oi!IW.

I"N.O'Ie<l~~·:x.

I"'"'~Uo! 30.04.00
111<1"!Gft..u;:.l., liA
~~~:-..;lt>dl

3.073 3

3.073,3

2.454 6

!

Z.454,6

I

·.

~5~~A:>QSIÇAO

l'l(I!Al

i

O(gt;%<af\O

4.454 5

2.454,5

I""
Ii

;

['"'"

•

618 7

(618,7}

1, ll6

!,,,,.__-111"'""'"'-_~_,_1·"'·.,

~~,~-~~~~~
lJ.SSQ,_l : 13.207..0 I TZ.8ó4,0
12.521.0

13.893 1 .

,,'
~-----------~-"-~~------~------L-J,-))c-~----~'------------------

15~65~ ••~z-'-"""'·3&!'-'~·"-'___;l;c·i."'i~0!,7,_!,7~!-'''"'·c!é&92'>1·'--~"""'5!1'3"0'"'-'-'-:__c;~3,_,,zo.r:'"-·''---'-'"''-'''::!'':,:."~-'"''"'·~~?1_,<
.• 0'-
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r..tapa Auxiliar para Apuraç.ílo da Oilrl::!:J !:ltcm.::. Cortsbl!do.c!3

PREFtiTUAA MUNICIPAL OE iRE:C~ (BA}

--1--'--

.--1

l·l~

2•19

E

51

sz

1

1.106,3

1.106,3

.;m.?
nLs

:::_R.z
ms

2.732,6

2.732,6

~~~9

_ .

r-- -

~~4,.,9

_

3:·1\J$3
"·1lQ4

f---i

-i--

E! ..

1

=f'::l (

g"·
;;_·

~

'•":;;y.'

PARECER N,o 742, DE 1986
4. Há. a ressaltar que o projeto obedece o dlsposto no art. 42,
item v:r, da constituição, bem assim às normas legais (Resoluções
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre ó Projeto
n.«~ 62, de 19'75 e 93, de 1976) e ainda, ao estabelecido no Regitle Resolução n.o 92, de 1980, da.. Coinissão de EconOmia
que 1'autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA) a. ele- mento Interno, (art. 106 item II).
var em Cr$195.132.000,00 (cento e novenla e cinco milhões,
5.· Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitacento e trinta. e dois mil cruzeiros) o montante de sua dí- ção da matéria, uma vez qne constitucional e juridlca.
vida consolidada interna.".
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aloyslo Chaves,
Relator: Sena.dor Bernardino Viana
Presidente em exerc!elo; Benardlno Viana, Relator; A1mir Pinto Beividio Nnnes - Tancre<lo Neves - Cnnha Lima. - Aderbal JuPelo Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Economia, :fica - art. 1.o - 11a Prefeitura Munidpal de Irecê, Estado rema - Franeo Montoro -Leite Chaves - Mnrllo Badaró - Nelda Bahia, nos termos do ar!. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de son Carneiro - Lenolr Vargas.
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco Illilhões, cento e trinta
e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor,
junto ao DESENBANCO - Banco de Desenvolvimento do Estado
da Bahla S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento de
investimentos em obras de infra-estrutura urbana· e comunitária,
obedecidas as condições adillitldas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo".
2. Ao processo foram anexados Os seguintes elementos e informações fundamentais, lndlspensávels à. análise de projetas da
espécie:
a) parecer do órgão financiador, concluindo que a operação sob
exame é viável, económica e financeiramente;·

b) Lei Municipal n. 0 234, de 9 de novembro de 1979, autorlzativa da operação;
c) Exposição de Motivos (n. 154/80), do senhor Ministro de
Estado da Fazenda ao Excelcntissimo Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao examinar o presente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido, na forma do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do senado Federal;
0

d) parecer do Departamento da Dívida Interna favorável ao pleito.

DEDI!P -,

PARECERES N•s 743 E 744, DE 1980

PARECER N.0 743, DE 1986
Da Comissão de Economia sobre a Mensagem

n<~

185,

de 1980 (n.• 296/86, na orirem>, do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Rancharla (SP) a elevar em
Cr$ 4. 704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua divida consollda.da Interna.
Relator: Senador Orestes Quércia.
o llenhor Presidente d.a &epúbl!ea encamlnha a.o exame do
Sooaclo Federal <art. 42, item rv, d.a ConstitUição), proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Mtm!elpal de Rainch.a.rla., E'Btado
de Sii.o Paulo, autorizada a elevar em Cr$ 4. 704.000,00 (quatro Illilhõoo, set.eoemos e quatro mil erurelrosl o montante de sua divida
consolldade.lntema, a flnl de que possa contratar empréstimo junto
à. caixa Econômlca Federal, me<liM>te utlllza.ção de ree= do
Fundo de Apoio_ a.o Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
execução de obras do projeto FAS, naquele Município.

3. Por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução
2. No processado não consta a espeelficação do .projeto a ser
n.0 93~ de 1976, não se aplicam os limites fiXados no artigo da executado, etJJtretantQ, face a finalidade do Programa FlAS, deverão
0
Resolução n. 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja Vilsta que oer projetos relacionados com as áreas de Saúde, Saneamento, Eduos recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Ha- cação, Trabalho e P.revldência.: e Assistência Soc!a! <Manual 1BAM
bitação.
-pág. 124).
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3. C&raeller!stlcas ~ owraçoo:
~

"A

·s. ·Do estudo de-viabll:!da<l1> apresentado pelo ~ 0en1tra1
do Bra.sn (ms.pa li). desta.c&tnoo."" segulnites itens pam ... 'a.náliBe
da eapa.clde.de de pagamento da entidade!

:Valor: Cr$ 4. 704.000,00:

6.1. Dad()jl do balaiJ:iço de 14179:

B - Pruos:
1 - de ca.rênc.la: 24 .meses;
2 - de àifu~ão: 71! meses;

vaaor: ers m11
R.lOClEITA ARa.ElOADADA

c -Enc&r&O"'
jlll't» de: 6')1,

1 -

e..a.;

D1- Total

oorreção monetária: 60% do lndJ.ce de vru:lação da
ORTN, calculad& no último dJ.a de c.ada trimestre clvll e
.caplt&lzada dui:-a.nte :todo o per!odo de Vlgêncle. do con·
2 -

trato;
D -

Setembro de l98()
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D2 . D3 -

54<.471!,3

Operações de Crédito

3.849,6

[.!qWda. (Dl-!00)

50.• 602.,7

D! -

:l:ndice de Correcão

D5 -

iReceita Liquida Conrlg!da (D3XD4)

1-,0845

Garantia: Vinculação de cotas-partes de IOM;

E - illestlnação dos recunols:
FA.s, no Muruc.lpio."

6.2. Limites Operaclonals fil<ados pelo <a.rt. 2.0 da Resolução
execução de obras do projeto n.o 62/'115).
VWor: Cr$ mll

4- Segundo· o .parecer apresentado pelo órgão flnan<llador a
opeJ;aÇão. ~ Clléditó sob exame é viável. eoo.iômiC& e. financeiramente.

El -

Moo.ta.nte Global (70% de D5)

38.430,2

E2 -

Creaclmen;to Real Alllue.I !20% de D5)

10.960.1

;ES -

5. O proceSso é acompanhllllo CIOS seguintes elementos e Informações Prlnc.lpala:
.

E4 -

D~o Anual Máximo

(15% de D5)

19.215,1

Le! n. 0 124, de 22 de novembrO de 1979, autorizadora. da

operação;

Ek3.

h)' Expoo;!ção de Mot!V'os- Ul!lM n.• 1W80l do Senhor Mmstro
de l!latado da Fazei!da ao ExleCelentrsslmo Senhor Presidente da
Repúbllca, comuri!cando · que' o OonseLbo iM'mletá.rto Nacional, ao
apreciar a propóstlo, nlanlfe<!tou-ae de aoordo com o ple!to da Prefeitura, formulado confOI'Dle o <mt. z.o da !ReG. n.• 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Pa.re~ do Banco Central <10 !Brasil Dívida Pública, favorável.

Departlomento da

8.235,0

:EiesponaabWdade por ntulos
(35% de D5)

&)

5!.900,3

Posição da Divida Con-.oildàda Interna. (em 29-20-80)
Valor:~ mil

A -

Intl'allm!te

B -

Extral!mlte

O -

Operaçli.o sob Exame

D -

TarAI. 'OERAL

7.136,7

=
4. 7Q4.,0 (El<tml!m!te)

= ll.MO,'l'

'l'. Levando-se em conta, entretanto, a soma de endivida.mento intra e elOtral!mlite, 'PM"L e!le:M>o de e.nál!se sobre a ~~&pacldade
de pagamento do postU!le.nte, lieor!allloo a segu>nte situação:

Cl$ mil

Ptloição em:
!9-Z-80

Operação

Montante global

7.136,7

Crescimento Real,e.nue.I

7.100.~

!MI8.7

Dívida Intra e
estra.llmllle.

Dispêndio anual máximo

Sltuaçio·posteriOt

J.lmltes 414

à eontntação

art. z.o dá
ats. u.• ans

4.704,0

ll.M0,7

36:430,2

4.476,1

11.612,8

10.960,1

1.042,8

2.011,5

8.~35.0

sob
Exame

s: Cons!derado todo o endividamento da referida entidade (lntra. + extral1m!te + operação sob exame),
.seria ultrapassado o teto que J:he foi fbrado pelo !tem n do art. 2.0 da Res. ;n,o 62, de 1~75.
9. Tra.tlo-se de operação amparada pelo art. 2.0 da Resolução ,n.0 93, de 11-10-78, do Senado Federal,
visto. que .os recursos provêm do Fw:ldo de Apolo ao IDesenvolvlmento Soclai - !!'AS, sendo, assim, extral!mite.
10. Entretanto face orientação desta Oonllssão para anál!se e verlf!ca.ção da ca.pac!dade de pagam.ento
do pleiteante, fo....;, uti!Wado.s os pMâmetros fixados pela i!l.es. n.• ~. de 1975; englobando-se todas as pa.rcelas das di'VIdas (intra
extral!m1te), rela.Cioliad1111 com a operação em exame. Estaria. ultráJpassado o Item
II - crescimento real anual - em Cr$ 632,7 mJ.I.

+
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11. Devemos !Imitar ou não a a.ssunção de novos emp:rést!mos
em função da capacidade de pagatnento do mu.n.!ciplo. No caso,
a Prefeitura prevê uma receita líquida. de 01:$ 66.500,0 mil, da.
qual 20,88% dootinam-re a ®tende·r a Investimentos com .-ecursos
próprios. Assim a IJl&l'gelJl de poupança real anual (Cl"$ 13.8813,6
mil), é bem superior ao maior dispêndio anual constante do cronograma de pagamentos (valor Cr$ 2.0H,5, em 1983).
12. Pelas razões expostas achamos que não haverá óblee ao
atendimento do presente pleito. razão por que, atendidas que foram
as exigências legais e re_gimentais, conclulmo.s pelo acolhimento da
presente mensagem, na forma do seguialte

pROJETO DE IR.ESOIIUÇAO N.o 00, DE 1000
Autoriza a Prefeitura Municlpai de Rancha.ria. (SP) a
elevar em Cr$ 4. 704.000,00 (quatro milhões, setecentos: e
quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoll.dada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 l!: a Prefeitura Munlclpai de Raneha.ria., Estado de
São Paulo, nos tennos do a;rl;. 2.0 da. Reoolução n.o 93, de U de
outubro de 1976, do aenado ~deral autorizada a elevar em
Cr$ 4.104.000,00 (quatro mllhóes,'setecentos e qua.tro mil cruzeiros)
o montante de sua dívida. con.solldada. Interna., a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econõmica
Federal, medíante utll~ção de reeu.rso do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à execuçã9 de obras <!entro
da finalidade daquele Programa, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Centra;! do Bra.sll, no respectivo J>rOCeSSO.
·Art. 2.o Esta Reoolução entra em vigor :na. da.ta de sua publi-

caçãO.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1960. - Roberto Saturnino,
Presidente em eX'eJ'clclo -.Orestes Quércla, Relator - Bernardino
Viana. ..:.. José Lins - Alberto Silva - Vicente Vuolo.

a fim de que se merecedora de acolhimento. seja encaminhada ao
7

Senado FederaL

Valho-me do. ensejo para rertovar a Vossa. Excelência os pro-

testos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro
da Fazenda-:..--

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Presidência
Prefeitura Municlpai de Rancharla (SP) - pedido
de autorização para contratar operação de crédito prevista
no artigo 2.0 da Résolnção n.0 93, de 11-10-76; do Senado
FederaL

Senhores

MENSAGEM N.o 185, DE 1960, A QUE SE REFERE 0 PARJ!JOER

(Mensagem n.0 296/80, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do, Senado Fedéral;
Nos termos do artl~o 42, item VI, da Constituição, tenho a
honra de propor .a Vossas Excelências ~eja autorizada a Prefeitura
Municlpai de Rancharia (SPl a. elevar em Cr$ 4. 704.000,00 (quatro
milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida c.onsolidada, a fim de que possa contratar -empréstimo junto
à Caixa Econômica Federal, mediante utilização de recursos do
Fundo de ,;polo ao Desenvolvimento Social .,.. FAS, destinado à_
execução de obras do projeto FAS, naquele Muulcíplo, de conformidade com a Inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda.
Bras!lla, 10, de julho de 1980. -

João Figueiredo.

conse~e!ros:

Pretende a Prefeitura Muulclpai de Rancharla (SP) contratar,
junto à Calxa Econômica Federal, com a utilização de recursos do
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Soclai - FAS, uma operação
de ~édíto de Cr$ 4. 704.000,00, nos tennos da sfunula anexa. .
.
2. Em face d~· que preceitua o parágrafo IÍnico do artigo 2.o
da Rej;olução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submete o
assunto à col:l8ideração de V. Ex..:., votsndo pelo seu encaminhamento à Presidência· da República, oom parecer favorável deste
conselho, para posterior envio àquela casa do congresso, ·se de
acordo o .Chefe do Poder Executivo.
Anexo: Voto do conselheiro Carlos Geraldo Langoni em 211-6-80
Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura
Munieipai de Rancharla (SPJ junto à Cai:ra Eeonamlca.
Federal, com recursos do Fnndo d'e Apoio ao Desenvolvimento Social.
1.

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER

SeXta-feira 26 SOIS

"CaracteiisUcas da operação:

A - Vaior: Cr$ 4. 704.000,00;
B - Pruos:

1 -de carência: 24 meses;

2 -

de amortização: 72 meses;

c - Enearps:
1 ·-

Jur.os de : 6% a. a.;

2 - correção monetária.: 60% do· índice de variação da
ORTN, ealculada nó último dla de cada trimestre civil e
capitalizada durante todo o período de vigência do contrato;

D -

Garantia: vinculação de cotas-partes de ICM;

E ~ Destinação dos recursos: execução de !Ibras do projeto
FAS, no Município."

E.M. n.0 144
Em 26 de junho de 1980.

Excelentisslmo Senhor Presidente da República:.
O Conselho Monetário Nacional, .-.,m sessão de 25-6-80, ao
apreciar o anexo voto, maulfestou-se de acordo com o atendimento
do Jllelto da Pretel.tura Municipal de Rancharia (SP), no sentido
de ser autorizada, .com base no que estabelece o artigo 2.o da
Resolução n.0 93, de' 11-10-76, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no vaior. de Cr$ 4. 704.000,00 (quatro milhões,
setecentos e quatro mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apolo âo
·Desenvolvimento Social - FAS
2: Nessas' condiçõese em face do que preeeltua o parágrafo
furlco do artigo 2.0 da aludida Resolução n.o 93/'16, tenho a honra
de submeter a matéria à.elevada consltleracão de Vossá Excelência,

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômlca Federal, a operação de crédito sob exame é viável econ&mica e financeiramente.

3. Trata-se de operação .a que por força das ·disposições contidas no artigo 2.0 da Reooluçil.o n.0 93, de U-1G-76, do Senado
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.o dJ' Reooluçfio n.0 62,. de 28-10-75, da mesma Casa d!> Congresso, haja
vista que os recurso.s a serem repassados provêm do Fundo de Apolo
ao Desenvqlvimento Social - FAS.
4. De acordo com os registras do Departamento da Divida
Pública, situaçãO geral da dívida consolidada interna da. Prefeitura .Municipal de Rancharia apresenta-se conforme o quãdro a
segÚ!r:
'
.

a
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Cr$ má!

Dívida consolld8AI& Interna

I -

Posição em
29-2-80

IN'I\RALIMITE

a)
b)
c)
d)

Operação

Em títulos
Por contratos
Por garantias
OUtros

Situação Posterior

Sob

à Oontr&iaçio

Exame

Pretendida

7.136,7

7.136,7

7.136,7

7.136,7

n - EXTRALIMITE

4.704,0

4.704,0

4.704,0

4.704,0

4. 704,0

11.840,7

a) FDU

III -

b) FAS
C) BNH
TOTAL GERAL <I

+ II)

7.136,7

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de 'pagamento do postulante, terlamos a seguinte situação:
Cr$ mU

Dívida Intra e extrallmlte

Posição em
29-2-80

exaJD<>

Situação posterior à
oontratação

Limites do
a.rt. 2.o da.
Res. n.0 62175

Operação sob

Montante glabal

7 .1;Ml,7

4.704,0

11.840,7

38.400,2

Creseimento real anual
Dispêndio anual máldmo

7 .1:Ml,7
968,7

4.476,1
1.042,8

11.612,8
2.()11,5

10.980,1
8.23S,()

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitura Municipal de Rancharia (Intra
extra!lmite + operação sob exame), seria ultrapassado o teto que lhe foi t!xado pelo !tem Iii do citado
artigo 2.o da Resolução n.O 62/75.

+

7, Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 66.500,0 mll (deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 20,88% destinam-se a atender a Investimentos com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dlvlda Públlca, não deverá acarretar à Prefeitura Municipal de Ranchar!a maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior dispêndio relativo à divida
contraída somado ao do financiamento pretendido.
9. Em !ace do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.0 da precitada Resolução n.o 93, de 1976, o
assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presldênela da República e ao SenadO Fei:ICral, se de acordo o Chefe do Poder ExecutivO.
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'" " '."' ,. ~;;~roeot.o I a.o.r~
I de 1975, dC::Sta ~sa,
31 5
4
B~A~N~C~O:.:C~E~N~T~R~A~L~D~O~B~R~A~S~I~L~--;;o::=-:;::-~~~·~~:;;:;~~b~.~0::·:SO== provêm di> Fundo de
0

Mapa de Apuração da Margem para

DWJP

Investimentos com Recursos Próprios

3.
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l
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haja vista, que os recursos a serem repassados

Apolo ao Desenvolvimento Social -

FAS.

O processo é acompanhado dOs seguintes elementos e

fonnações

a)_~

5019

iri-

p~ipaW:
n.O 124,

-~

22, de .novembro de 1979, autorizadora da

operaçao;
0
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40 615 3
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Mensagem obedeceu o d.lspbsto no art. 42, item VI, da

nardino Viana -

-·

Senado r-cd?ral, po5to que os rcéutsos provêm do fundo clo 1\poio ao D.::scrivolvhJCnto
Social - FAC:, sentia, port:utto, cxno.limitc.

I Entn't:.tnto, considerada a oricntaç:io da Comlss5o de üonorni:t do 'scuntlo .rcdcrul .p~
I ra vcriricaç:io- <lu- ci:p.'lcidn~lc di: pr~g:.uncnto clo plci tc:mtc, aplicamos Os puâim~tms

) dctcnninatlos l,~lu Rcsoll.i.;?io u? ú2, J<l({tJCl<l fAtsa do Con~rcsso, apurmulo-:~c que, so
-maJa a opcraçao sob c;.;:uw~. cstnrio. ullr:lpa."S:'Itio o crC$C.irncnto real anual, cm .••.
Cr$- ó3Z,7mil.

-

Sala. das Comissões, 24 de setembro. de 1980. -

Aloys:lo Cba-

-!~§~_;_-_- ~V~~~~:nu::~C~ba~ema~~=:. !:!~

_

~ratn-sc ele opcr.:u;:ão runp:Lrncla pelo artigo 29, d?. Rcsolw;:lo n?- 93,- ele 11.10. 7G, do

'

A

Constituição, satisfez as normas vigentes que regulam a. matéria

• ~ (Resolução n.O 62, de 1975 e Resolução n.0 93, de 1976) e atendeu
ao estabelecido no RlegiinJento Interno (art. 106, item ll).
1
5. Face ao eoqJOSto, opinamos rut rentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurid!ea.

. . _ ·- __ -· __ .

[~~"_.~~?-._

Departamento da

________ 16.43~

,:,5 •0

~"'-~-~"vts.u•E•~ros.s,o:,•~'~Ecunsos"f!OrRoos KJ~:~~J·~·-

Pail'eCer do Banco Central do Brasil -

Divida Pública., favorável.

I

·-----~---~-

1

e)

4_249 .s

,I

. m"'.~""""

~

-~~

3 I)

-

I

{!cndo cm vista que a marr,cm pnra investimentos pTÔpdos prevista no orçmncnto Pi!
ra 1980, é cla ordem Jc 2Ü.-8S'i ·d.:t- rçccJt.:~ lÍqtriJa, e considerando-se que o m<~rgPIII
c.!c poupança rcnl ê bem superior ;'10 maior dispêntlio, rCL:ttivo ií dÍvida Contr:1Ída •
som:~clo uo do fln.:mci:m-.:!nt(l prctcnditlo, pnrccc-nos n:io haver Õbi-:c uo c.!cfcrim:mto
do [llcito<)"

PARECER N.O 744, DE 1980
Da Conüssão ile Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução n.O 93, de 1980, da Comlssão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia

(SP) a. elevar em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada. intern.la".
Relator: Senador Amaral Furlan

o senhor Presidente da República, na forma do d1lsposto no
art. 42, item VI, da Constituição, submete ao exame do senado
Federal, proposta da Prefeitura Municipal de Rancharta, Estado
ele São Paulo, no sentido de autorizar aquela Prefeltum a elevar
em Cr$ 4. 704.000,00 (qootro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada lntema., a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Calxa
Econômlca F'ederal, mediante a utilização de recursos do Fund'O
ele Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à execução
de obras dentro da finalidade daQuele Programa., obedecidas as
condições .admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

2. Tendo em vista as dlsposlções coilltlda.s no art. 2.0 da Resolução n.o 93. de 1976, do senado Federal, à operação em pautia
não se aplicam os limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62,

M\lrilo Badaró -

Tancredo Neves -

Bdvídiof

'N~ --Lenoir Va.rgas.
PARECERES :-<es 745 E 746, UE !9RO

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 348, de 1979, que
"faculta a todos "o.s atuais contribuintes" do Instituto de
Previdência dos Congressistas - JPC, "ex vi" art. 41, alínea
"a", do seu Regimento Básico, o direito de inscrição C()mo
as:sociado do IPC, e dá outras pr_ovidências".

PARECER N.0 745, DE 1980
- Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson ·carneiro
Antes de proferir meu voto sobre o Projeto de Lei do Senado
n-'-0 ..3..4.a, de 197-9, que "faculta a todos ~<os atuais contribuintes" do
Instituto de Previdência dos Congressistas - IiPC, ex vi art. 41,
alínea a, do seu Regimento Básico, o direito de inscrição como .associado do IIPC. e dá outras providências", entendi que seria temeridade modificar-se os textos vigentes, sem prévia audiência
daquele Instituto.
Longa e minuciosa é a informação prestada· pela referida associação, examinando os diversos textos legais que disciplinaram
e disciplinam o IPC. E de sua conclusão retiro os trechos finais:
'"Dirigindo-se aos participantes do Simpósio Nacional da
Previdência Privada - São Paulo, 1974, o ex-Ministro da
Fazenda Mário Henrique Simonsen alertava que "o primeiro ponto importante. evidentemente, para se falar a
respeito de qualquer plano securitário, qualquer plano
previdencial privado, é de que ele precisa possuir uma perfeita sanidade atuarial, para que possa funcionar adequadamente". Ora, o que aqui se pretende é verdadeiro
n_ovo plano de benefícios:. todavia plano empírico, defiCiente, perigoso, porque nao mostra a base estrutural que
deve sustentá-lo. Visto por este prisma, o projeto pode
ser considerado um risco calculado contra a estabilidade
da instituição e a tranqüilidade dos seus contribuintes.
Apressado, claramente casuístic.o, carente até mesmo de
assessoramento legislativo, o projeto desdenha as responsabilidades que devem caracterizar os planos previdenciários, além de não considerar as vultosas quantias mensalmente contabilizadas em pagamentos de benefícios pelo
IPC. Enfim, passam despercebidas as já pesadas obrigações do Instituto que se mantém a duras penas com aS
parcas fontes de receita, enquanto cresce assustadoramente o número de pensionistas e outros beneficiados, sem
uma forma de estancar as despesas, ou compensá-las.
Assim, participamos dos justos temores manifestados pelo
nobre Conselheiro Senador Nelson Carneiro antes mesmo
de relatar o projeto na Comi.ssão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A lembrança da sanidade atuarial
aplica-se também e perfeitamente ao IPC. Sem planos traçados e definidos+ as dificuldades sempre enfrentadas pelo
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Instituto poderão transformar-se em intranqül!ldade para
toda uma família baata.nte numerosa - a família ipceana.

A proposição é inteiramente contrária aos interesses do
IiPC e de seus atuais contribuintes e beneficiários cujos

direitos precisam ser respeitados."

Enquanto o IPC contar com as atuais fontes de receitas e
antes de um meticuloso estudo atuarial, qualquer modificação
porá, em rtsco a pensão paga a numerosos ex . . .parlamentares e
ex-funcionários, além do grande número de pensionistas, que,
muitos deles, não possuem outro meio de sustento.
Por esses motivos, meu voto é pe:a rejeição d·o Projeto, que
sugere sejam ~s despesas complementadas, se necessário, pelos recursos do art. 2. 0 da Lei n.o 6.497/77 (art. 4. 0 ). Esse dispositivo
refere-se, como bem explicita o IPC, à coml)Ieméhtação, pela Gâmara dos Deputados e pelo Senado Federal, das contribuições devidas por senadores e deputados, incluídas, para esse fim, as dotaçées necessárias no orçamento anual do Poder Legislativo. São
recursos com finalidade específica que não podem destinar-se a
cobrir despesas decorrentes do proposto no Projeto.
É o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, L4 de maio de 1980. - Henrique de La
Rocque, !Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Aloysio Chaves
- Aderbal Jurema. - Cunha Lima - Tancredo Neves - Helvídio
Nunes -

Moacyi" Dalla -

Murilo Badaró.

PABIEOER N.0 746, DE 1980
Da Comissão Diretora

Relator·: Sena(lor Nilo Coelho

o ilustre Senador José Lins é o autor do projeto sob exame
que "faculta a todos os atuais contribuintes do Instituto de Previdência dos CongreSsistas - IPC, ex vi do art. 41, alínea a do
seu Regimento Básico, ·o direito de inscriçãO" como associado do
I PC. e dá outras providências",
A proposição, embora com uma ementa diferente, objetiva,
em concreto, permitir a inscrição junto ao .LPC, na qualidade de
contribuintes facultativos, de funcionários de ambas as caSas do
Congresso Nacional, desde que tenham sido nomeados da vigência da Lei n. 0 6.497, de 1977, aplicando-se-lhes, nesta hipótese,
os direitos e vantagens do art. 1. 0 do referido diploma legal.
Estabelece-se, .ainda. que é àquele que tenha completado ou
venha a completar 20 anos de serviço no Legislativo, será facultado recolher, em até 3:6 vezes, as quotas de carência devendo,
para tanto, requerer o benei'ício no pr~zo de 60 dias co'ntados. da
transformação do presente projeto em lei.
. Outras ,Pi'~:rVldência~ con.sectárias são ainda estabelecidas pelo
proJeto, obJetivando diSciplmar aspectos vinculados à contagem
de tempo e aos recursos necessâtlos à complementação das despesas decorrentes.
·
Na Comissão de Constituição e Justiça, o eminente Relator,
Senador Nelson Carneiro. baseado em informações prestadas pelo
Presld_ente do l'P!C, Deputado Bento Gonçalves Filho. opinou pela
reje1çao do projeto, destacando o seguinte entendimento:

"Enquanto o IPC contar com as atuais fontes de receitas e
a.ntes de um met4culoso estudo atuaríal, qualquer modificação porá em risco a pensão paga a numerosos ex-parlamentares e ex-funcionários além do gl'ande número de
pensionistas, que. muitos deles, não possuem Outro meio.de sustCnM
to.
:Por esses motivos. meu voto é pela rejeição do 'Projeto,
que sugere sejam as despesas complementadas, se necessário, pelos recursos do art. 2.0 da Lei n.o 6.497!71 (art.
4.o). Esse dispositivo r:efere-s_e~. como bem explicita o IPC,à complementação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, das con tribÚiç:ões devidas por senadores e
deP:utados, incluídas.. para esse fim, as dotações necessánas no orçamento anual do Poder Legislativo. São recursos com finalidade específica que não podem destinarse a cobrir despesas decorrentes do proposto no Projeto."
De fato. a proposição, pelos aspectos abordados na apreciação
efetuada pela assessoria técnica· do IPC, não pode merecer acolhimento, pois,
além de vazada em termos inadequados, não se estrutura em bases atuariais
compatíveis com as finalidades a que se propõe.
Diga-se, ainda. que o ingresso de servidores no IPC, segundo
esclarece seu p1·esidente, já faz parte de estudos que estão sendo
elaborados, visando ao. plano de expansão da instituição.
Assim sendo, opinamos pela rejeição do presente Projeto. Lu:i% Viana, Presidente ~ Nilo Coelho, 'Relator - Ale..""tandre Costa
Gabriel Hermes -

Gastão IUüiier.
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PARECERES N's 747 E 748, I}E !980

Sobre o Projeto de Resolutiio n'·' 33, de 1979. que ••cria
como órgão técnico. pennanente do Se:tiado Federal, a Co-

mis3áo dos Direitos .do Ht•mem".
PARECER N.0 747, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Rela to r: Senador 1\Iurilo Badaró
Projeto de Resolução sob nosso exame, de autoria do ilustre

ê-enador Humberto Lucena, propõe a criaç__ão, como órgão técni.co
permanente do Senado Federal, a Comissao dos Direitos do Homem, com a atribuição de rea:izar pesquisas e estudos sobre dispositivos constituci·onais e documento.s internacionais. promovendo
conferências e debates e suscitando isoladamente ou propondo ao
Cons·elhQ de ueresa dos Direno.s da Pessoa Humana a realização
de sindicância ou inquéritos para apurar violações dos direito.:;
c!D homem. apurando-lhes as ca.usas e sugerindo medidas capazes
de assegurar a plenitude no gczo daqueles direitos.
cwnpriria, ainda. ao. novo órgão técnico, manter contactos
permanentes com instrumentos .Eimllares das Assembléias Legislativas dos Estados .. bem como de países que mantêm relações diplcmãticas com o Brasil e entidades nacionais e internacionais
que se dediqUel!l à matéria. Ainda opinaria sobre p!'oposições dix·eta C!U indlrEtamQnte vinculada.:; à sua competência especifica,
~ncammhando _aos setores competentes o resultado de suas deiberaç:ões sobre denúncias, estudando o ap.erfelçoamento das norm~s c:m5ti~uciona1s ou legajs atinentes à matêria.
O art. 3. 0 da proposta confer·f à nova Comi.:são atribuições
clássicas de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, como ouvir
depoimentos de quaisquer ::mtoridades feder:::t; estaduais e municipais, inqulrir t~stemunfls.? requisitar documéntes e informaçõe&
de repartiçc.es pubHca.3, mhmando as testemunhas de acordo com
o Cédigo de Processo Pena'.
Náo há ·qualquer obstáculo de ordem jurídica ou constitucional ao projeto, que, ademais, não refoge à técnica legtslaUva.
Mas. no mérito, a proposição eXiorbita os poderes normais de
um órgão técnico, revestindo a forma de um instrumento inquisitorial, quando manda chamar testemunhas .sob vara, praticamente,
com as ameaças do CPP.
·
Parece-nos que o melhor instrumento para a vigilância dos
Direitos Humanos é o Plenário do Parlamento, na.3 duas Ca.sas
Congressuais, o mais e'evado foro até hoJe enc:mtrado para essa
fln~lldade, ( com ·o apoio da imprensa -e de outros colegiados do
ma13 alto c·oturno que representam a inteligência br:::tsileira.
Assim, no mérito~ somos pela rejeição do Projeto de Resolução
n.0 '33, de 1979.
Sa~a das Comissões, 12 de setem!:n:o de 1979. Henrique de
La Ro-cque, Presidente - Murilo Badaró, Relator -- Aloysia Chaves
- Cunha Lillla, vencido - Raimundo Parente - AderbaJ Jurema
Lenoir Vargas - Nelson Carneiro, vencido.
PARECER N. 0 748, DE 1980
Da Comissão Diretora
Relator: S·enador Nilo Ccelho
De autoria do eminent-e Senador Humberto Lucena o presente
Projeto de.· Re:soluçflo vlsa a criar, como órgão permanente do Se-

nado Federal, a. "CJmis3ão dcs Direito.s do Homem".
Para tanto, determina a inclusão de item no art. 73 do Regimente:! Interno da casa, prescrevendo. em complementação, nova
redaçao para o art. 117 desse mesmo diploma de normas internas
onde são discriminadas as competências do órgão a ser instituído:
De ii.úcio1 vale observar a impropriedade da substituição do
preceituado no art. 117 do Regimento Interno, que diz respeito à
disciplina de matéria relativa a comissões especiais por outro referent~ à comoetência de comissão de caráter nerÍnanente. Além
do ma1s~. tal recurso determinaria a eliminação do disciplinado
atu_almente pelo art. 117, instaurando, nesse passo, omissão indesejavel.
No que tange ao mérito do Projeto, estamos-com o pon~ de
vista da Comissão de Constituição e Justiça, quando observa que
o pro}eto invade, de certo modo, o âmbito reservado às próprias
comissões de inquérito, quando pretende efetuar inquirições e tomar depoimentos de quaisquer ~utoridades fedéra.is, estaduais e
municipais.
Em face ao exposto, opinamos pela rejeição do Projeto sob
exame. - Luiz Viana, Presidente - Nilo Coelho. Relator ~ Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Gastão Müller.

Setembro de 1980

Sexta-feira Z6

DiÁRIO DO CONGRESSO NA('IONAI. (Scçào ri)

PARECERES N's 749, 750, E 751, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.• 38, de 1980 (Projeto de Lei n.o 3. 044-A, de 1980, na Câmara dos Depu-.

tados), "que retifica, \Sem ônus, a Lei n.0 6. '2'30, de 3 de
d""emb;ro de 1979 que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para _o exercício financeiro de 1980".
PARECER N.0 749, DE 1980
Da Comissão de Constituição e .Justiça

Relator: Senador Helvídio Nunes
Através do Projeto de Lei n.• 38, de 1980 (n.O 3.044-A de 1980,
na Câmara dos Deputados), a Comissão de Fiscalização e Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados pretende retificar, "sem
ônus", a Lei n.O 6. 730, de 3 de dezembro de 1979, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
1980".
2. A proposição, segundo a justificação apresentada, tem um
duplo objetivo, isto é, "sanar pequenas lncorreções ocorridas na
publicação do Adendo ... ", vez que as "incorreções referem-se, apenas, a erros de nomes de entidades contempladas e outros conseqüentes do processamento de dados", e solucionar os problemas
decorrentes das entidades subvencionadas e que não se acham
registradas no conselho Nacional de Serviço Social, bem como
daquelas que tiveram suas atividades encerradas".
3. No que tange aos. aspectos do projeto que devem ser examinados por esta Comissão, o parecer afirma a inexistência de
conflitos de competência, vale dizer, a constitucionalidade e a juridic!dade da proposição.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980. - Henrique de La
Rocqne, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Lázaro Barboza
- Almir Pinto - .Cunba Lima - Tancredo Neves - Raimund'o
Parente,.- Bernardino Viana.
PARECER N.0 750, DE 1980
Relator~ Senador Mauro Benevides
A Proposição em tela proveniente da Câmara dos Deputados,
onde foi apresentada por iniciativa da Comissão de Fiscalização e
Tomada de Contas, resultou aprovada pelo Plenário daquela Casa,
sendo submetida nos termos do art. 58 da Constituição Federal à
revisão do Senado Federal.
Visa o Projeto à retificação de erros materiais contidos na
Lei de Meios em vígor ou à substituição de entidades que não tenham, até então, obtido o Registro no Conselho Nacional de Serviço Social
Manifestando-se sobre a proposição, conclui a Comissão de
Justiça pela sua constitucionalidade e jurldicldade.
Algumas retificações constantes do Projeto original não podem
prevalecer, visto que, as entidades em questão já receberam ordem
de pagamento das subvenções, conforme relata o PRODASEN Processamento de Dados do Senado Federal, baseado em informe
da Secretaria de Controle Interno - SECO!, do Ministério da Educação e Cultura. Assim sendo, exclulmos do Projeto as alterações
adiante descritas, numeradas de 1 a 4.
Pelas mesmas razões deixamos de aceitar as sugestões 5 e 6
apresentadas no Senado Federal.
Quanto as demais, por estarem dentro dos princípios que norteiam o presente Projeto, as acolhemos nos termos de emenda
substltutlva.
CEARA (1)
Onde se lê:
FORTALEZA
Associação Educacional Beneficente de Amparo e As200.000,00
sistência aos Pobres de Fortaleza e -do Iliterior ....
Leia-se:
FORTALEZA
Associação Educacional Beneficente de Amparo e Assistência aos Estudantes Pobres de Fortaleza e do Interior ··········A·······~····A~······~-······~··-·····
MINAS GERAIS (2)
Onde se lê:
MATIAS BARBOSA
Instituto Educacional Tlradentes (sendo 15.000,000
para Bolsas de Eotudo) .....................- ...... .
Leia-se:
JUIZ DE FORA
COnselho Central Diocesano da SOCiedade São VIcente de Paulo .................................... .

200.000,00
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RIO DE JANEIRO (3)
Onde se lê:
RIO DE JANEIRO
Colégio São Marcelo (sendo 50.000,00 para Bolsas de
Estudo) ......................................... ..

57.000,00

Leia-se:
RIO DE JANEIRO
Colégio São Marcelo (sendo lO. 000,00 para Bolsas de
Estudo) .......................................... .
Associação Brasileira de Municípios ............... .

17.000,00
40.000,00

Onde se lê:
TERESóPOLIS (4)
Pro-Arte ......................................... ..

20.000,00

Leia-se:
TERESóPOLIS
Pro-Arte Fundação Comendador Theodor Heuberger

20.000,00

Onde se lê:
PERNAMBUCO (5)
Município: Carnaíba
Ginásio Comercial de Carnalba mantido por:
Instituto Pageú de Educação e Saúde
Carnaíba .......................... ,_ ...... ~ ... .

20.000,00

Leia-se:
Estado: Pernambuco
Município: Carnaíba
Centro Social de Ibltir_anga de Camaíba, mantido
por: Instituto Pageú de Educação e Saúde ..... .

20.000,00

Onde se lê:
Estado: São Paul<> (6)
Município: São Paulo
Colégio Sagrado Coração de Jesus - VIla Pompeia
Mantido por: In.Stituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus - São Paulo (sendo Cr$ 35.000,00
Para Bolsas de Estudos)
.............. ~· .......... .

35.000,00

Leia-se:
Estado: São Paulo
Município: São Paulo
Colégio Sagrado Coração de Maria-Jardim Europa
Mantido pela: Sociedade Civil Casa de Educação
(sendo Cr! 35.000,00 para bolsas de estudo)
........ .

35.000.00

Assim, opinamos pela aprovação do Projeto 1 a forma da seguinte
EMENDA N.0·1- CF (Substitutivo)
Retifica, sem ônus, a. Lei n.O 6. 730, de 3 de dezembro
de 1979, que ''estima a. Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1980".
O Congresso Nãcionãl decreta:

Art. 1.0 É retificada, sem ônus, a Lei n. 0 6. 730, de 3 de dec
zembro de 1979, que ·~estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1980", no s~guinte:
2800 - Encargos Gerais da União.
2802 - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
2802. 158!0312.580 - Assistência Financeira à Entidade, a través do Conselho Nacional de Serviço SociaiJ conforme
adenda.
ADENDO
CEARA

15.000,00

15.000,00

Onde se lê:
BATURITÉ
Abrigo da Criança Pobre do Oratório Salesiano

12.000,00

Leia-se:
BATUR!TÉ
Oratório Festivo Madre Mazzarello -

12.000,00

Obra Salesiana

5022

Sexta-reira 26

St.•ternbro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NA('lOJ\AI. lSt.•çlio 11)

Onde se lê:
FORTALEZA
Fundação Constância Correia

50.000,00

Leia-se:
FORTALEZA
Centro Educacional Ana Furtado Leite

50.000,00

Oride se lê:
FORTALEZA
Sociedade Educacional do Colégio São João (.sendo
40. ooo,oo para Bolsas de Estudo) .................. .

40.000.00

Leia-se:
FORTALEZA
Colégio Santo Inácio (sendo 40.000,00 para Bolsas
de Estudo) ....................................... .
Onde se !é:
NOVAS RUSSAS
Associação das Senhoras de Caridade da Paróquia de
Nova Russas ..... : ..... ~---~-··················
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas
Leia-se:
NOVA RUSSAS
Hospital Maternidade Sinhá Farias ............... .
Onde se lê:
POTENGI
Sociedade dos Trabalhadores Rurais de Potengi
Leia-se:
POTENGI
Grupo Escolar Antónia Guedes Marrocos ...... ~ .. .

40.000,00

50.000,00
50.000,00

100.000,00

50.000,00

JiO .000,00

Onde se lê:

QUIXERAMOBIM
Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Quixeramobim ....................•....••...•..•............•
Leia-se:
QUIXERAMOBIM
Prefeitura Municipal de Quixeramobim .......... .

60.000,00

60.000,00

MINAS GERAIS
Onde se lê:
BELO HORIZONTE
Faculdade de Filosofia de Minas Gerais ............. .
Leia-se:
BELO HORIZONTE
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo
Horizonte - FAFI (sendo 25.000,00 para Bolsas de
Estudo) ......................................•.....

25_.000,00

25.000,00

Onde se lê:
GUIDOVAL
Instituto Educacional Professor Celso Brant (sendo
10.000,00 para Bolsas de Estudo) .................. .
Leia-se:
ITAJ"UBÃ
Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas
(sendo 10.000,00 para Bolsas de Estudo) ........... .

Onde se lê:
POUSO ALEGRE
Colégio Normal Santa Dorotéia, Pouso Alegre, Minas
Gerais, mantida por:
Congregação de Santa Dorotéia do Brasil - Recife
- PE (sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo) ..... .

10.000,00

Leia-se:
SANTA RITA DO SAPUCAí
Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da
Costa (sendo 14.000,00 para Bolsa.s de Estudo)

14.000,00

Onde se lê:
RIO V•ERDE
Centro SOcial Rio Verde

20.000,00

Leia-se:
MONTES CLAROS
Centro Social Rio Verde

20.000,00

RIO GRANDE DO SUL
Onde se lê:
CAIBATlll
Ginãsio Comercial Caibaté (sendo 7. 000,00 para Bolsas de Estudo) ........•...........................

22.000,00

Leia-se:
SANTO ANGELO
Escol3. d-e- 1.0 e 2.0 Graus Sepé Tiaraju- (Extensão
Caibatél .................... - .................. - ..
Fundação Missioneira de Ensino Superior - .... .' .FUNDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estudo!

15.000,00
7.000,00

Onde se lê:
CATillPE
Centro Educacional Aparecida, mantida por:
Sociedade de Literatura e Benefícios Porto Alegre
-RS (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estudo)

7. 000,00

Leia-se:
SANTO ANGELO
Fundação Mlssioneira de Ensino Superior - FUNDAMES - (sendo 7. 000,00 para BoLsas de Estudo)

7.000,00

Onde se lê:
SAO FRANCISCO DE PAULA
Ginásio São ·Francisco de Paula (sendo 7.000,00 para
Bolsas de Estudo) ............................... .

7.000,00

Leia-se:
CAXIAS DO SUL
Colégio de Nossa Senhora do Carmo Csendo 7. 000,00
para Bolsas de Estudo) ........................... .

7.000,00

SANTA CATARINA
Onde se lê:
SliO J"OSlll DO CEDRO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

15.000,00

Leia-se:
. SAO JOSÉ DO OERRITO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

15.000,00

Onde se lê:
SAO JOSÉ DO CERRITO
Sindicato Rural de São José do Cerrito

57.000,00

Leia-se:

10.000,00

SAO JOSÉ Do CERRITO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do
Cerrito ........................................... .

14.000,00

SliO PAULO
Onde se lê:
MOGI DAS ORUZES
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas
(sendo 37.000,00 para Bolsas de Estudo) . . . . . . . .
Organização Moglana de Educação e Cu! tura OMEC (sendo 2.547.000,00 para Bolsas de Estudo) ..

57.000,00

37.000,00
3.574.000,00
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Leia-se:
MOGI-DAS CRUZES
Organização Mog!ana de Educação e Cultura
OMEC (sendo 2.584,000,00 para Bolsas de Estudo)
Onde se'lê:
SOCIEDADE EDUCACIONAL COMIPACTO
Estado: Distrito Federal
Municipio: Brasilia
Nome da Entidade: Sociedade Educacional Compacto ......... -·-·- .. _..................... , ......... .
Leia-se:
·Estado: Distrito Federal
Município; Brasilia
Nome da Entidade: Casa de Ismael
Onde se lê:
Estado: !Minas Gerais
Município: Leopoldina
Lira Musical Quinze de Novembro -

3.611.000,00

23.000,00

_.2~. 000,00

valor

10.000,00

Leia~se:

Estado: Minas Gerais
Município: Leopoldina
Prefeitura Municipal de Leopoldina (para assistência
educacional) .......................... ·--~--~- •.......
Onde se lê:
Est'ado: iMlnas Gerais
Município: Governador Valadares
Universidade Santos Dumont (para assistência edu~
cacional) ..... ~-· ~ ._ ... ~ ~ .... ·--·- ~. _ ". ~ -. ~ .-..----.........-_. .-..

Onde se lê:
I - Estado: Distrito Federal
Município:
Nome da Entid-ade: Escola Maternal e Jardim de Infância Branca de Neve - DF. Para Bolsas de Estudo
2 - Estado: Distrlt<> Federal
Mun!eip!o:
Nome d~ Ent\dade: Faculdade de Administração,
para BoLsas de Estudos - DF .............. '" .. " ....
Lela-.se:
Estado: Ceará - CE.
Município: Pacatuba
Nome da Entidade: Centro Educacional 8 de Outubro
Estado: Paraíba - PB
Município: Cam·pina Grande
Nome da Entidade: Sindicato dos Trabalhadores
na Construção Civil de Camp:'l..na Grande .... ~ . _. ___ .

.l'ARECER N.0 751, DE 1980
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
Retorna a esta Comissão -o Projeto de L"ei n.0 38, de 1980,
oriundo da Câmara dos Deputados.L que "retif1ca, "'em õnus, a Lei
número 6. 730, de 3 de dezembro de 1979, que esk 1a a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercic!o financeiro de 1980".
l!: que a Comissão de Finanças, sendo relator o ilustre Senador
Mauro Benevides, verificou que ''algumas retiflcações constantes
do projeto originai não podem prevalecer, vLsto que as entidades
em questão já receberam or.dem de_ pagamento das subvenções,
conforme relata o PRODASEN - Processamento de Dados do
Senado_ Federal. Assim sendo, excluím_o:s do projeto as altera~
çõeS ... numeradas de 1 a 4".
Pelas mesmas razões deiXamos de aceitar as sugestões 5 e 6
apresentadas no Senado Federal.
Em resultado, o eminente representante cearense apresentou o
substitutivo de fls. 22 a 31, unanimemente aprovado.
Reitero, _assim, o -esclarecimento de. que a espécie cogita da
retificação de erros materiais contidos na Lei de Meios, razão pela
qual lnexistem óbices à tramitação com respeito aos aspectos de
constitucionalidade e juridicldade da proposição.
Sala das Comissôes, 24 de setembro de 1980. - Aloysio Chaves,
Presidente em exercício - Helvídio :Nunes~ !Relator - Leite Cha-ves
- Franco Montoro - Cunha Lima - Tancredo Neves - Almir
Pinto - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Aderbal Jurema Bernardino Viana - Amaral Furlan.
PARECER N' 752, DE 1980

10.000,00

Da Comissão de Redação

15.000.00

Redação final do Projeto de Resolução n.0 75, d'e 1980.
Rela to r: Senador Adalberto Sena
A ComLssão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 75, de 1980, que autoriza o Hospital Municipal Henrique
Lage, de Lauro Müller <SCJ, a contratar uma operação de crédito
de Cr$ 3.225.000,00 <três milhões, duzentos e vinte e cinco mil
cruzeiros).
Sala das Comissões, 25 de setembro de 198ü-. Dirceu Cardoso,
Presidente - Ad'alberto Sena, Relator - Mendes Canale.

00.000,00

ANEXO AO PAiRECE N.0 752, DE 1980
final do 1'1-ojeto de Resolução n.0 75, de 1980.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promUlgo a seguinte

16.000,00

Leia-se:
Es1lado: Minas Gerais
Município: Governador ·valadar·es
Fundação Percival Farqhuar (para· assistência educacional) ......................•..........
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Redaç~o

.-35.000,00

60.000,00

25.000,00

onde se lê:
Estado: Rio Grande do Sul
·Município: :Porto Alegre
Nome da Enti<lade: Associação dos FestlvaLs de COros
. 20.000,00
do Rio Grande do Sul ........... "' .•..... ~~-~--·· .. .
Leiá-se:
Estado: Rio Grande do Sul
Mun\ciplo: Bagé
Nome ·ela Entidade: Lar da Criança Santo Estevão
20.000,00
Art. 2.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam~se as disposições em contrái"io.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1980. - Cunba Lima,
Presidente - Mauro Benevides, Relator - Saldanha Derzi - Tancredo Neves - João Lúcio - -1\-lendes Canale - Affonso Camargo
- Raimundo Parente - Jutah.y Magalhães.

RESOLUÇAO .N.0
, DE 1980
Autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage,_ de Lauro
MUller, Estado de Santa Catarina, a contratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 3. 225.000,00 (três milhões,
duzento:;; e vinte e cinco mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1.o J1l o H<>splta! Municipal Henrique Lage. de Lauro
Müller, Estado de santa Catarina, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal. autor_izado a contratar. com garantia da Prefeitura Municipal de Lauro
Müller <SC l , uma operação de crédito no valor de Cr$ 3. 225. 000,00
(três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), junto à
caixa Econômica Federal, com a utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à conclusão
de obras de ampliação daquele Hospital, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo Processo.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de .sua publicação.
PARECER N• 753, DE 1980

Da. Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução n. 0 76, de 1980.
Relator: Senador Adalberto Sena
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n.O 76, de 1980, que autoriza o G<lverno do Estado do Rio Grande
do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000.00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 25 de setembro- de 19-80. - Dirceu Cardo~o,
Presidente- Adalberto Sena, Relator- Mendes Canale.

ANEXO AO PARECEJ'l, N. 7·53, DE 11nl0
0

Redação final do

.·

Setembro de 1980
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ProjetO

de Resolução n.o 76, de 1980.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
~~ciso VI, da constituição, e eu, Presidente, promulgo a seRESOLUÇAO N.o
, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 259, DE 1980
Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, para
o fim de estabelecer a obrigatória equivalência proporcional do tempo
de serviço prestado em atividade penosa, insalubre ou perigosa, para
efeito de aposentadoria por tempo de serviço.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' É acrescentado ao art. 10 da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973,
que disciplina a aposentadoria por tempo de serviço, o seguinte § 10:

O Senado Federal reRolve:
"§ 10. Quando o segurado houver trabalhado em atividade
l!: o Governo do Estado do Rio Grande do Norte nos
penosa, insalubre ou perigosa, sem ter completado·o lapso neces0
termos do art. 2.0 da Resolução n. 93, de 11 de outubro de '1976,
sãrio à aposentadoria especial, o tempo de serviço aí exercido serâ,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sespara efeito de aposentadoria por tempo de serviço, computado com
senta milhões de cruzeiros) o monta_nte_ de sua divida consolidada,
!' fim de que pos_sa contratar um empréstimo de igual valor, junto
peso proporcional, segundo critério de equivalência fixado em ato
a Caixa Econôm.Jca Federal, me~ante a utili~ação de recursos do
normativo da autoridade competente do Ministério da Previdência
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial -- FAS, destinado à
e Assistência Social."
construção, conclusão, ampliação, restauração, equipamento e
reequipamento de unidades esC<Jlares do r.o grau nas zonas rural e
Art. 29 Os encargos decorrentes da aplicação desta lei serão suportados
urbana, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo pelas fontes previstas no art. 69 da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
_Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publiArt. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
caçao.
Justificação
Com a apresentação deste projeto busco atender reivindicação expressa
do XV ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES SINDICAIS DE PEPARECER N' 754, DE 1980
TRÓLEO E PETROQUIMICA, estribada em sugestão e estudos do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Petróleo nos Estados do
Da Comissão de Red~ão
Pará, Amazonas e Maranhão.
O que se busca é corrigir a omissão da legislação previdenciâria em viRedação final do Projeto de Resolução IL 0 77, de 1980.
gor, quanto ao cômputo proporcional do tempo exercido em atividade penoRelator: Senador Adalberto Sena
sa, insalubre ou perigosa, quando o empregado~segurado eventualmente deixe tal atividade anteS de completar o lapso de tempo necessário à aposentado~
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 77, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de ria especial.
Com efcito - argumenta a entidade sindical atrãs referida -, uocorre
Ilhéus (BA) a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta
e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua que alguns trabalhadores exercentes de funções previstas como penosas, peridívida consolidada.
gosas ou insalubres, muitas vezes trabalham durante mais de dois terços do
Sala das Comissões, 25 de .setembro de 1980. - Dirceu Cardoso, tempo previsto para aquela aposentadoria e ao deixar de exercê-la, cessam os
Presidente - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale.
direitos de pleitear a contagem proporcional ao desgaste ffsico a que ficaram
submetidos nas situaçôes especiais de trabalho. A lei é omissa, não há previsão de conversão do regime especial para o geraL O que existe é, tão-somente,
ANEXO AO PARECElt N.0 754. DE 1980
a soma de períodos especiais convertidos a qualquer dos três períodos de traRedação final do Projeto de Resolução n.0 77, de 1980. balho em regime especial, ou seja, de 15, 20 ou 25 anos" (veja-se, a respeito, o
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. § 2o do art. 71 do Regulamento Geral da Previdência Social).
42, Inciso VI, da Constituição e eu, - - - - - - , , Presidente,
Assim, para que não se perpetue a injUstiça, deixando que o trabalhador
promulgo a seguinte
permaneça na atividade, quando já exauriu no trabalho penoso, insalubre ou
perigoso as suas forças, propomos à consideração da Casa a solução consubs, DE 1980
RESOLUÇAO N. 0
tanciada no presente projeto. A exigência_ do parágrafo_ único do art. 165 da
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dhéus, Estado da Constituição está sendo atendidi, emboia devamos lembrar que a fonte ofe~
Bahia, a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta recida não é nova, já que de tanto não se necessita, obviamente.
e três m.Hhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montanSala dã.s Sessões, 25 setembro de 1980. - Nelson Carneiro.
te de sua. dívida consqlidada.
Art. L 0

o

Senado Federal resolve:

Art. 1.o l!: a Piefeitura Municipal de Ilhéus, Estado- da .Bah!a,

nos termos do art. 2.0 da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de
1976 do Senado Federal autorizada a elevar em Cr$ 273 . 320.000,00
(duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mU cruzeiros)·
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprétimo de Igual valor junto ao Desenbanco - Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinado ao financiamento da Implantação do Programa CURA.,
naquele Munlclpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art 2.0 Esta Resolução entrn: em vigor na dat.a de sua publicação.
O SR. PRES!OENTE (Luiz Viana)- Do Expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo nll 18, de 198p, que serã_ remetido às ComissQes de
Constituição e Justiça e de Relaçôes ~xtCrioreS, deven.d\) ser submetido à deliberação do Plenãrio após a Ordenl do Dia, ~Ih viftu~e do disposto no art.
388, inciso II~ alínea ••a": do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projetas de lei que
serão lidos pelo Sr. l9~Sccretârio.

LEGISLAÇÀO CITADA

LEI N' 5 890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Art. !0. A aposentadoria por tempo de serviço serã concedida aos trinta
anos de serviço;
I -até a importância correspondente a 10 (dez) vezes o maior salárío
miníma vigente no País, em valor igual a:
ci) 80% (oitenta por cento) do salário~de-benefiçio, ao segurado do sexo
masculino;
b) lOO% (cem por cento) do salárío-de-benefício, ao segurado do sexo fe~
minino;
11 -sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao d.o item anterior aplicar-se-á o coeficierite previsto no item II do artigo 59 desta lei;
III - o valor da renda mensal do benefício serã a soma das parcelas calculadas na forma dos itens anteriores e não poderá exceder ao limite previsto
no item III do artjgo 59 desta lei.
§ 19 Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividade 'após
30 (trinta) anos de serviço, o valor da aposentadoria referido no item I, será
acrescido de 4% (quatro por cento) do salârio-de~beneficio para cada novo
ano completo de atividade abrangida pela Previdência Social, até o máximo
de IOO% (cem por cento) desse salârio aos 35 (trinta e cinco) anOs de serviço.
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29 O tempo de atividade serã comprovado na forma disposta em regulaA nova redação dada ao dispositivo (art. 18 da CL T), possibilitarA aplimento.
cação mais racional da norma, -de tal modo que, além do SENAC, SENAI e
§ 39 A aposentadoria por tempo de serviço serã devida;
outros estabelecimentos com condições para ateStar a·condição profissional
I --a partir da data do desligamento do emprego ou da cessação da ati- dos cabelçireiros e barbeiros, também o seu sindicato poderá fazê-lo.
vidade, quando requerida até 180 (cento e oitenta) dias após o desligamento;
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1980. - Nel.On Carneiro.
II - a partir da data da entrada do requerimento, quando solicitada
LEGISLAi;:AO CITADA
após decorrido o prazo estipulado no item anterior.
DECRETO-LEI
N• 5.452, DE 1• DE. MAIO DE 1943
§ 49 Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentadoria de que
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego ou na atividade farâ
jus a um abono mensal, que não se incorporará à aposentadoria ou pensão,
calculado da seguinte forma:
Art. 18. .A anotação da profissão na Carteira de Trabalho e PrevidênI - 25% (vinte e círico por cento) do salário-de-beneficio, para o segura- cia 'Social só será feita se o interçssad6 apres.entar um dos seguintes documendo que contar 35 (trinta e cinco) ·ou mais anos de atividade;
tos:
11- 20% (vinte por cento) do salário-de-benefício_, para o_ segurado que
i_- diploma de escola oficial ou reconhecida;
tiver entre ~O (trinta) e 35 (trinta e cinCo) anos de atividade.
ii - comprovação de habilitação, quando se tratar de profissão regula§
abono de permanência serã devido a contar da data do requeri- mentada;
mento, e não variará de acordo com a evolução do salãrio do segurado,
ii.i - certificado de habilitação profissional, emiti'do pelo Serviço Naciofazendo-se o reajustamento na forma dos demais benefícios de prestação con- nal de Aprendizagem Comercial (SENA C), pelo Serviço Nacional de Aprentinuada.
diZagem Industrial (SENAI) ou por estabelecimento de ensino profissional
§ 69 O tempo de atividade correspondente a qualquer das categorias de oficial ou reconhecido;
segurado previstas no artigo 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, serâ
IV - declaração da empresa ou do sindicato, nos demais casos.
computado para os fins deste artigo.
§ 79 Além das demais condições deste artigo, a concessão da aposentado ..
(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
ria por tempo de serviço dependerá da-1-ealização, pelo segurado, de no míni ..
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas que vêm de ser lidos
mo' 60 (sessenta) contribuições Inensais.
§ 89 Não se admitirã, para cômputo de tempo de serviço, prova exclusi~ serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, .projetas de resolução que serão lidos pelo Sr. 19vamente testemunhal. As justificações judiciais ou administrativas, para sur..
Secretârio.
tirem efeito, deverão partir de um início razoável de prova materiaL
§ 99 Será computado o tempo intercalado em que o segurado esteve em
São lidos os seguintes
gozo de auxflio-doença ou aposentadoria por invalidez, e o em que haja con·
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, OE 1980
tribuído na forma do artigo 9•, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.

s• o

(Às Comissões de Constituição e Jtistiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1980
Altera dispositivo da Consolidatào das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1' O art. 18 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 18.
Previdência Social
documentos
I II UI tratar de

A anotação da profissão na Carteira de Trabalho e

só será feita se o interessado apresentar um dos seguintes
diploma de escola oficial ou reconhecida;
atestado de empresa ou de sindicato;
prova competente de habilitação profissional, quando se
profissão regulamentada;

IV - certificado de habilitação profissional passado pelo SENAC, pelo SENA! ou estabelecimento de ensino profissional oficial
ou reconhecido.
Parãgrafo único. Tratando·se de oficiais barbeiros ou cabeleireiros, será admitido também o certificado de habilitação profissional expedido pelo respectivo sindicato."
Art. 29
Art. 39

Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Revogam·se as ?isposições em contrãrio.
Justificação

O que aqui se pretende, por reivindicação expressa do Sindicato dos Oficiais Barbeiros, Aprendizes, Ajudantes, Manicures e Empregados nos Salões
.de Cabeleireiros para Homens do Município do Rio de Janeiro, é, pratica·
mente, a reabilitação da redação antiga do dispositivo cm foco, alterada que
fora pelo Decreto-lei n• 926, de 10 de outubro de 1969, com reais preju!zos
para a classe.
Com efeito, alega o mencionado sin~icato, a partir do referido Decreto.
(n• 926/69), as carteiras de trabalho passaram a ser confeccionadas sem as
anotações correspondentes à profissão, cabendo aos empregadores, no ato da
admissão, realizar as anotações pertinentes. Entretanto, no caso específico
dos barbeiros e cabeleireiros, profissões técnicas cujo exercício somente é deferível a profissionais realmente qualificados, jamais poderia ser permitido ao
empregador efetuar a anotação, visto que isto geralmente lhe permite contornar aquela exigência de qualificação profissional, contratando pessoas não
habilitadas.

Aerescenta. parágrafo ao art. 86 do Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1. 0 Acrescente-se ao artigo 86 o seguinte parágrafo:
Parágrafo único.

AS

substituições são da competência exclu-

siva do Uder em caso de licença, renúncia ou morte e, nos demais

ca.sos, dependem do consentimento prévio do substituido ou da
anuência expressa da maioria da bancada.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publlcação.
J'ust!ficaçlio
Durante largo tempo ficou em debate a Interpretação do
artigo 86 do Regimento Interno. em decorr_ência da substituição
do s!gnatáxlo na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria
está vencida, porém julgo merecer o aditamento proposto, assim

melhor conceituando a norma em termos democráticos.
Sala da.s Sessões, 24 de setem))ro de 1980. -

Hugo Ramos,

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1980
Regulamenta, na. Admlnist.a.ção do Senado Federal,
os Institutos da. Progressão Funcional e da Asce~ ·Funcional, e dá. outras providências..
·
O Senado Federal resolve:
Disposição Geral
Art. 1.0 Aos Servidores do Senado Federal lncluídoo no Plano
de Classlfica.ção de Cargos, instituido pela Lei n.o 5.6145, .de 10 de
dezembro ·de 1970 e regislação complem~>ntar es.pecí!lca, aplicar-se,.
ãó os Institutos da Progressão Funcional e da Ascensão ·FUncional,
observadas as .normas constantes desta ResoluçãO.·

OAPrruw!t
Da Progressão ·Vertical
Art. 2.0 A Progressão Vertical consiste na elevação dó Servi~
dor posicionado na última Referência de sua classe para a Inicial
da. classe imediatamente superior.
·Parágrafo único. Só poderá ocorrer Progressão Vertical em
vaga originária ou decorrente, não se admitindo sua efetivação eJn
claro de lotação.
AI:t 8.~ Concorrerão à Progressão VerticaL no respectivo Q~a
dro .o~ Tabela, ps Servidores_ ii_ltegrantes do Quadro Permanente
e·_Tabela Perijlanente, atendidos os seguintes requisitos:
I ~ .w~stlcio.
)I - grau de escolaridade, habl!ltação profissional e fórmáção
técnica es.pecial!zada; exlg!das ·para o desempenho das atl:lbuições
da c!~ a que. concorrer.
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Art. 4.0 Para efeito de Progressão Vertical, o !nterstíe!o será
de 12 {doze) meses.
Art. r5.o os Servidores concorrentes à Progressão Vertical,
serão classificados pelo critério de maior tempo na Referência.
§ r.o Ocorrendo empate na classificação, terá preferência o
Servidor:
I - de maior tempo na Classe;
li! - de maior tempo na Categoria Funcional:
UI - de maior tempo no Senado Federal;
IV - de maior tempo de Serviço Público Federal;
V -de maior tempo de Serviço Público;
VI - o mais Idoso; e
VII - o de maior prole.
§ 2.o Na apuração dos critérios Indicados nos Itens IV e V
deste artigo, será considerado exclusivamente o tempo de efetivo
exercício.
A.Tt . .s.o o interstício serã computado em períodos corridos,
sendo interrompido nos casos em que o Servidor se afastar do
exercício do cargo ou emprego em decorrência de:
I - licença eom perda de vencimento;
II - suspensão disciplinar ou preventiva;
m - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de
auxílio-doença;
IV - afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal,
para prestar serviços não considerados expresamente relevantes
pela Comissão Diretora, em outros órgãos públicos, exercer mandato eletivo ou desempenhar missões estranhas· ao Senado;
V - condenação .pela Justiça Comum eom a pena por tempo
inferior a 2 (dois) anos, por crime que não im,plique perda do
cargo ou função pública.
VI -_viagem ao exterior, sem ônus para o Senado Federal,
salvo se em gozo de férias ou licença para tratamento de .saúde.
§ 1.° Consideram-se períodos corridos, para os fins deste
artigo, os contados de data a data, sem qualquer dedução no
respectivo cômputo.
§ 2.•0 Serã restabelecida a contagem do interstício, com os
efeitos dela decorrentes. a partir da data em que se verifico~ o
afastamento do ServidÓr, na hipótese do item li! deste .artigo,
quando no primeiro caso, ali considerado, flCar apurada a Impro ..
cedência da penalidade aplicada e. no segundo, verificar~se que
a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão.
Art. 7.0 Nos casos de interrupção relacionados no arttg'O anterior executada a hipótese prevista no seu parágrafo 2. , será
reiniciada a contagem do interstic!o a partir do primeiro dia de
julho subseqüente à reassunção do exercicio.
Art. 8.0 o cômputo de cada interst!cio começará:
I -

nos casos de Progressão Horizontal, Progressão Funeloll!ll

de uma para outra Categoria dentro do mesmo Grupo e Ascensao

Funcional, a partir do primeiro dia do mês de julho;

V-

nas Categorias de 2 (duas) Classes:
Classe "B"
Classe "A"

-

30%
70%

0

Os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre
a lotação fixada para a Categoria Funcionai, englobados. para esse
efeito, o Quadro Permanente e a Tabela Permanente do Senado
Federal.
Art. 10. A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante
publicação no Boletim do Pessoal, a tê o último dia do mês de
abril, os seguintes levantamentos:
I - das vagas exist.entes nas classes destinadas à Progressão
Vertical:
II - do tempo de serviço dos Servidores concorrentes à Progress§.o Vertical, segundo os critérios estabelecidos no art. s.o desta
Resolução;
III - dos Servidores classificados .. à Progressão Vertical;
IV - dos Servidores que não concorrem à Progressão Vertical.
com a indicação do motivo.
Parágrafo único. 0.5 levantamentos previstos neste artigo
serão realizados com base nas situações existentes em 1.0 de abril
de cada ano, prevalecendo, para efeito do item II, a situação
existente em 32 de dezembro.
§ 1.

Art. 11. ~o Servidor poderá reclamar ao Diretor da Subse,
cretaria de Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5
Ccinco) dias úteis. c_ontados da data da publicação de que trata
o artigo anterior, 'devendo a reclamação ser informada dentro de
5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento pela Seção
de Protocolo da Secretaria Administrativa.
S 1._0 Instruído o processo, na forma do parágrafo anterior,
a. Subsecretaria de Pessoal o encaminhará ao Diretor-Geral, para
apreciação do Conselho de Administração no prazo de 5 (cinco)

dias úteis.

§ 2.° Considerada procedente a reclamação do Servidor pelo
Conselho de Administração, a este compete detertninar, de imediato, a inclusão do reclamante no devido lugar da lista gerai de
classificação.

Art. 12. Para efeito de Progressão Vertical, abre~ se a vaga
originária na data:
I - do falecimento do Servidor;
I I - da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir
o Servidor;
III --da -rescisão do contrato de trabalho;
IV - da vigência do s.to de ProgreSsão Vertical, Ascensão
Funcional e Progressão Funcional de uma para outra Categoria
dent!·o do mesmo Grupo;
V - da publicação do preceito legal que criar cargo ou da
decisüo que instituir emprego.
S 1. 0 abrindo~se as vagas originárias em uma Classe, .serão
consideradas abertas, na mesma data todas as decorrentes de
seu provimento.
'

0
§ 2.
para efeito de Progressão Vertical, as vagas existentes
ou que venham a ocorrer, previstas na lotação das Classes das
nOs casos de riomeaçáo e admiss:lo_._ a partir do primeiro Categorias
Funcionais, serão consideradas, indistintamente, no
dia do mês de julho subseqUente à entrada em exercício.
Quadro Permanente ou na Tabela Permanente do Senado Federal,
Art. g_o Pal'a efeito da Prbkres-são Vef'ticàl,-- a- -estrutura das observado.:; o regime jurídico do Servidor e os limites de provimento
Categorias Funcionais, com vista à fixação da rotação das respec- estabelecidos nesta:_ Resolução.
tiv;ls Classes, seni a seguinte:
Art. 13. O Servidor que fizer jus à Progressão Vertical será
I -- nas_ Categorias compostas de 3 (três) Classes:
elevado à classe imediatamente .superior à que pertença, na resClasse ESPecial
pectiva Categoria Funcional, por uma das seguintes formas:
-lO%
Classe '"B"
- ~5%
I - ocupando vaga originária ou decorrente na Classe para a
Classe ''A"
-55%
qual ocorreu a progressão; ou
1I -- nas Categorias compostas de. 4 (quatro) Classes:
!l - levando, para a nova Clã..sse, o respectivo cargo ou emClasse Especial
-10%
prego, observado o limite da lotação da Classe, fixado nesta Reso~
__lugão,
Classe "C"
-,20%
Classe "B ..
--30%
§ 1. 0 a aplicação da hipótese prevista no item li deste artigo
Classe ''A"
-40%
dependerá de recursos orçamentários próprios para atender à desIii -- nas Categorias compostas _de
pesa com a ProgressãO Vertical.
(cinc-o) Classes:
Classe- Especial
- 10%
§ 2-.0 fica a Sub.secretaria de Pessoal autorizada, após a l'eaClasse "D"
-15%
lização das Progr_e-?Sões Verticais, a remanejar à Cla.sse inicial de
Classe "C"
-20%
cada Categoria Funcional as vagas remanescentes nas Classes fiClasse "B"
. ......_ Qõ%
:hal e interm-ediárias .
Classe "A"
-30%
Art. 14. As Progressõe~_ Verticais _serão efetivadas mediante
IV - nas categorias de 3 (três). Classes, onde hão há Classe
Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do artigo 52,
Especial:
n..o 38 do Regimento Interno, devendo ser publicado no Djário do
Classe "C"
-20%
Congresso Nacional, Seção II,_ até o último dia do mês de junho de
Classe '·B"
-30%
cada ano. vigorando seus efeitos a partir de 1.0 de julho subseClasse "A"
-50~
qüente.

II -
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CAPíTULO II
Da Progressão Horizontal
Seçãc I
Disposições Gerais
Art. 15. Progressão :S:orlwntal consiste na elevação do Servidor da Referência que se encontra para a imediatamente .superior dentro da mesma Classe.
Parágrafo único. Concorrerão à P-fOgrêSsão de que trata este
artigo, no respectivo Quadro ou Tabela, os Servidos integrantes
do Quadro Permanente e da Tabela Permanente, respectivamente.
Art. 16. Far-se-á a Progressão HorlWntal nos percentuais de
50% (cinquenta por~ cento) por merecimento e de 50% (cinquenta
por cento) por antlgilidade.
§ 1.0 ocorrendo número fracionário
dõ-- d.iSPooto -neste artigo, o arredondamento será feito em favor do- conceito
1 (merecimento)
§ 2.0 Os percentuais de que trata este artigo incidirão sobre
o número de ServidOres concorrentes, ocupantes de cargos e empregos de cada Categoria Funcional.
Art. 17. A Progressão Horizontal decorrerá da avaliação de
desempenho, expressa em conceitos que determinarão o inter.sticio
a ser cumprido pelo Servidor.
Art. 18. O lntersticio para a Progressão RorlWntal será de
12 (doze) me.ses, para os avaliados com o Conceito 1 (merecimento) e de 18 (dezoito) meses, para os avallado.s com o Conceito 2
(antigü!dadeJ.
Art. 19. O interstício será computado em períodos corridos,
sendo interrompido nos casos em que .o Servidor .se afastar do exercício do cargo ou emprego em decorrência de:
I - licença com perda de vencimento;
II - SUS]Jen.sâd--CfisclPiínar ou preventiva;
IIL- suspensão de contrato de _trabalho, salvo se ~m gqzo de
auxilio-doença;
IV - condenação pela Justiça Comum com a pena pór tempo
inferior a 2 (dois) anos, por crime que não implique na :perda
do cargo ou função pública.
- ---

-na--ap-ucaÇão

· Conside~am-se período-s corridos, para os fins deste artigo, Os candidatos de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo.

§ l"'

§ 2"' Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela
decorrentes, a partir da data em que se verificar o afastamentO do Servidor,
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeüO ca:so, ali considerado, ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo,
verificar-se que a pena aplicada não foi mais gr~ve do q~e a ~~.:~preensão.

Art. 20. Nos casos de interrupção relacionados no artigo anterior, ex.cetuada a hipótese prevista- no seu p-arágrafo 2.0 , será
reiniciada a contagem, para efeito de o Servidor completar o interstício decorrente da avaliação de de.sempenho que precedeu o
afastamento, a :pãrtir do primeiro dia de julho ou de janeiro subseqüente à reassunção do exercício.
Art. 21. O cômputo de cada in te1·s.tício começará:
f -

nos casos de Progressão Vertical, Progressão Funcional

de uma para outra Categoria dentro do me2mo Grupo e Ascensão
Funcional, a partir do primeiro dia do mês de ji.dho; · "· ~
II -- nos casos- 'de nomeaç-ão, àdm.i.SS.ão e -Progressão Horizon-

tal, a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro, sub.seqüentes à entrada em exercicio.
Art. 22. A Subsecretaria de PesSoal pfOVidenciará, mediante
publicação no Boletim do Pessoal, até .o último _çlia çlo mês de abril
de cada ano:
I - relação do.s Servidores avaliados com o Conceito 1 (merecimento);
II - relação dos Servidores avaliados com o_ C_onceito 2 (ant!giiidade) ; e
m - relação dos Servidores que não concorrem à Pi-agressão
Horizontal, com a indicação do motivo.
23. O SerVidor poderá reclamar ao- Diretár da Secretaria de
Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5 (cinco) clias
úteis, contados da data da publicação de que trata o artigo anterior, devendo a reclamação .ser informada dentro de 5 (cinco)
dias úteis da sua interposição.
§ 1.0 Instruido o processo, na forma_ deste artigo, a Subsecretaria de Pessoal o encaminhará ao Diretor-Geral, para apreciação
do Conselho de Administração, no prazo de--5" (cinco) dias úteis.
§ 2.° Considerada procedente a reclamação do Servidor pe:o
Conselho de Administração, a e.ste compete determinar, de ime-
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dfato, a inclusão d() reclamante no devido lugar da lista geral de
classificação.
Art. 24. As Progressões Horizontais serão efetivadas mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do Art.
52 n.o 38 do Regimento Interno, devendo ser publicado no Diário
do Congresso Nacional, Seção- II, até o último dia dos meses de
Junho e novembro, de cada ano, vigorando os seus efeitos, respectivamente, a partir de 1. 0 de julho e 1.0 de janeiro subseqüentes.
seção II
Da Avaliação de

D~sempenho

Art. 25. A avaliação de desempenho funcional do Servidor,
que abrangerá o período anual de 1.0 de abríl a 31 de março, é
requisito indispensável à concessão da Progressão Horizontal.
Art. 26. O desempenho funcional será representado pelo resultado dos fatores relac~onados na Ficha de Avaliação de Desempenho, tendo em vista:
I - a quantidade e qualidade de trabalho;
II - a iniciativa e cooperação;
m - a assiduidade e pontualidade;
IV - a urbanidade e discipilna; e
V - a antigüldade.
Art. 27. O desempenho funcional será apurado:
I - os titulares de órgãos diretamente suhordinados à Comissão Diretora, pelo Presidente do Senado Federai;

II - o.s: titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços, Seção, diretamente subordinados à D!retoria-Geral, pelo DiretorGeral;
IIL - os titulares de Subsecretarias, Serviços~ Seções, diretamente subordinados à Secretaria-Gerar da Mesa, à Assessoria, à
Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e à Consultaria-Geral,
pelo secretário-Geral da Mesa, pelo Diretor da Assessoria, pelo
Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e pelo
Consultor-Geral, respectivamente;
IV - os tituiaies de Serviços, Seções, diretamente subordinados a Subsecretarias, pelos respectivos Diretores de Subsecretarias;V -os Servidores não compreendidos nas disposições dos itens anteriores serão avaliados:

a) pelo chefe imediato; e
b) pelos respectivos titulares, ou, por delegação destes, pelos
correspondentes chefes, na hipótese de lotação em gabinete de
Senador.
Parágrafo único. Ocorrendo a movimentação do Servidor no
período da avaliação de desempenho, de que resulte subordinação
direta a outra chefia, ser-lhe-á atribuída avaliação pelo Chefe
a que, no mesmo periodo, esteve subordinado por- mais tempo.

Art. 28. Da avaliação de desempenho caberá pedido de reconsideração à própria autoridade avaliadora e, à Comissão Diretora,
em grau de recurso.
Art. 2D. Ao Servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do serv!ço por mais da metade do período, por motivo de
acidPnte em serviço, atacado de doença profissional ou acometido
de moléstia grave, devidamente comprovada em inspeção médica,
será atribuído o conceito da última avaliação.
Art. 30. Ao Servidor afastado de exercício do cargo ou emprego para o desempenho de mandato eletivo, para prestar serviços a outros órgãos do Poder Público ou para cumprir missões estranhas ao Senado Federal, será atribuído o Conceito 2 (antigUidade), independentemente de avaliação.
Art. 31. somente_ serão avaliados os ocupant-es de cargos do
Grupo-Direção

e Assessoramento Superiores que sêjam titulares

de cargo efetlvo, integrantes do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Parágrafo único. -Estão_ igJ,lalmente dispensados de avaliação
os servidores posicionados na última referência que integra a estrutura de sua Classe, os quais não poderão concorrer à Progressão
Horizontal.
Art 32 A ctistribuicão da totalidade dos Servidores de cada
Categofla Funcional, pélos percentuais estabel~~idos ~~ a.rt·go
16 far-se-á pela ordem decrescente do.s pontos ob..,ldos, a~rxbumdo
se' 0 Conceito 1 aos primeiros 50% Ccinqüenta por cento) restantes.
§ 19

Ocorrendo empate -na clsssificação, decorrente da avalia-

ção este será resolvido em favor do Servidor que haja ingressado
no 'senado Federal_ mediante concurso público de provas, ~u cl:o
provas. e títulos específicos para o cargo que ocupe ou de at.v1dade
semelhante.
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§ 2. 0 Persistindo o empate, terá preferência, sucessivamente,
o Servidor:
I - de melhor apr.oveitamento na apuração dos itens 1 a 4
da Ficha de Avaltação de Desempenho;
II - de maior tempo na Referência;
III - de mai.or tempo na Classe;
IV - de maior tempo na Categoria Funcional;

V-

de maior tempo no Senado Federal;

VI - de maior tempo de Serviço Público Federal;
VII - de maior tempo de Serviço Público;

VIII - o mais !doso; e
XI - o de maior prole.

Art. 39. A Subsecretaria de Pessoal, confirmada a existência
de recurSlJs orçamentários, :gr:ovidenciará, mediante publicação
no Boletim do Pessoal, os seguintes levantamentos em vistas à
Progressão Funcional de uma para outra Categoria dentro do mesmo Grupo:
I - até o último_ dia do mês de abril, a_ relação das vagas exio;;tentes nas Classes iniciais destinadas à Progressão Func!onal de
urri3. para outra Categoria dentro do mesmo Grupo, apuradas
em 1.0 de abril de cada ano;
I I - até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados
à Progressão Funcional de uma para outra Categoria dentro d,o
mesm.o Grupo, por Categoria, observada a ordem de classificacão,

com a Indicação das Referências em que se encontram localizacom~J daquelas em que serão posicionados.
Att. 40. A Progressão Funcional de uma. para outra catego-

dos, bem

§ 3.0 Na apuração das critérios indicados nos itens VI e
VII do § 2.0 deste artigo, será considerado exclusivamente o temp:J
de efetivo exercício.
§ 4.0 Para fins d:J § t.o deste artigo, considera-se concurso

público de provas ou de provas e titulas (art. 97,

Se-tembro d(' 1980

§

1.0 da Consti-

ria dentro do mesmo Grupo será eifetivada mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n. 0 38 do Regiment~ Interno, devendo ser publicado no Diário do Congresso

Nacional, Seção II, até o último dia do mês de junho de cada ano,
vigorando seus efeitos a partlt de 1.0 de julho subseqüente.

tuição). o reã.Iizado de acordo com as normas especificas aplica-

das à espécie no âmbito da Administração Pública.

Art. 33. Na hipóte~e de haver apenas um Servidor a ser
avaliado na Categoria Funcicmal a que pertença, não serão observados os percentuais, atribuindo-se ao Servidor o Oonceito 1 ou 2,
conforme obtenha mais de 44 (quarenta e quatro) ou menos de
45 (quarenta e cinco) pontes, na apuração dos itens 1 a 4 da
Ficha de Avaliação de Desempenho.
Art. 34. Os Servidores nomeados, admi.tidos ou que obtiverem Ascensão Fllncional, serão avaliados na segunda avall'ação
que se verificar após a data do exercício, salvo se, na primeira
avaliação, já possuam o interstício estabelecido nesta !Resolução,
quando, então, serão avaliados.

CAPíTULO m
Da Progressão Funcional de uma para outra
Categoria dentro do mesmo Grupo

Art. 35. Ocorrerá Progressão Funcional de uma para outra
Categorla dentro do mesmo Grupo em até metade das vagas existentes na Classe inlciê:!.l cJe cada Caterroria Funcional.

CAPíTULO IV

Da Ascensão Funcional

Seção I
Disposições Gerais

Art. 41. A Ascensão Funcional con~iste na elevação do Servidor da .Categoria Funcional a que pertença para a de outro
Grupo satisfeitas as exigências relativaS critêrios seletivos e qualificação fixados por esta Resolução.
§ 1.o o Servidor que obtiver a Ascensã:~ Funcional será localizado na primeira Referência da Clãsse inicial da Categoria em
que for incluído. excetuado o caso previsto no § 2.0 deste artig:o.

a

§ 2.0 Se a Referência indicada no parágrafo anterior for inferior à. que pertença o Servidor, a sua localização far-se-á na.
Referência que, integrando a estrutura da nova Categoria, seja a
superior mais próxima da em qUe estava localizado no momento da
Ascensão.

§ 3.0 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a proceder
ao remanejamento de vagas necessário, a fim de que seja atendido o disposto no parágrafo anterior.
§ 1. 0 As vagas destinadas à Progressão de que trata e_st_e ar§ 4.0 Na hipótese de a Referência de que trata o § 2.o deste
tigo, n~o providas ppr insutictênc~a de candidatos habilitados serão
providas mediante Ascensão Funcional ou acumuladas para a Progr~ssão se- artigo integrar a estrutura de Classe superior à Inicial, a Ascensão

somente poderá efetivar-se:

guinte.

Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior,
per$istindo a existência de vagas em_ núm_ero superior ao de c_andidatos habilitados, tanto à Progressão quanto à. Ascensão Func:onal, estas poderão, a juízo da Comissão Diretora ser providas
através de concurso público.
_
'
~

2. 0

§

3.-o As vagas existentes nJ Quadro Permanente concorrerão

os Servidores estatut:irlos; e às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela Legislação Trabalhista.
§

4. 0 Para efeito de c:í.lculo do número de vagas de que

trata este artigo, ocorrendo número ímpar de va_s:1s, a restante
serâ provida mediante Progress:;Io, salvJ se, na classifica~ão dos
habilitados no processo seletivo, a rr..elhor média tenha sidCÍ obtida
por candidato concorrente à mesma Categoria Funcional através
de Ascensão Funcional.
.
.
'
§ 5. 0 Ocorrendo apenas uma v-a-ga, esta será provida de acordo com o critério estabelecido no parágrafo anterior.
Art. 36. Concorrerão à Progressão Funcional de uma para
outra Categoria dentro do mesmo GrupJ todos os Servidores integrantes do Quadro Pennanente ou da. Tabela Permanente. observado o respectivo regime jurídico, não importando a Cla_sse a que
pertençam.
Parágrafo único. Não concorrerão à Progressão dê que trata
es:,e arti~o -~~Servidores posicionadOs na Primeira referêrlcia de ClaSse inicial.
Art. 37. A Progressã_o Funcional de uma para outra Categoria
dentro do mesmo Grupo far-se-á mediante process:J seletivo interno, de c::uáter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos
nivel de conhecimentos e grau de escolaridade compatíveis ao exercício do nmro cargo ou emprego.

Parágrafo único.

O processo seletivo de que trata este artigo

será realizado na mesma ocasião do destinado à Ascensão Funcionai.
Art. 38. Aplicar-se-ão, para efeito da Progre.ss5.o Funcional
de uma para outra Categoria dentro do mesmo Grupo, as normas
relativas à Ascensão Funcional.

I -

em vaga. não cOmprometida para provimento mediante

Progressão Vertical; e
II - quando a Classe a que corresponde a Referência compreender atividade de nível superior, para cUjo desempenho não seja

exigida formação técnica especializada.
Art. 42. Observado o disposto no art. 46 desta Resolução, po-

derá haver Ascensão Funcional para o provimento de vagas existentes em todas as Categorias constituídas de cargos efetlvos e empregos permanentes, vedada a Ascensão para Quadro Permanente

ou Tabela Permanente diversa daquela a que pertença o Servidor.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, denolninam-se Quadro Permanente e Tabela Permanente, respectivamente, o co_njunto de cargos integrantes do sistema estatutário e o

grupo de empregos regidos pela Legislação Trabalhista.
Art. 4S.

Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único

deste artigo, poderão concorrer à Ascensão Funcional, no Quadro

Permanente ou na Tabela Permanen~e, todos os seus seus Integrantes, não importando a Classe a que pertençam e a Referência em
que estejam localizados.
Parágrafo único. Não poder!f concorrer à Ascensão Funcional
o Servidor que estiver locallzado na primeira Referência da Classe
inicial da respectiva Categoria Funcional.
Art. 44.
Funcional.

Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão

Art. 45. A classificação dos habilitados à Ascensão Funcional far-se-á, conforme o caso, pela nota obtida na seleção interna, na fonna dos

§§ 1.0

e 2.0 do art. 52 desta Resolução.

§ 1.0 Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de provas ou de provas e títulos, terá preferência sucessivamente:
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I - o que ingressou no Senado Federal, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos específica para o cargo que
ocupe ou de atividade semelhante;
n· - o que Ingressou, há mais tempo no Serviço Público Federal, mediante concurso público de provas ou de provas e titulas,
para o cargo de ativldades assemelhadas ao que ocupar;

o de malar tempo no Serviço Público Federal;

V -

o de malar tempo no Serviço Público;

VI -

o mais !doso; e

vn -

de maior prole.

Na apuração do terceiro critério de desempate, será
considerada a data do exercício decorrente da nomeação ou admissão, sem qualquer deduÇão na contagem, salvo na hipótese de afastamento com perda de vencimento ou salário.
§ 2.9

§ s.o Será considerado exclusivamente o tempo de efetivo
exercício na apuração dos critérios indicados nos- itens IV e V do
§ 1.0 deste artigo.
§ 4.° Considera-se concurso público de provas ou de provas e
títulos (art. 97, § 1.0 da constituição), para efeito dos itens I e n
deste artigo, o realizado de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração Pública.

Art. 46. Será reservada ao provimento por Ascensão Funcional metade das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes Categorias Funcionais.
§ 1.0 As vagas destinadas à Ascensão Funcional e não providas por insuficiência de candidatos habilitados serão providas
mediante Progressão Funcional de uma para outra categoria dentro do mesmo Grupo ou acumuladas para a Ascensão seguinte.
s 2. 0 Após ii aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a existência de vagas em número sUperiOr ao de candidatos habllitados, tanto à Progressão Funcional dei- um i para outra
Categoria dentro do mesmo Grupo quanto à Ascensão Funcional,
estas poderão, a juízo da ·comissão PiretOra, ser providas através
de concurso público.
§ 3.0 As vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão
os funcionários estatutários~ e às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela Legislação Trabalhista.

Art. 47.
na data:

Para efeito da Ascensão Funcional, verifica-se a vaga

I - do falecimento do Servidor;
II - da publicação do ato que apoSentar, eXonerar ou demitir
o Servidor;

nr- da rescisão do contrato de trabalho;
IV V -

da criação do cargo ou do emprego; ou
da vigência do ato de Progressão ou Ascensão Funcionais.

Parágrafo único. Não poderá ocorrer Ascensão Funcional em
claro de lotação das Categorias Funcionais.
Art. 48. A Ascensão Funcional só poderá ef'etivar-se se comprovada a existência de recursos orçamentários disponíVeis para
fazer face à despesa decorrente.
Art. 49. Confirmada a existência de recursos orçamentários,
a Subsecretaria de Pessoal providenciarã, mediante publicação no
Boletim do Pessoal, os seguintes levantamentos:
I - até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas Classes__iniciais destinadas à Ascensão Funcional, apuradas em 1. 0 de abril de cada ano;
! I - até o dia 30 de junho, a relação dos servidores habilitados à Ascensão Funcional por categoria, observada a ordem de
classificação, com a .indicação das Referências em que se encontram localizados, bem como daquelas em que serão posicionados.
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Art. 50. A .ascensão Funcional será efetivada mediante Ato do
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n. 0 38 do
Regimento Interno~ devendo ser publicado no Diário do Congresso
Nacional, Seção II, até o último dia do mês de junho de cada ano~
vigorando seus efeitos a partir de 1.0 de julho subseqüente.
Seção n
Processo Seletivo

m ·- o de malar tempo de serviço no Senado Federal;
IV -
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Art. 51. O processo seletivo constitUi requisito básico à concessão de Ascensão Funcional e Progressão de uma para outra categoria dentro do mesmo Grupo.
Art. 52. O processo seletivo far-se-á mediante seleção interna,
de caráter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos nível
de conhecimentos e grau de complexidade relativos ao exercício do
novo cargo ou emprego, obedecidas, no easo, a forma e condições de
realização Idênticas às estabelecidas para o concurso públloo de
provas ou de provas e títulos, exceto o limite de idade.
§ 1.0 A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser
substituída por aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, realizado pelo Senado Federal, para ingresso na
Categoria Funcional a ser alcançada pela Ascensão.
§ 2. 0 Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos aprovados em concurso público terão -classificação distinta daqueles que
se habilitaram através do processo seletivo.

Art. 53. Somente poderá inscrever-se no procCBso seletivo o
Servidor que possua a habilitação profissional ou escolaridade exigida para ingresso na Categoria Funcional a que concorrer.

Art. 54. __ A Comissão Diretora, mediante Ato próprio, por indicação do Primeiro-Secretário, designará, até o último dia do mês
de abril de cada ano, Banca Examinadora responsável pela aplicação do processo seletivo que se realizará até o último dia do mês
de maio subseqüente.
Art. 55. Do resultado do proceso seletivo caberá reclamação,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Banca Examinadora, que terá
igual prazo, a contar do recebimento pela Seção de Protocolo da
Secretaria Administrativa, para pronunciar-se sobre o assunto.
Parágrafo único.

Após decididas todas as reclamações a que

se refere este artigo, a Banca Examinadora remeterá, de imedi.ato,
a classificação final dos habilitados no processo seletivo à Subsecretaria de Pessoal.
Art. 56. Tendo em vista o processo se-letivo, é permitido à
Administração oferecer aos candidatos iru;critos cursos preparatórios.
CAPÍTULO V
Das Disposirões Transitórias e Finais

Art. 57. A subsecretaria de Pessoal providenciará, até o mês
de novembro de 1980, mediante publicação no Boletim do pessoal,
a divulgação dos Programas relativos ao processo seletivo característico dos Institutos da Ascensão Fancional e Progressão Funcional de uma para outra categoria dentro do mesmo Grupo.
Art. 58. O interstício decorrente da primeira avaliação a ser
realizada nos termos desta Resolução será contado a partir de 1,0
de junho de 198().
Art. 59. Por ocasião da primeira avaliação de desempenho,
verificada a hipótese prevista no art. 29, os Servidores ali indicados
receberão o Conceito 2 (antigüidade).
§ 1.0 O disposto neste artigo não se aplica aos servidores a
que se refere o parágrafo único do art. 15 da Resolução n. 0 25, de
1979. bem como àqueles Servidores já posícioriados na última Referência da Classe final de suas respectivas categorias Funcionais.
§ 2. 0 Os efeitos decorrentes da aplicação deste artigo vigorarão a partir de 1.0 de julho de 1980.

5030

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NA CIO['; AI. {Scçào 11)

,S,•xtawfcira 26

.Art. 60. Por ocas1ao da primeira aval!ação de desempenho,
ver!tlcada a hipótese prevista no art. 29, os Servidores ai! indicados receberão o conceito 2 (antlgüidade).
.Art. 61. Flca assegurado o direito à AScensão Funcional, à
Progressão Funcional e ao Aumento ;por Mérito, decorrentes da
aplicação da Resolução n.o 25, de 1979, previSta para o mês de julho de 1980, aos servidores devidamente habilitados.
.Art. 62;' Assegura-se, de Igual forma, pelo prazo de 2 (dois)

anos, aos candidatos devidamente classificados no processo seleti'Vo realizado em junllo de 1980, nos termos da Resolução n.0 25,
de 1979, o direito à AScensão Funcional para as Categorias funclona!S a que concorreram, respeitadas as épocas próprias, previstas nesta Resolução.
ANEXO
(art. 26 - RES ...................... ../80)
FIOHA DE AVAiLIAÇAO DE DESEMPIElNHO
NOME DO SERVIDOR: ·······································-···········...· · - - - - - - -..· CATEGORIA FUNCIONAL: .......................................................
REJF'ElR:eNCIA: ..................................... ..
óRGAO DE EXERCíCIO:
PERíODO DE AVALIAÇAO
DE -·----.! _............_.../.........._

·------·------------

1. Qualidade e Quantidade do Trabalho

capacidade de desempenhar as tarefas com
cuidado, exat!dão e precisão.
Volume . de trabalho produzido, levand'o-se em
conta a complexidade, a capacidade de aprendizagem e o tempo de execução, ~em prejuízo
da qua:lldade.

O
O
O
O
O

()5 pontos
10 pontos
20 pontos
30 pontos
40 pontos

Decreto .n.o 84 ..Q69, de 29-4-80, que, ap·erfeiçoando o sistema conem suas normas, simplificadas e claras, critérios ma.~s lógi-

~agra

cos e human-os, em favor da laboriosa classe dos funcionários públicos.

o Senado Federal \SOmente no ano próximo passado introduziu, no âmbito de sua Administração, a. nova sistemrut~ca de movimentação de pes.soal. A Resolução n.o 25/79 consubstancia os postulados dessa nova tendência, ao reunir em um só diploma os três
Institutos lntegrant<ts do sistema.
Ainda não de-correu um ano de vigência da Resolução n. 0 25,
de 18 de junho de 1979, já ·.o Poder Executivo edita o Decreto n. 0
84.669, operando p-rofundas modificações no sistema, in.clusive nos
rcritérios de avaliação do desempenho funcional, suprim.~ndo a -exigência. da habil.iotação em teinamento funclonal; e!!minando o
Instituto do Aumento por Ménlto; desdobrando a Progressão Funcional em Vertieal e Horizontal, permitindo a Progressão Funcional de uma categoria para outra, dentro do mesmo Grupo de At!vidade.
Os antigos critérios de m-erecimento e da antlgüidade foram
restabelecidos no nove! diploma, com toda a exuberância dos valüres unlversai1.s que encarnam.
O Decreto n. 0 84.669. de 29 de abril de 1980, desprezou o tecnicismo subjetivista do sistema até então vigente, moldando novos contornos no arcabouço da movimentação de pessoal, ditado
!pela nobr-eza dos 'POStulados social e humano.
Urge, po~s, adaptá-lo à administração do Senado Federal, dotando a Casa de um .tnstrum~nto mais adequado, mals justo, mais
humano.
O pr·esente Projeto de Resolução reflet-e o inter.esse da atual
có.n:Us.são Diretora em manter uma legislação de pessoal atual!zada, através de um re.gulamento com norm-as simples, de fácil
aplicação, p.e!a Subsecretaria d.e Pessoal do Senado Federal.
Para tanto. o Grupo -de Trabalho, criado .pelo Sr. Primeiro-Secretário para elaborar o anteprojeto da Proposta ora em exame.
entre outras providênc-.'!.as, bus-cou contato com o corpo de técnicos
do DABP, com o objetivo de conhecer os reais propósi·t.os ·e fundamentos que ori·entaram a filosofia do sistema rccé-~1-imoplanb.C.·o,
no âmbito do Poder Executivo e adaptã·lo à realidade da nossa adminis:.
tração.

2. Iniciativa e Cooperac;ão

Capacidade de visualizar situações e agir prontamente, assim como a de apresentar sugestões
ou idéias tendentes ao aperfeiçoamento do serviço.
Contribuição espontânea: ao trabalho de equipe
para atingir o objetivo.

O 05 pontos
D 10 pontos
O 15 pontos
D 20 pontos

3. Assiduidade e Urbanidade

Presença permanente no local de trabalho.
Relacionamento com os colegas e as partes
4. Pontualidade e Disciplina
Cu-mprimento do horário estabelecido.

D 05 pontos
O 10 pontos
O 15 pontos
O 05 pontos
10 pontos
15 pontos

Observância: da hierarquia e respeito às nnrmas
legais e regulamentares

o
o

Somatório -

O Total de
pontos

(!tens I a IV)

5. Antigüidade

Tempo de serviço público: 1 (hum) ponto para . 0 Até
cada ano de efelivo exercício, até 30 pontos
30 pontos
6. Somatório dos Pontos Atribuídos ao Secyidor

AVALIADOR
DATA ................. ./ .......

O Total de
pontos

------------..!·---·__

· A pr-esente propos.1ção está dividida em cinco Capítulos:

o Capítulo I trata d:a Progressão Vertical, desdobrado em 14
artigos, em que se define este inst1tuto; trata do critério de classificação do pessoal para eS$e fim; do interstício; do recurso; da
abertura das vagas e do _processo ~e efetivação da mesma.
O Capitulo II versa sobre a Progressão Horizontal, que se const~tui numa forma atualizada do Aumento por Mérito. com quase
todas as características dess;e lnstitu:.o, inclusiv-e o sistema de
aval!ação de desempenho funcional. É tratado através de 20 artigos.
O Capitulo Ill cuida de um instituto sui generis em termos de
Progressão Fune.~onal: a que se realiza de uma para outra Categoria dentro do mesmo Grupo de Ativldades. Os critérios e o processo de obtenção- desta promoção, inspirados 1pela Ascensão Fun~
clonai, ·estão consubstanciados nos seis artigos que integram este
Capítulo: existência de vaga, processo sel-et.~vo intern-o. grau n~
escolaridade para o novo cargo, época de realização e forma de
efetivação.
O Dapítulo IV transfere· para o novo diploma as normas da
Resolução n.O 25, de 1979, referentes ao rustituto da Ascensão Funcion-al. As alterações de ordem cronológ!ca, introduzidas no Ca.pi•tulo em pau-ta, visam dotar a Adm~nistração de uma maior
economia processual na sua execução.
4

E, fi-nalmente. o Capítulo V estabelece em .Eeis ar-tigos as Disposições Transitórias e Finais.
Sala das Sessões. 25 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Pr·es.idente - Nilo Coelho, Relator - -Alexandre Costa - Gabriel
IIennes - Gastão Müller.

Justificação

A Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.- ao instituir no
âmbito da Admin!.stração Públ!ca o Plano de Classificação de Cargos, traçou novas diretrizes no campo da movimentação de pes-

criando as f.!gura.s da Ascensão e Progressão Funcionais e do
Aumento por Mérito, institutos que sucederam o antigo sistema
da promoção por merecimento e por antigüidade.
surgiram, então, poste:r!ormente, as normas regulamentadoras'
desses Institutos jurídicos, desenvolvendo-sé o sistema, através da
edição de vários decretos.
F;Oal,

Assim, tivemos os Decretos n.os 80.602, de 25-10-77, 81.333, d·e
13-2-78, 82.265, de 13-10-78. 82.987 de 4-1-79, todos revogados pelo

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N.o 84.6·69, DE 29 DE ABRIL DE 1980
Regulan;tenta o instituto da progres3ão funcional a
se referem a Lei n. 0 5. 645, de 10 ·de setemhro de 1970,
e o Decreto-lei n.o 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, e dá
outras providências.
que

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar•t.. 81. item III, da Const.ltuição e tendo em vista o disposto nos arts. 6.0 e 13 da Lei n. 0 5. 645, de 10 de dezembro d·e 1970, e
no art. 7. 0 do Decreto-lei n. 0 1.445, de 13 de fev·ereiro d·e 1976, decreta:
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!CAPíTULO I
Das Disptlsições Gerais
Art. 1.0 Aos .servidores incluídos no Plano de Clas.sificaçã,o de
Cargos, ,instituído pela Lei n. 0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970,
aplicar-.se-á o instituto da progressão funcional, observadas as normas constantes deste Regulamento.
Art. 2:0 A progre-ssão funcional -consist~ na mudança do servidor da referência em que se encont.ro. para a imediatamente superior.
7

__

-

Parágrafo único. Quando a mudança ocorrer dentro da mes-ma classe, denominar-se_-â progressão horizontal e quando .~mpll
car mudança. de classe, progressão vertical, que dependerá da existência de _'V'aga ou vago.
-

-n - dos servidores localizados na. última referência da classe a que pertencem;
m - dos servidores que não podem obter progressão, nos casos especif1cados no art. s.o deste Decreto;
IV - dos servidores a que se referem os arts. 14, 15, 17, 18 e
32 d""te Decreto; e
V - das vagas existentes ou dos vagos previstos no limHe da
lotação de cada classel destinados à progressão vertical.
Parágrafo único. O.s levantamentos previstos este artigo serão r-ealizados com base nas situações existentes em primeiro de
janeiro e de julho de cada ano.
CAPíTULO III

Art. 3.° Far-se-á a progressão horizontal nos per:c-entuais de
50% (einqüentf_,, por cento) por merecimento e 50% (cinqüenta
por cento) por ant!güidade.
.
Parágrafo único. Os percentuais de que trata este art.\go incidirão sobr-E: o número de ocupantes _de cargos e emprel?;OS de cada
categoria. funcional, com a dedução dos abrangidos pelos arts. 14,
17, 18 e 32.
Art.. 4. 0 A progressão horiozntal decorrerá da avaliação de
desempenho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido .pelo servltdor.
Art. 5.° Concorrerão à progressão vertical os servidores localizados na última referência das cla.sses iniciais e intermediárias.
CAPíTULO II
Do Interstício

Al't. 6. 0 O interstício para a progressão horizontal será de 12
(doze) meses, para os avaliados com o OOnceito 1, e de 18 (dezoito)
meses, para os avaliados com o Conceito 2.
Art. 7.0 Para efeito de progressão vent.ical, ó interstíc!o será
de 12 (doze) meses.
Art. 8.0 O interstício será computado em períodos corridos,
sendo .interrompido nos casos em que o servidor se afastar do
exercí-cio do cat~go ou emprego em decorrênci-a d>2:
licença com perda de vencimento;
II - suspensão disciplinar ou preventiva;
III - prisão adminiStrativã. ou decorrente de decisão judic,i.al;
IV - suspensão do contrato de trabalho, salvo se em gozo de
auxilio-doença;
V - viagem ao exterior, sem ônus para Administração, salvo
se em gozo- de férias ou licença para tratamento de saúde; e
VI - prestação de .serviços a organizações internacionais.
I -

1.° Consideram-se períodos cottidos, para os efeitos deste
artigo, aqueles contados de data a data, sem qualquer dedução na
contagem.
§ 2.o Será restabelecida a contagem do inter&tíclo, com os
efeitos dai decorrentes, a partir da data do afastam.ento do .servidor para o cumprimento de suspensão discip1!nar ou preventiva,
nos casos em quê ·ficar apurada a improcedência da penal:dade
aplicada, na primeira hLpótese, e, no s:egurtdo caso, se não_Ie.sultar pena mais grave que a de repreensão.
Al't. 9." Os casos de interrupção relacionados no artigo &nterior.. será reiniciada a contagem para efeito de o servidor comple•tar o interstício decorrente da avaliação de desempenho que precedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de janeiro ou julho
.s.ubseqüente à ieassunc;ão do exercíc'!o.
Art. 10~ O interstício decorrente da primeira avaliação, a
ser realizada nos termos deste Decreto, será C.QP.tado a partir d-e
1." de julho de 1980.
§ 1.0 Nos casos de progressão funcional, o interstício serâ
contado a pa:nt.ir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.
§ 2.o Nos casoS de---nomeal.iáo, admissão, redistribuição . ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário· ou
movimentação de empregado, realizad-as a pedido, o interstí<:io
s-erá contado a partir do primeirD dia do mês de julho após a entrad-a em exer.cício.
§ 3.o a hipótese de transferência do funcionário ou movimentação do erop:r:egado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de
ccupantes de cargos nu empr.eg9s ip.cluícto;; __n_o~&stema da Lei n.0
5.645, de 1970, o servidor levarâ para o novo órgão o período d-e
interstício já comp.utado na forma deste aiit.igo.
Art. 11. No último dia de julho deverão estar consumados os
seguintes levantam~ntos:
I - dos servidores com inte.rstício cumpr,'!do;
§

Da Avaliação de Desempenho

Art. 12. A avalé.ação representará o desempenho do servidor
no período de 12 (doze) meses e serã feita até 15 de agooto.
§ 1. 0 O desempenho funcional será apurado pelo chefe im-ediato e ponderado de acordo com os critérios estabel-ecidos no modelo anexo de ficha de avaliação de desempenho.
§ 2.'? Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, apenas a 50% (cinqüenta por cento) dos servidores de cada categoria funcional poderá ser atribu,ído número de pontos igual Oll superior a 75 (setenta e cinco), resultando a classificação final da
aplicação do disposto no al"lt.~go seguinte.
§ 3. 0 No -caso de ocorrer número fraclonário na aplicação do
disposto na parte ini-ci-al do parágrafo anterior, o arredondamento ficará a critério do chefe imechtato.

A"t. 13. A distribuição da totalidade dos servidores pelos percentual$ estabelecidos no art. 3.0 , far-se-á pela ordem decrescente
dos pontos obtidos, atribuindo-se o Concetto 1 aos primeiros 50%
(clnqüenta por cento) e o Conceito 2 aos 50 <cinqüenta por cento)
resta·ntes.
§ 1.0 Proceder-se-á ao desempate pel•a soma dos pontos obtidos nos itens 1 a 4 da ficha de avaliação de desempenho.
§ 2.0 Persistindo o empate, terá preferência . .sucessivamente,
o .serv.idor:

I II -

de maior tempo ria referência;
de maior tempo na classe;

III -

de maior tempo na categoria funcional;

IV -

de maior tempo de serviço público federal;

V VI -

de maior tempo de servidor público; e
o mais idoso.

apuração dos cnitérios indicados nos iten.s IV e V
do
ant.igo, será considerado exclusivamente o tempo de
efetivo exercicio.
§ 3. 0 Na
§ 2.o deste

§. 4.0 Na hipótese de haver apenas um servidor a ser avallado na categoria funcional a que pertença, não serão ob.s·ervados

Os percentuais, atribuindo-se ao servidor o Conce~to 1 ou 2, con-

forme obtenha mais de 74 (setenta e quatro) ou menos de 75 (setenta e cinco) pontos.

Art. 14. Os servidores concorrentes à progr·essão vertic·al serão classificados pelo criW.rio de maior t.e_mpo na r·eferência, proC·edendo-se, a.penas em ·c-a.so de empate, na forma estahelec.!ãa nos
itens II a V! do § 2.0 do are. 13.
Art. 15. Os servidores nomeados ou admitidos, assim como os
transf·eridos ou movimentados, a pedido, ou ainda as que obtiverem ascensão funcional se.rão avaliados na segunda avaUagão que
se verificar após a data do exercício.

Ari. 16. Nos casos em que ocorrer fato de que resulte subordlnaçáo imedi-ata a outro chef-e, no âmbito do órgão ou entidade, o
servidor será avaliado p-elo chefe a que -est•eve subordinado por
maior tempo no período correspondente à avaliação, ou p·elo 6Ub.::::t,ituto legal
Parágrafo único. Não sendo possível ef.et.ivar-s-e a avaliaç-:5.o
nos termos de.ste artigo ,atribuir-se-á o mesmo nUmero de pontos
obtidos_ n-a avaliação imediatamente anterior, observada a regra
contida no item 5 da ficha de avaliação de d·esempenho.
Art. 17. Não será avaliado o serv1idor que, no prLneiro dia
do mês de julho, estiver afast.ado do exercício do cargo ou do emPrego por perlodo igual ou superior a 6 (seis) meses, por motivos
não relacionados no art. 8. 0 cieste Decreto .
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Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, será atribuído o
Conceito 2.
Art. 18. Indep·endentemente da avaliaç-ão, será atrtbuido o
Conceito 1 aos servidores:

§ 3.0 Nos
fliciente para
prevista neste
derados como

Sl'tl•mhru dt• I YSO

casos em que a lotação global da categoria for insu-

compor a lotação das respectivas classes, na forma
artigo, os corr.espondent.es percentuais serão consilimites máximos.

§ 4.0 NaS cat_egori.as funcionais constituídas de classes que
a~branjam áreas de atribuições específicas•. os perc·entual:s estabeleocupantes de cargos ou funções integrantes dos Grupos cidos neste artigo somente serão considera'dos na fixação da lotaDi.reção e Assesso-ramento Superiores e Direção e Assistência ~n- ção das classes que não envolvam atividades de ápoio operacional.
termediáriSJS;
---; 5.0 · Qualquer alteração na lotação global da.s categorias funIII - ocupantes de Funções de_ Assessoramtmto Superiores a
cionais so.mente poderá ser considerada, para efeito da reformulaque aludem os art.s. 122 a 124 do Decreto-lei n. 0 200, d<> 25 c>e ~e
ção dos quantitativos de ca:ó.'a classe, no exercício subseqüente
v.ero~ro de 1967, titulares de cargo efetivo ou de e•mprego permaàquele em que .ocorrer. observada, em qualquer caso, a existência
Conceito 2.
de recurSO$ orçamentários suficientes e adequados.
IV - em e~erciclo nos Gabinetes Civil e ~litar da Pre.sidênArt. 24. Para efeito de progressão vertical, verifica-se a vaga
cia da República, no Serviço Nacion&l de Informações, na Secre- originária
. na data:
taria Geral do Con$elbo de Segurança Nacional;
I - do falecimento;
v - requis.~tados para o exercício .de cargos ou funções in~e
II - da pubE.cação do ato que transferir o funcionário ou mograntes do Grupo - Direção e Assessoramento SUJPeriores, nos Poderes Legislativo e Judiciário da União, no Di.strito Federal e Ter- vimentar o empregado;
ritórios, bem assim os afa·stados, mediante autorização expressa
d·a autoridade com];l-etente, :para .cargos ou funções de direção suIII - da publicação do ato que exonerar ou demitLr o funcioperior em Empresas P_úbUcas, Sociedades de Economia Mista, Fun- nário;
dações ln$tltuidas pela União, e nos serviços dos Estados e MuIV- da rescisão do contrato de traba:ho;
nlcíp~os;

I -

oCupantes de cargos de natureza especial;

II -

VI -· afastados em virtude d_e elei_ção por assembléia ou de.signados membros de órgãos colegiados federai-s .•

CAPiTULO IV

Da Progressão Funcional
Art. _19. Os a tos de efet.ivação da progressão funcional, observado o cumprimento -elos correspondentes interstícíos. deverão

ser publicados até o último dia de julho e de janetro, vigorando
seus efeitos a partir, re$pectivamente, d'e setembro e março.

Art. 20. 'S·erá de.clar.ado nulo o ato que houver concedido indevidament-e a progressão funcional.
Art. 21. Será efetivada a progressão funcional a que :fazia
jus o servidor falecido ou aposentado.
Art. 22.

A progressão funcional dar-se-á mediante ato do di-

rigente do órgão de peS$Oal

Art. 23. Para efeito da progre$são vertical, a estrutura das
categorias funcionais, com vistas à fixação de lotação das respectivas classes, será constituída da seguinte for.ma:
I - Na$ Categorias compo$ta$ de 3 (três) classes: Classe E.spec:al- 10% (dez por cento); Cla$$e B ~ 35% (trinta e cinco por
cento); e ClMse A - 55% (<:inqüenta e cinco <por cento).
Nas Categorias compostas de 4 (quatro) classes: Classe
E=.l:Jeclal- 10% Cdez por cento); Classe C - 20% (vinte por cento);
c:ass.a B - 30% (trinta por cento); e Classe A - 40% (quarenta
rpor cento).
III - Nas Categorias compostas d·e 5 (cinco) classes: Classe
Especial- 5% (cinco por "ento); Clal;$e D- 10% Cdez por cento);
Classe C - 15% (quinz·e por cento); Classe ~ - 30% Ctrinta por
cento); e Cl.as$e A - 40% (quarenta por cento).
II -

IV - Nas C:at·egorias do Grupo_,Pesquisa c:entifica e Tecnológica: ClaS&·e Especial - 5% (cinco por cento); Pesquisador - 10%
Cdez por cento); Pesquisador Assüciado B - 15% (quinze por cento); Pesquisador Associa-do A - 20% (vinte por cento); Pesquisador Assistente B - 20% (vinte po:r ce:nto); e Pesquisador Assistente A - 30% (trinta por cento).

V - Nas CategoriM do Grupo Jl.rtesanato: Clas..o.e Especial 5% (cinco por cento); Mestre - 10% (dez !_POr cento); Contramestre - 15% (quinze por cento); Jl.rtífice Especializado - 30%
Ctr.inta pc·r cento); e Artífice - 40% (quarenta por cento).
VI -

Nas Categorias funcionais que não possuem cl8.$se es-

§ 1. 0

Os perc·entuais especificados neste artigo incidirão so-

pecial: Classe C - 20%- (vinte por cento);- Classe B - 30%
Ctrinta por cento); e Clas.se A - 50% (cinqüenta por centoL

V - da vigência do ato de progressão vertical ou ascensão
funcional: e
VI -

da publicação· do ato de aposentadoria.

Verificada vaga originária e-m uma categoria func:onal,
serão consideradas aberta.s, na mesma data, toda.s as decorrentes
de seu pr·eenchintento.
§ 1. 0

§ 2. 0 Para eferto de progressão vertical, as vagas existentes,
ou que Venha:q~ a ocorrer, bem assim os vagos previstos na lotação
das classes intermediária$ ou finais, das categorias funcionais serão conSiderados, indi.stintamente, no Quadro ou TR~bela Perman-entes de cada Ministério, órgão integrante da Presidência da
Rz.pública, órgão Autônomo ou Autarquia federal, c-onfonne o regime Jurídico do servidor que tiver direito à progressão.

Art. 25. o .Servidor q_ue fizer jus à progressão vertical será
elevado. à classe imediatamente sup.erior àquela a que pertence, na
respectiva categoria:
I -- ocupando vaga, originária ou decorrente; ou

II - levando, paar a nova classe, na conformidade do disposto
no art. 7. 0 do Decreto-lei n. 0 _ _l ._5_25; de 28 de fevereiro d-e 1977, o
respectivo cargo ou emprego, observado o llm.ite da lotação da c:asse, f!.xada na forma do art. 23 deste Decreto.
§ 1. 0 Nas hipóteses em que, por conv-eniência da Administr-ação, a lotação global da: categoria for insuficiente para compor a
estrutura prevista no art. 23 deste Deei'eto, os cargos ou emporegos
que, por efeito de progressão funcional, tiverem passado a integrar a última classe, reverterão, quando vagar.em, à classe inici·al.
§ 2. 0 A aplicação da hipótese prevista no item II deste artigo
dependerá da comprovação da existência de recursos orçamentáríos próprios para atender à despesa d-ecorrente da progressão
funcional.

Art. 26.

A progressão funcional, em categorias constituídas

de classes que abranjam áreas de atividact.es especificas, som'ente
pcderâ re-cair em s-e-rvidor ocupante de cargo ou emprego que en-

volva a correspondente especialidade.
Art. 27.

Respeit:lda a lotacão global da categoria funciona,!,

as vagas e vagos previstos na lotação de cada classe, resultantes

da aplicação dos p-ercentuais estabelecidos no art. 23 deste Decreto,

poderão teverter às classes imediatamente inferiores.
Art. 28. Constituem requisitos para a progressão vertical,
além do interstício, a escolaridade. a ha·bilitação profissional e a
formação especializada exigidas nas especificações da respecth~a
categoria. funcional, para o desempenho das atribuicões da classe
a que concorrer o servidor.
·
§ 1.0 ReSSalvado o cumprimento do int·erstício, o disposto neste artigo não será exigido dos servidores 1nteg1·antes das catego-

bre a lotação g:obal fixada para a categoria funcional, considerando-se, para esse ef·eito, englobados o Quadro e a T.aJbela Permanentes de cada Ministério, órgão integrante da Presidência da: Répúbllca, órgão Autônomo ou Autarquia federal.

rias funcionais dos Grupos Art.esanato, Serviços Auxiliares, Outras
Atividades de Níve: Médio e Serviços de Tran:;.port-e Oficial é Portaria, desde que relativa a categorias cujas atividades corresponc:lam u profissões não regulamentadas.

§ 2.o O cálculo dos percentuais estabelecidos neste artigo comecará, se1npr:e, pela classe inicial, seguindo-se as demais e despreZandc-se as frações, que, somadas, serão acrescidas à lotação
da classe inicial.

§ 2. 0 O requisito de Doutorado ou M-estrado ~erá. exigido dos
servidores concorrentes, respectivamente. às classes de Pesq_,üsador Associado e Pesquisador Assistente, integrantes das categorias
funcionais do Grupo Pesquisa Cl entifica e Tecnológica.
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CAPíTULO V

Das Disposições Especiais

Art. 39. o DASP expedirá normas complementares a .serem
ohservadas no processam-ento da progressão fWlcional de que trata
este Regulamento.

Art. 29. Haverá em cada Wnistério·, órgão integrante da PreArt. 40. Este bizcreto entrará em vigor na data de sua pusidência da República, órgão Autônomo e Autarquia fed.eral, uma blic-ação,
revogados os Decretos n~os 80.602, de 24 de outubro de
Comissão com a finalidad-e de zelar pela observância dos critérios 1977 81.333,
de 13 de fevereiro de 1978, 82.265, de 13 de setembro
de avaliação de desempenho, estabelecidos neste Decreto.
de Í978, e 82.987, de 4 de janeiro de 1979, e demais disposições
0
em
contrário.
§ 1.
A Gomissão de que tratá este arüio será- constituída por
3 (três) servidores, designados pelo titular do órgão ou autarquia
e presidida pelo dirigente de pessoal.
0

§ 2.
O.s me!nbrás da Comissão serão substituídos em suas
faltas ou impedimentos:

a) o dirigente de pessoal, pelo .seu. substituto Ie·gal; e
b)

os

de;.mai.s membros, por suplentes designados na forma do

§ 1.o deste artigo.

§ 3. 0 A competência e o funcionamento da Comissão serão
definidos em ato a ser baixado pelo órgão Centrai do Sistema

de Pessoal Civil -

SIPElC.

Art. 30. O disposto neste Decreto não se aplica à progressão funcional dos servidores integrantes dos Grupos D~plomacia
<D-300) e Magistério (M-400 ou L'I'-M-400), disciplinada em !eglslação especifica.

A'rt. 31. Poderá ocorrer progressão funcional de uma para
outra cat-egoria, dentro do m,zsmo Grupo-. em casos especiais, expressamente indicados na legislação em vigor.

Brasília. 29 de abril de 1980; 159.0 da Independência e 92. 0 da
República. :... JO.!l.O FIGUEIREDO - Ibrahim Abi-Acl<el,
MODELO A QUE SE REFERE O ART. 12 DO DECRETO N.0 34.669,
DE 29 DE ABRiiL DE 1980
FICHA DE AVALIAÇÃO D·E DESElMPENHO
............ _ ...........
NOME DO SERVIDOR:
CA'I'E<JORIA FUNCIONAL: .......... -..... _.... - ···--···-~-..-·-..-·-·--··-..............._.............. .
REFElRJl:NCIA: - - - - - - · - - óRGAO DE EXERCíCIO: ....... _....
....._____..- ..-............................
PERlbDO DE AVALIAÇli.O
DE ···-· ..··-.... .J.-..-........-....1 ................. __
A

........._......./........ _........ / .........-·-·-·-· ..-·

1. Qualidade e Quantidade do Trabalho

capacidad_e de desemp~n]lar as tarefas com
cuidado, exatidão e pre_clSao.
Volume <!e trabalho produzido, levando-se em
conta a complexidade, a capacJdade de ap_re_ndizagem- e o tempo de execuçao, sem preJUIZO
da qualidade.

Parágraào único. Na hipótese deste artigo, além dos requisi- 2. Iniciativa e Cooperação
tos eXigidos nas normas €speclals, a progressão funcional depenCapacidade de visualizar situações -e agir pr~n
derá da hab.hltação do servidor em processo seletivo específico e,
tamente, assim como a de apresentar sugestoe.s
quando for o caso, de comprovante d·e qu9-lificação _profi.ss]onal,
ou
idéias tendentes ao a_perfeiçoamento do seraplicando-se, no que· coúbet, as narwa;s regulamentares referentes
viço.
à ascensão funcional.
Contribuição espontânea: ao trabalho de equipe
para atingir' ·o objetivo.
Art. 32. Ao servidor afastado do e..xercicio do cargo ou emprego, para o desempenho de mandato eletívo federal, .estadual 3. Assiduidade e Urbanidade
ou municipal, será atribuído o Conceito 2~ __
Presença permanente no local de trabalho.
Relacionamento com os colegas e as partes
Art. 33.

requisito de

Para

os efeitos de< te Regulamento, será exigido o

expetiênc~a

cional dos integrantes das categorias do Grupo-Segu>ança e Informações (LT-SI-1400), na forma prevista no parágrafo único do
art. 9.o do Decreto n. 0 75.639, de 22 de abril de 1975.

profissional no caso da progressão fun-

4. Pontualidade e Disciplina
Cumprimento do. horári~ estabelecid_o.
Observância da h1erarqma e respeito as normas
legais e regulamentar~s

Art. 34. Em relação aos servidores que inte-grarem a Categoria de Sanitarista, do Grupo Saúde Pública (SP-1700 ou L'I'-

5. Antígüidade

SP-1700), _a progressão funcional acal'retará mudança de sede do
exercício, na. conformidade do que estabelec-e o ~ 1.0 do art. g_o do

Decreto n. 0 79.456, de 30 de março

d~

1977.

Parágrafo únic_o. No cômputo do interstício para progressão
funciona: dos servldo!'cs pertencentes ao Grupo de qu-e trata este
artigo, deverá ser observado o dispost() no § 2. 0 do art. g_o do Decreto n.o 79.456, de 1977.

-

Ten1po de serviço púb!ico: 1 (hum) ponto para
cada ano de efetivo exercício, até 30 pontos
6. Somatório dos Pontos atribuídos

ao servidor

AVALIADOR

I

0 05 pontos

o

10 pontos

O 20 pontos
Oi30 pontos
40 pontos

o

o

05
O' 10
15
0 20

o

pontos
pontos
pontos
pontos

o

05 pontos
10 pontos
15 pontos

o
o

05 pontos
10 pontos
15 pontos

o
o
o

O Até

30 pontos

o

Total de
pontos

Em ................../..... -.,-.... ._/ _.._..,._.._.......

Art. 35. O .servidor que s·e encuntrar em gozo de auxíliodoença passará ·a p-erceber o salário decorrente da progressão funO SR. PRESIDENTI-: (Luiz Viana)- Os projetos que vêm de ser lidos
cional, a que tiver feito jus, a partir da data da reassunção do
exercício.
após publicados e distrib~~dos em avulsos, ficarã_? sobre a mesa durante _J
sões a fim de receberem emendas após o que serao despachados às comtssoes

s:s-

Das

Art. 36.

OA.Pí'I'ULO VI
Transitórias e Finais

Disposi~ões

Aos servidores que, em julho de 1980, estejam cu:n-

prindo interstício .serã conc_edido, independentemente de avaliação, aumento por mérito ou· progressão) esta condicionada à existência de vaga ou vago.
·
Paragrafo úniCo. _Os .-efeitos financeiros d-ecor:r:Mltes da aplicação deste artigo vigorarão a p"'rtir de 1. 0 de julho de 1980.
Art. 37.

Os servidores que, à data da publicação deste De-

cr-eto ainda não tiverem sido incluídos nas categorias funcionais
a qu~ fazE"-m jus e a- que concorrem originariamente sefá? no_rma1~
mente avaliados, como se jâ tivesse ocorrido a respect1va lnclusão no Plano de ClaS3Uicação de Cargos.
·
~
Art.. 38. Para efeH.o de_ inclusão de servidores, mediante transposição ou transformação dos respectivos cargos- ou _emp-reg·os, no
novo Plano de Classificacão de cargos. continuarãQ a .ser aplicados os limite.; percentuaiS de :atação, estabelecidos no art. 6.0 do

Decreto n. 0 74.448, de 22

d~

agosto de 1974.

competentes.
ü SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O tempo destinado aos oradores
do Expediente da presente sessãO será dedicado a reverenciar a memóri_a do
Sr. Pedro Aleixo, nos termos do requerimento de autoria do Senador D1rceu
Cardoso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO (E$. Lê o seguinte discurso)- Sr. Presidente e Srs. SenadOres, ilustre filho do saudoso Pedro Ale~xo, se vivo fosse,
esta riu completando 79 anos. no dia 1<:t de agosto último, o· dernocrata·liberal
Pedro Aleixo.
Impedimentos de variada ordem me justificam de não haver, nesse dia,
prestudo <.J homenagem que, nas lembranças evocativas da personalidade desse-grande brasileiro, mais que devida se faz através desta Tribuna, pois Pedro
Aleixo se inclui no rol dos que mais dignificaram, engrandecendo.o, o Parla~
mcnlo brasileiro. Nele, aliás, não sabemos o que mais admirar como homem
público: se o seu nunca escoridldO amor pela democracia, se o seu inexcedível
respeito, demonstrado objctiva e repetidamente, pela lei e por tud~ qu~ ~c liga
ao lntercsse público, tudo isso sob ::r moldura de uma extrema SimphcJdadc,
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retratante daquelas grandezas que lhe marcaram a inconfundível personalidade.
Homem que viveu para o culto das idéias, de valores em que a materialidade das atitudes vinham sempre informadas do objetivo final da busca da
justiça e do respeito pelos direitos de seus semelhantes, Pedro Aleixo, foi um
símbolo da vida política do País.
Estudioso do Direito, pode--se admitir que o seu amor à democracia, a
sua intransigência <::ontra a prepotência, tenha-se acirrado quando, em 1930,
tendo sido eleito deputado federal, seu mandato não foi reconhecido pelas
"célebres comissões reVisora-s", que se atribuiam o poder de cassar a vontade
popular, manifesta nos sufrágios dados a candidatos que não caiam nas boas
graças do regime reinante.
Impedido de exercer a representação política recebida, não desistiu de
continuar lutando no sentido de situar-se numa posição em que pudesse, efe·
tivamente, influir no sentido de propugnar pela melhoria dos nossos compor·
tamentos políticos, porfiando para o resguardo dos direitos individuais.
Não foi por acaso, portanto, que, eleito para a Assembléia Nacional
Constituinte de 1933, procurou Pedro Aleixo especialmente influir na cansa·
gração, pela Carta que então votou, de princípios que resguardassem efetivamente o cidadão contra os a tos de desrespeito aos direitos básicos da pessoa
humana.
Essa preocupação pode ser detectada, àquela oportunidade, em pronun..
ciamento feito perante a ConstitUinte que nos deu a Constituição de 1934 e nõ
qual, ao posicionar·se diante da discussão sobre os fundamentos doutrinâriQS
dos direitos- do homem, assinalava que não lhe importava analisar a matéria
sob tal enfoque, eis que lhe importava muito mais tranqiiilizar·se de que, ••na
luta de todo o dia, no conflito de todos os instantes, é no texto das decla·
rações de direito que o cidadão oprirriido vai buscar remédio contra a opris*
são". E, na defesa de seu modo de ver a questão, concluía com maestria; .. Os
governantes, nessas normas, hão de encontrar o limite de seu poder; os governados farão delas a armadura de seus direitos".
A defesa intransigente desses direitos, o conhecimento de todos quantos
com ele conviveram de que não arredava um milímetro em assim se postar,
mais que qualquer outro motivo, foi a causa de repetidos sofrimentos para o
grande brasileiro, custaram·lhe mesmo muito caro alguns anos antes de sua
morte.
Como sabemos todos hoje, porque o fato já faz parte de nossa História,
a inabalável resistência de Pedro Aleixo contra quaisquer atas contrários aos
princípios constitucionais garantidores dos direitos individuais, constituiu o
fator primordial, impeditivo de sua ascensão à mais Alta Magistratura do
País.
No próximo dia 14 de outubro, ocorrerá mais um aniversário do fatídico
Ato Institucional nq 16 que violentoU: o art. 77_da nossa Lei Magna, quando
foram declarados vagos, embora bem vivos estivessem seus ocupantes, os car·
gos de Presidente e Vice-Presidente da República, com o que se imped-iu Pe~
dro Aleixo de ocupar a Suprema Magistratura da República que a Lei maior
lhe garantia, na ordem de sucessão estabelecida no texto constitucional.
Pedro Aleixo resistiu ao conVite que lhe fizeram seus amigos para se dirigir para Minas Gerais, que se tornaria o foco de resistência- de uma luta, para
lhe garantir os direitos conshtudonais assegurados pela Constituição vigente.
O Sr. Bernardino Viana (PDS -

PI) -

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Permite V. Ex• um aparte?

Pois não.

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Senador Dirceu Cardoso,
associo· me à homenagem que V. Ex• presta ao grande brasileiro Pedro Alei·
xo. Coo_he_c:_i rapidamente o Deputado Pedro Aleixo quando Vice-Presidente
de República, quando a S. Ex• fui apresentado no edifício~sede do Banco dQ
Brasil. Já o cOnhecia como jurista, cotno grande parlamentar, como homem
de elogiosas decisões· na sua vida pública. Por tudo is'to, em meu nome e em
nome do meu Estado, e de muitos piauienses que fOram seus alunos na Faculdade de Direito de Belo Horizonte em Minas Gerais, por tudo isto associome ao seu discurso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte, ilustre Senador
Bernardino Viana, -pelo qual V. Ex• Se associa à homenagem que tardiamente
o Senado presta à figura de tão inolvidãvel brasileiro. FicO satisfeito e até
emocionado com as suas palavras, porque Pedro Aleixo, em cultura jurídica,
é dos mais altos e significativos torrios do seu tempo nestas duas Casas do
Congresso, e, como político, foi uma fig-ürá- âe po-S:icionainentó vigoroso e
afirmativo em todos os momentos da sua vida pública. Agr_adeço a V. Ex'" o
aparte que me deu em nome do povo do seu Estado.
Aos mais íntimos respondia-, eritão, Pedro Aleixo, afirmando que, antes
de se fazer o pivô de uma luta fratricida, com o enlutamento inevitável de ir-
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mãos, preferia amargar, em silêncio, a censura dos que não conheciam as razões da alternativa escolhida.
Esse posicionamento de então se acha, implicitamente, declarado na resposta dada pelo Professor Pedro Aleixo, em 1975, ao repórter da revista Veja,
face à indagação. sobre como se sentira ao receber, por parte dos Ministros
Militares, a comunicação de que iião "podia assumir a Presidência da República: .. Eu me senti como alguém que, devendo ser convocado para o exercício
de uma função ainda não tinha sido; e que não tinha meios de exercer essa
função, salvo se quisesse promover alguma reação realmente de conseqüências funestas, caso pudesse realmente haver- podia até não haver- em face
de uma força que estava organizada exatamente para impedir que se cumprisse a Çonstituição".
Essa capacidade de assimilar o sofrimento, na luta que sempre travou em
defesa- de suas idéias, foi também provada durante o episódio da reforma
qjnstit,ucional de 1968; de que foi encarregado pelo Presidente Costa e Silva.
Erh faCe de sugestões, algumas até em caráter de imposição que lhe chegava,In, .no sentido de incorporar ao texto constitucional disposições marcadas
pOr· indisfarçáveis desejos de vinganças pessoais ou identificadoras de retro·
-cessas rlo plano político e, bem assim, no plano dos direitos dos cidadãos, e,
cc:>D.for~e nos foi narrado por seu grande colaborador e amigo, Dr. Maurílio
G~O.ba, ·brilhante advogado que ilustra e honra a Câmara Federal como seu
Asshssof Legislativo, no setor constitucional, perguntado como é que ele iria
re.~Ponckr às críticas que certamente lhe iriam fazer, em virtude de seu conhedinento_ passado de democrata intransigente, dizia ele que, se sua preocupação maior fosse o resguardo de sua pessoa, abandonaria a tarefa de que
fora incl:lmbido; mas esse seria um comportamento egoístico que não se podia
admitir,- posto que estavam em jogo valores mais altos, que eram os direitos
coletivos. Se abandonasse o encargo, provavelmente entregavam-no a outro
possivelmente não preocupado em resistir ao caudal de afrontas a princípios·
constitu.cionais inamovíveis, do que redundariam modificações em nossa Lei
Fundamental, decisivos para a Nação.
De. fato- e disso também foi testemunha o mesmo e indefectível amigo
e colaborador - não foram poucas as vezes que, durante os trabalhos de re~
dação das alterações constitucionais que viriam a ser incorporadas ao texto
da Constituição Federal, pela Emenda nq l, de 17 de outubro de 1968, teve o
Pr,ofessor Pedro Aleixo de utilizar de toda a sua dialética para minorar ataqJ:tes que então se perpetravam contra o espírto dominante na Carta objeto de
riiodificação. Ao final do trabalho, conforme o esclarece a obra .. Pedro Alei·
xo ~Testemunhos e Lições", de autoria do Professor José Carlos Brandi
Aleixo e do Jornalista Carlos Chagas, confessava-se o democrata Pedro Aleixo derrotado juntamente com o Presidente Costa e Silva, que comungava
com ele do mesmo ideal de ver restaurada a democracia no Brasil. Mas, certamente, não fora a luta travada por ele nos bastidores, no sentido de impedir
maiores afrontas a princípios intangíveis nos regimes democráticos, mais derrotada sairi"a, então, do episódio, a Nação.
Hoje, quando o desrespeito pela coisa pública é lugar comum na atuação
de certos administradores, que pululam por todos os lados, quando as mordomias, cada vez mais espantosas, são noticiadas pelos jornais, lado a lado
com as manchetes denunciadoras das aflições por que passa o povo brasilei·
ro, com as crianças sem escola, as famílias passando fome no Nordeste desas·
sistido e os pobres morrendo à porta dos hospitais por falta de assistência médica ou de recursos para pagã-la, a figura de Pedro Aleixo nos vem à
lembrança como um exemplo de homem público respeitador e preocupado
cáni o bem~comum.
No Ministério da Educação ou na Vice-Presidência da República,
negou-se terminantemente a receber as vantagens das cortes palacianas, hoje
disseminadas graças à sem cerimônia dos detentores de muitos cargos ou
funções públicas, insensíveis aos sofrimentos do povo, comprimido sob o
peso da carga tributãria que paga as benesses distribuídas, a mancheias, por
eventuais detentores do poder.
Como Ministro ou como Vice·Presidente da República, quando em
Brasília, residiu sempre em seu modesto apartamento, recusando residência
oficial, que, em razão dos referidos cargos, vinham acompanhadas das exe·
crãveis mordomias. Quando Deputado, devolveu sistematicamente ao Tesou·
ro a importância equivalente a aumento de subsídios estabelecidos na própria
Legislatura, posto que a Constituição não o permitisse. Desde que recebeu,
em 1969, dos Ministros Militares, a comunicação de que não poderia assumir
a Presidência da República, como constitucionalmente lhe era garantido, em
face do impedimento do Presidente Costa e Silva por motivo de saúde, passou
a devolver ao Ministério da Fazenda os subsídios correspondentes aos dias
do mês em que não exerceu o cargo de Vice-Presidente da República, embora
em virtude da lei.
Infelizmente, esse tipo de comportamento está-se tornando raro nos dias
de hoje entre os homens que têm responsabilidade quanto ao Governo da cai-
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sa pública. São lembranças, apenas, que se vão ·perdendo nas brumas de um
passado de certo modo distante, para pesar de todos os que amamos verdadeiramente este País.
E, quando filamos em ãmOr à própria terra, queremos Significar amor à
sua gente, à justiça distribuída a todos, com iguaid-ade, informada do espírito
cristão, notadamente no plano social. E, assim, amar à Pátria não é apenas
demonstrar apreço pelos seus símbolos, mas honrá-los no amor ao povo da
mesma terra, pois quem trai o povo de uma N3ção, assegurando privilégios
para minorias, em detrimento da maioria, antes que possa, deve ser impedido
de olhar mesmo para a Bandeira de seu torrão, de cantar o J:Iino da Nação,
de prestar tributo rios heróis da Pátriá, pois fazê-lÓ não Passa de ato conspurcatório dos símbolos que são a forma de representação idealística de uma
Nação.
A pregação democrátíca de Pedro Aleixo, a dedicação sempre demonstrada na defesa do interesse público, natural em quem só admita a atividade
política exercitada tendo em vista aquele interesse e, jamais, como instrumento para obtenção de qualquer sorte de vantagem pessoal, não morreram com
a morte de seu corpo: elas viverão, certamente, porque encontrarão campo
fértil para germinar, gerando os frutos esperados, e porque os exemplos daÇos e a pregação feita continuam presentes no programa do Partido que procurou fundar, conforme podem ser vislumbrados nestas proposições do
PDR:
''Manter, defender e aperfeiçoar o regime democrãtico definido
na Constituição e a forma republiCana de Governo";
"'Patrocinar a manutenção dos direitos reconhecidos aos brasileiros naturalizadOs";
"Garantir a participação ati v-a dos cidadãos no processO de escolha de seus governantes e dos membros do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais, considerando para tais efeitos o Distrí(o Federal como um dos demais
Estados da União";
·
''Emendar, mediante proc~sso legislativo, a Constituição Federal, para excluir dispositivos contrários à tradição política e ao sentimento do povo brasileiro";
"Resguardar a igualdade de direitos e de deveres entre militares
e civis, ten-âo-em·attmção as peCuliarídaaes de cada classe";
.. Preservar a harmonia e a independência dos Poderes Legislativo, Executivo e JudiCiário, vedados os privilégios de qualquer ordem";
"Colocar a sotidariedade nacional acima de dissídios eleitorais
e conflito de interesse, de unidades federatiVas";
"Defender -a- moralidade privada e pública, como base indispensável à preservação da famíliaj';
"Combater o terrorismo e os processos de agressão ao patrimônio Público e privado, para a defesa da instituição democrática, da
paz e do bem-estar social";
HDisciplinar a atuação das multinacionais em vista dos legítimos interesses do País";
Promover para que os trabalhadores e as camadas menos privilegiadas do povo participem efetivamente do processo de justa e
eqUitativa distribuição-da renda e da riqUeza".
H

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Ouço o nobre Senador Luiz Caval·
cante.
O Sr. Luiz Cava1cantc (PDS~ ÃL)- üm pensador, Paul Bruiat, disse
certa vez: HBasta um instante para forjar um herói, mas é preciso uma vida inteira para tecer um homem de bem". Ê bem o caso de Pedro Aleixo, que foí
um homem de bem, sem um só desfalecimento ao longo de toda a sua vida. O
meu muito obrigado a V. Ex'
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Quem agradece sou eu, ilustre Se·
nador, pelo aparte altamente significativo que acaba de dar e que emoldUra a
personalidade, sob todos os títulos, encantadora do vulto que o Senado agora
está a homenagear.
E, coroando essas metas, a pregação natural de quem sempre se situou
na vanguarda dos defensores dos direitos índiVfcfllilis, por entendê-los elemento indissociável do conceito de democracia, a afirmaç-ão do piop-ósito de
"assegurar a efetiva tutela judsdicfonal para a apreciação das ofensas ou
ameaças às liberdades cívicas.
Assim foi Pedro Aleixo, mais que o portentoso tribuno forense, mais que
o brilhante catedrático, o mestre nas lições e nos exemplos que deixou de
amor à democracia e de respeito aos direitos de seus concidadãos, cujos
exemplos hão de ser sempre lembrados, como ora estamos fazendo, especial-
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mente para que nós, no exercício da atividade política", não olvidemos, jamais, o interesse da Nação, que não é outro senão aquele que coincida com os
propósitos de dbtribuição de justiça para todos, sem exceção, no plano das liberdades públicas tanto quanto no campo social.
O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite, nobre Senador Dirceu Cardoso?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ouço o nobre Senador Itamar
Franco.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Dirceu Cardoso, ouço
a fala emocionada de V. Ex'- dirigida a um grande homem das Minas Gerais,
Pedro Aleixo, o homem de Mariana, o homem de Minas, o homem do Brasil.
A sua vida e a suã obra consubstanCiãin o aforismo inquestionãvel de São
Bernardo, que o exemplo é o melhor dos sermões. Pedro Aleixo foi um homem que nunca se curvou ao arbítrio e à prepotência, um homem que sempre
lutOu pela democracia neste País; e a história, senador Dirceu CardOso, ja~
mais perdoará aqueles que impediram a sua posse como Presidente da República. A história, como faz V. Ex', julgará Pedro Aleixo como julgarã
aqueles que impe&ram que- ele cheg-aSse à Presidência d-ei República pela
força e somente pela força. Meus parabéns a V. Ex'
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) .~Agradeço o aparte do nobre Senador Itamar Franco, conterrâneo de Pedro Aleixo, ambos homens de Minas
Gerais, V. Ex' -da trepidante JUiZ de Fora e ele da heráldica Mariana, mas homem da velha cepa mineira, dessa cepa, como bem assinalou V. Ex', que não
transige, não cede p.a defesa dos direitos humanos.
Portanto, agradeço a manifestação de V. Ex' em nome_de Minas Gerais,
nesta hora em que o Senado se curva e a sua bandeira também baixa em homenagem a Pedro Aleixo.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Tem o parte o nobre Senador
Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Senador Dirceu Cardoso,
não me parece muito protocolar o aparte nesta oportunidade. No entanto, eu
sigo o caminho dos mais velhos, e quando V. Ex'- rende uma homenagem justa a um democrata, eu me lembro do manifesto do seu Partido, do programa
do seu Partido, um Partido que ele pretendia obediente a todos os cânones da
democracia. Eu sugeriria, nesta oportunidade, que V. Ex• incluísse no seu discurso, que determinasse fazer parte do seu pronunciamento o programa, o
manifesto e os. estatutos do partido que ele pretendera criar e instalar neste
País, o PDR. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. DIRCEL: CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• e quero, Sr. Presidente, através das palavras do nobre Senador Evandro Carreira,
requerer que se considere como parte iõú!grante do meu discurso o programa,
o manifesto e os estatutos do Partido Democrãtico Republicano, fundado
pelo Sr. Pedro Aleixo, em homenagem a sua memória.
O Sr. AderbaJ Jurema (PDS- PE)- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Aderbal Jurcma (PDS-- PE)- Nobre Senador, ao contrário do
Senador Evandro Carreira, eu sigo, aqui, na esteira dos mais velhos, de S. Ex'e do nobre Senador Itamar Franco, que acabaram de partear V. Ex~. quando
pronuncia, nesta Casa, um justo disCurso sobre a -figura de Pedro Aleixo, que
todos nós: antigos parlamentares; conhec-emos e que todos os brasileiros conheceram pelo seu valor cívico, pela sua cultura jurídica e, sobretudo, pela
sua capacidade de saber conduzir o pensamento sem desconhecer o direito
das minorias. Pedro Aleixo foi, ::icima de tudo, um professor de política nesta
Casa, nobre Senador Dirceu Cardoso. ConviVi bem de perto com S. Ex', depois da Revolução de 1964, sobretudo e, precisamente, quando nós estávamos aqui, no recesso de 1969. Os parlamentares, quase todos, voltaram para
os seus Estados, eu, modesto professor da UNB, aqui fiquei dando as minhas
aulas para completar o meu salário de sobrevivência, e todas as tardes me encontrava com Pedro AleiXo, ali nos fundos da biblioteca da Câmara dos Deputados, onde ele tinha o seu gabínete de Vice-Presidente da República. E foi
ali, naquele gabinete, que ele idealizou uma nova Constituição que pudesse
consertar os defeitos da de 1967, mas que não voltasse a ser uma velha Constituição liberal como a de 1934 ou de 1946. Colaborei C()ffi S. _Ex'- nessa ConstituiÇão e, ainda hoje, com ligeiras alterações, o capítulo que redigimos sobre
educação e cultura lá está, levado pelas mãos de Pedro Aleixo ao então Presidente da República, Marechal Costa e Silva. De maneira que acompanhei o
afã, a angústia de Pedro Aleixo para nós voltarmos a falar nesta Casa, para
que se reabrisse o Congresso Nacional e terminasse o recesso. Dou o meu tes-
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tem unho de que V, Ex' está prestando, sem dúvida, uma homenagem justa a
um grande varão da história política brasileira.
O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• talvez ignore que recebo
com uma satisfação imensa o aparte que me dá em nome do pensamento político e da cultura de Pernambuco. V. Ex• demonstrou, valorizando o meu pronunciamento, a luta de Pedro Aleixo em todos os setores e demonstrou a colaboração que ele prestou no capítulo da educação, em cuja obra ingente V.
Ex' foi tanlbém colaborador. Portanto, incorporo o seu aparte como um dos
momentos mais felizes do discurso que venho pronunciando para conhecimento do Senado.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Dirceu Cardoso. quero.
em nome do meu partido, congratular-me com V. Ex• nesta tarde, pelo discurso que faz à memória do grande brasileiro, do mineiro Pedro Aleixo.
Lembrando a V. Ex' e associando-me aqui às palavras do nobre Senador Itamar Franco que, citando São Bernardo, diz que "o exemplo é melhor do que
o melhor dos sermões", eu estudei nas Minas Gerais, Senador Dirceu Cardoso, lá na terra do civismo, lá no sul de Minas, na terra de Wenceslau Braz, em
Itajubá, e lá, nos idos de 1937, nós todos, estudantes daquela ocasião, vimos,
ouvimos e assistimos a um homem reagir contra um golpe de estado em 1937.
Esse homem foi Pedro Aleixo,- que, não concordando com o golpe, tomou um
táxi para Belo Horizonte e, na pequena cidade de Mathias Barboza, mandou
um telegrama de protesto ao homem que dominava a política no Brasil naquele tempo. Ele pagou as conseqUências desse ato durante todo o regime do
Estado Novo, em 1937, como muitos mineítOs que, afinal de contas, em 1945,
com o célebre manifesto dos mineiros·; puseram abaixo a ditadura de então.
Quero congratular-me com V. Ex•, pois, lembrando-me dos tempos de estudante, revejo o exemplo que esse homem deixou à minha geração; e, hoje,
quando v. Ex• o rememora, eu trago esse episódio para exemplo nesta Casa,
a ser seguido por todos nós.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte do nobre Sena·
dor Alberto Silva, que também trouxe ao meu discurso a lembrança de momentos de civismo e de patriotismõ vividos na terra mineira, onde fez seu curso de engenharia, em Itajubã, o que demonstra na longa vida de Pedro Aleixo
a sua constante preocupação pela defesa dos valores democráticos, os valores
culturais e cívicos, os direitos dó homerri. pelos quais ele sempre pelejou dUrante toda a sua vida de sacrifícios e de lutas.
Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB .:_ RS) - Eu não precisaria aparteá-lo,
nobre Senador Dirceu Cardoso, para que V. Ex• soubesse que acompanho
seu pronunciamento com a maior atenção e com todos os aplausos. Uma vez
que o ilustre brasileiro cuja memória V. Exfhomenageia nesta tarde é daqueles que, pelo seu talento, pelo seu patriotismo, pela sua exemplar probidade,
merecem todas as homenagens. Pedro Aleixo foi um notãvel professor de Direito Penal, cuja cátedra conquistou com uma tese acerca do peculato, uma
tese modelar. Na literatura jurídica brasileira é uma tese modelar. Mas, muito
antes de haver chegado às alturas da cãtedra universitária, e muito jovem ainda, ele jã se distinguira como parlamentar bdlhante, que realmente o foi, entre os grandes parlamentares brasileiros de todos os tempos. Dotado de vasta
ilustração, de vasta cultura era capaz de, nos momentlls mais graves e mais
incertos, saber fazer o pronunciamento preciso- e adequado à circunstância,
ao momento. Mas eu não interromperia~ O-seu discurso, nobre Senador, porque o que estou dizendo eu creio que é o juízo comum desta Casa, eu não interromperia o seu discurso se não houvesse lido hâ pouco, há algum tempo,
um livro intitulado .. História Adrninistratíva e Econôrnica do Brasil", editado sob os auspícios da Fundação Nacional de Material Escolar, FENAME,
Ministério da Educação e Cultura. Quer dizer, um livro que deve andar nas
mãos dos estudantes brasileiros e que, a propósito dOs aco~tecimentos a que
V. Ex' há pouco referiu, quer dizer, do impedimento, pela força, quê o vicePresidente da República assumisse a Presidência quando do impedimento,
por doença, do Presidente Costa e Silva, este livro, esta História Administrativa e Ec-onômica do Brasil que deve andar, volto a dizer, nas mãos de estudantes, acerca da substituição eventual do -Presfdente diz o seguinte:
.. Obviamente, ficariam incompatibilizados para o exercício
deste poder, no grau mais alto, quantos lhe houvessem, por tibieza
ou por convicção doUtrinária, recusado a chancela de seu apoio".
Referia-se e refere~se o autor ao nefando Al-5. E todos quantosdiz ele- por tibieza ou convicção doutrinária, quando deveria di~
zer por fortaleza ou convicção doutrinária houvesse recusado a
chancela do seu apoio àquele ato que enlameia a História brasileir~.
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E mais adiante:
"Afastado o Chefe pela doença. o País precisava de outros que
o substituíssem de pronto. Não um Chefe qualquer, apegado a uma
visão lírica e estilos democráticos à bel/e époque."
Não um chefe qualquer, apegado a uma visão lírica e estilo democráticos
à belle époque, mas uma chefia adequada à realidade. Fico aqui, Sr. Senador
Dirceu Cardoso, para dizer que Pedro Aleixo merece a homenagem que
V. Ex~ está a prestar a sua memória, exatamente porque não era um chefe
qualquer, mas que era um homem de convicção doutrinária tal e de tal fortaleza que foi capaz de concentrar na sua pessoa as iras daqueles que degradaram o Brasil.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador Paulo Brossard. o
aparte de V. Ex•, alto, eloqüente, incisivo, coloca o nosso discurso num ponto
mais alto. Estou de acordo com as afirmações de V. Ex• e quero dizer, também, confirm~do em toda a sua extensão e profundidade: na cordilheira dos
valores morais e políticos do Brasil Pedro Aleixo é dos pontos culminantes
em todos os sentidos. Na ombridade, poucos se lhe compararam, na modéstia
e na humildade poucos serviram ao Brasil com tal dignidade e tal majestade.
Pedro Aleixo é uma figura nacional pelo muito que fez pelo Brasil e, principalmente, pela afirmação dos seus princípios democráticos.
_
·
Concluindo, Sr. Presidente:
Pedro Aleixo é como nossa montanha mágíca: próximos, podemos av~
liar a grandeza de seus contrafortes e a altura de seus penhascos, e de seus picos cobertos de neve; e de longe, ele se avoluma e se agigante no azul de nosso
horizonte, como uma montanha de legenda, transformada numa figura de pe·
dra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é
efusivamente cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Prof. e Padi'e José -Brandt Aleixo:
Este ano, o Senado, se mais não fizesse na sua múltipla e fascinante atividade política, só em evocar figuras do nosso patrimônio parlamentar, teria
cumprido a sua mais grata missão espiritual que é a de guardião da memória
dos homens públicos do nosso País.
Por aqui passaram, nestas tardes de confraternização ~istórica, Duque
de Caxias, João Mangabeira, Flôres da Cunha, João Pinheiro, Miguel Calmon e tantos oUtros em que Deus pôs todas as benemerências, fazendo com
que em suas personalidades incidessem todos aqueles títulos e honrarias que
o destino reserva aos seus eleitos.
Hoje, Sr. Presidente, por requerimento do ilustre, santo e bravo Senador
pelo Espírito Santo, Dirceu Cardoso, esta Casa vai ouvir e vai ecoar- a:
lembrança mais nítida de uma vocação política das mais lúcidas e das mais ricas da nossa história contemporânea - Pedro Aleixo.
Conheci-o pessoalmente nos idos de 1959, quando juntos chegamos ao
Palácio Tiradentes._ Eu, perdido no anonimato daquela Casa do Parlamento,
sôfrego para ser conhecido e aclamado, carregado que estava de todos aqueles provincianismo de brilho e de fama. O Professor Pedro Aleixo, humilde e
discreto, caminhava pelo plenário e comissões a sua vida, conhecido que era
de todos nós porque ele fôra o último Presidente da Casa que -se rendera às
tropas do golpe de 37.
Companheiro do mesmo Partido, a UDN, ele chegara naqueles dias de
ebulição política e era saudado com entusiasmo pela '"banda de música"
como um dos seus mais valiosos ref-orços, seja pela sua sólida cultura jurídica
e, muito mais, pela sua tradição liberal e pela sua luta, em Minas, em favor
das reformas políticas e da moralização da vida pública.
A Câmara vivia a contestação ao Governo de JUscelino Kubitschek, a
mudança da Capital e â marcha do populismo. Lã fora, José Talarico e ou~
tros lideres populares eletrizavam as massas em busca do salário mínimo e do
patriarcalismo social do Governo. Dentro do Tiradentes, um contraste que
me impressionava: o plenário discutia, em absorta divagação histórica, as
vantagens do sistema parlamentar de Governo, numa tertúlia sem fim de
Raul Pila, Tristão da Cunha, Luiz Viana e tantos outros pensadores políticos
daquela época.
Pedro Aleixo ficava na Comissão de Constituição e Justiça fazendo os
seus pareceres. Dessa época os pesquisadores parlamentares poderão "identifi~
cara inexcedível contribuição desse mestre mineiro à cultura jurídica e parlamentar do País. Muitos dos seus votos firmaram jurisprudência, como os seus
pareceres sobre as terras de Brasília, reformas do Código Penal e prerrogativas do parlamentar.
Viemos para Brasília em 21 de abril de 1960. O Congressista ganhava setenta mil cruzeiros de subsídio fixo e variâvel. Não dava para viver e o próprio Poder Executivo havia estabelecido a "dobradinha" para o seu servidor
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e o do Poder Judiciário. As Mesas da Câmara c do Senado resolveram contornar o dispositivo constitucional que estabelecia a fixação dos subsídios antes de cada legislatura e aumentou já naquele ano o jeton para acompanhar o
aumento geral dos que tinham se transferido. Pedro Aleixo, sem alarde, e sem
autopromoção destinou aquele subsídio extra a uma obra social e não se sub~
meteu à violação constitucional mesmo justa e procedente.
É este homem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, honrado e intransigente,
humilde: e brilhante, simples e culto, que a Casa reverenCia.
Nestes dias que me designaram para falar a Pedro Aleixo, andei refletindo, pelo que conhecia da sua vida e da sua obra, aonde colocá-lo nas verten~
tes da formação do povo mineiro.
Nascido no barroco de Mariana, místico e reflexivo. Bacharel em Direito
pela Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Criminalista e Professor de Direito Constitucional. Jornalista pioneiro de O Estado de Minas,

zação da Faculdade de Direito do meu Estado, que ele fez a meu pedido,
quando Ministro da Educação.
E por fim, devo a ele a emoção da sua liderança num dos momentos mais
graves das instituições políticas em nõsso País. Ele era Hder do Governo Jânio
Quadros e do nosso Partido. E. ramos minoria na Câmara. E graças à sua bra~
vura e à sua competência, à sua doutrina e ao seu exemplo, foi-nos possível
andar alguns meses pelos caminhos imprevisíveis de um Governo tanto m;l.ÍS
sonhado quanto mais surpreendente.
Muito mais, no entanto, Sr. Presidente, do que as emoções que ele me
transmitiu, foram as glórias que ele deu a Minas Gerais e ao País.
Pedro Aleixo evoca um alto momento dos destinos nacionais. Como as
esfrélas, tinha luz própria. E é essa luz quç precisa ser mostrada às novas gerações, lembrando o exemplo e a lição de quem fez de sua açào um apostolado e de seu destino uma magistratura.

de tradição liberal e constitucionalista.
Seria Pedro Aleixo um homem da formação de Raul Soares, de tradição
rural mineira, que fazia do sub /ege libertas o tema de sua inspiração política?
Que só compreendia à liberdade à sombra da lei? Ou seria Pedro Aleixo um

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PASSOS PÓ RTO (PDS- SE)- Pois. não. Ouço o aparte do

continuador de Teófilo Otoni, jâ de origem mineradora, que pregava a necessidade de bater-se pela liberdade, mesmo fora da lei?
Com Raul Soares, dir-se-ia, "antes a injustiça do que a desordem". Com
Teófilo Otoni se proclamava: .. antes a insubmissão do que a injustiça". Raul
Soares refletia o penamento de autoridade, que é a última instância da ordem
agrária; e Teófilo Otoni exprimia aquele sentimento de liberdade, que ê a prírneira razão da aventura das lavras.
Creio que Pedro Aleixo está mais próximo de Teófilo Otoni, cujo lenço
branco-ele tremulou aos ventos da redemocratização de 1945.

nobre Líder, Senador Jarbas Passarinho, com muita honra.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador Passos Pôrto,
fala V. Ex' pela Maioria. desta Casa e, nenhum intérprete poderia ser mais

bem escolhido, porque, se nós todos hoje reverenciamos a memória do grande morto, V. Ex• foi dentre nós o que tomou a iniciativa para que esta sessão
se realizasse, iniciativa que V. Ex• partilhou com o Senador Dirceu Cardoso.
Quando fala V. Ex• no estadista e no débito que V. Ex• se confessa para com
ele, V. Ex' me inspira um testemunho também; no momento, nesta Casa refiro-me ao momento presente- apenas eu poderia talvez dá-lo, pois aqui
não se encontra presente o Senador Tarso Outra, que comigo viveu o mesmo
Ele, para mim, foi um representante tipicamente urbano das insatis- episódio. l::ramos Ministro de Estado quando o Presiden~e Costa e Silva
0
fações da inteligência de Belo Horizonte. Foi intérprete mais vigoroso_e adoeceu e éramos Ministro de Estado quando o Ato Institucional n'~' 5 foi bairnais lúcido das inquietações da nova Capital minejra que ele: representou no xado. Referindo-me a este em primeiro lugar, até por uma necessidade cronoseu Conselho MUnicipal, com inexcedível grandeza.
lógica de ordenar o meu pensamento, devo dizer que participei, sob a tensão

0 Sr. Murilo Badaró (PDS - MG) - V. Ex' me permite um aparte, que é de imaginar-se, da sessão do Conselho de Segurança Nacional presidida
nobre Senador?
pelo Presidente Costa e Silva, da qual resultou~ decisão de editar-se o Ato
Institucional n9 5; eu fOra chamado a Brasília, pois era um dos raros Minis0 SR. PASSOS PÓRTO (PDS --SE)_ Conl muito p-razer.
tros moradores na Capital. Viajei para o Rio de Janeiro na companhia do
O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Quero interromper o seu discur~ Vice-Presidente Pedro Aleixo, ao qual eu tratava corno Presidente. Tratava
so, com sua licença, para consignar, na qualidade de representante de Minas porque na primeira viagem que o Presidente Costa e Silva fez aos recantos do
Gerais, a minha solidariedaqe à homenagem que se presta ao Prof~sor Pedro - País, com o Presidente Pedro Aleixo despachei. E achei que era um título que
Aleixo. Aproveito a Consideração que V, Ex• estava fazendo, do ponto de vis~ deveria dar a ele por mera justiça primária, eu tinha despachado com um Preta da tipologia dos mineiros, para, em Concordando com ela, dizer a V· Ex• sidente ainda que interino e nele eu via a estatura de um Presidente brasileiro.
que não terâ se aproximado mUito de Teôfilo Otoni O Professor Pedro Aleixo, Só o chamava como tal. E durante a viagem fomos comentando a respeito
como também não terâ se afastado demasiadamente de Raul Soares. O que dos episódios que haviam ocorrido na Câmara dos Deputados, no dia anteele poderã perfeitamente configurar é uma posição intermediária _entre os rior, e fazendo algumas especulações quando participamos da sessão. Já à
dois, representando as virtudes de ambas as tendências e sintetizando, na sua tarde daquele dia, ao iniciar-s.e a sessão, o Presidente Costa e Silva deu a palafulgurante carreira de professor, de político e de advogado, as virtudes funda- vra ao Vice-Presidente Pedro Aleixo. E Sua Excelência desenvolveu um ramentais do homem mineiro, ou seja, o equilíbrio, o bom senso, a prudência e ciocínio a respeito da necessidade de pôr à prova os instrumentos que a Conso indesviável amor ao Brasil.
tituição de 1967, no entender de S. Ex• oferecia para a reposição da ordem no
Brasil. Sustentou com voz tranqílila, sem demonstrar nenhum tipo de veeO SR. PASSOS PúRTO (PDS- SE)- Agradeço o aparte de V. Ex•: mência ou de comoção, o ponto de vista de que era preferível enveredarmos
ele é uma contribuição à interpretação da figura do político, do Professor de pelo caminho do estado de sítio ~o que tomar qualquer outro rumo. E foi a
Direüo, Pedro Aleixo. Quando procurei situá-lo, cOnsultei as origens da polí- única voz, em todo o Conselho, que tomou esta posição. Logo que S. Ex• ter~
tica agrária mineira, tão bem representada por Raul Soares. Mas há também minava a sua participação, dois ou três Ministros apartearam-no, antes que
aquela força libertária, qUe é de origem mineira e que teve, inegavelmente, em ele concluísse o seu raciocínio, para dele discordar, claro que com respeito
Teófilo Otoni, o representante da região da mineração, a outra formação so- mas, com veemência, sustentando o ponto de vista de que o estado de sítio
cial e demográfica de Minas. Destas forças em choque, do homem conserva- não daria ao Presidente da República os instrumentos necessários para jugudor, de origem agrária, que Raul Soares representou, e Teófilo Otoni, aquela lar aquilo que no entendimento do governo era o início de uma contraforça do homem liberal, da soma delas duas nasceu o equilíbrio e a tradição revolução no País. Todos nós ouvimos as colocações do Dr. Pedro Aleixo e
do político mineiro.
depois votamos com a orientação do Presidente da República. E eu vi naqueV. Ex• haverá de convir que os aspectos da personalidade de Pedro Alei- le instante a gra_ndeza de um homem que não media as conseqUências que poxo que examinei, eu o fiz baseado também nos meus conhecimentos, que tive diam ser penosas ou desvantajosas de um ponto de vista que ele defendia prados meus dias de Belo Horizonte; ele, durante as primeiras décadas deste sé- ticamente isolado. Como sabe V. Ex.', o Conselho de Segurança além de ser
culo, intelectual de formação tipicamente mineira, foi uma espécie de líder presidido pelo Presidente da República com a participação do Vicenatural da sociedade que então se formava da junção daqueles mineiros vin- Presidente, se constitui dos Ministros de Estado e dos Chefes dos Estados
dos das velhas partes do Estado. Representou Pedro Aleixo, de uma certa for- Maiores das Forças Armadas brasileiras. Haviam entre nós, portanto, jurisma, aquele liberalismo de Belo Horizonte, tipicamente urbano, que tem sua tas também. E a colocação final do Min"istêrio foi pela opção do ato drástico,
formação no Rio de Janeiro, em Salvador, no RecifC?_, que são as escolas de do ato cirúrgico que seria o Ato Institucional n9 5. -Mais tarde, declarada a informação de bacharéis e de homens públicos em nosso País ...
capacidade física do Presidente Costa e Silva para continuar a governar o
O Sr. Murilo Badaró (PDS - MO)- A anâlise de V. Ex• é absoluta· País, coube-me outra vez viajar junto com 6 Presidente Pedro Aleixo, desta
mente correta.
feita jâ o alcancei em Belo Horizone. E de lã conversando até o Rio de JaneiDevo, Sr. Presidente, ao eminente Deputado, Ministro, Professor e Pre- ro. Sabe~se, também, hoje, qual era o clima que vivíamos àquela altura: as
sidente Pedro Aleixo algumas emoções. A primeira delas é uma carta sua de tensões, as preocuPações. E quando chegamos ao Rio, o Presidente Pedro
congratulações pela minha posse num cargo público, que eu guardei no meu Aleixo tomou o seu destino, em relação às pessoas que ele devia ver e eu toarquivo como a maior condecoração da minha vida. A segunda, é a federali- rnei outro, que foi a direção do Ministério da Guerra, como se chamava en-
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tão, onde os Ministros foram chamados a se reunir. E nessa ocasião coube ao
Ministro da Marinha, Almirante Rademaker, dar a versão pela qual os Chefes Militares consideravam inconveniente a sucessão como a Constituição
prescrevia. Estávamos dentro de um processo revolucionãrio em pleno desdobramento. E ainda há pouco V. Ex" ouviu vozes de protesto muito contundentes, a respeito dessa decisão que coube aos três Chefes Militares.

republicanas, pela elevação do seu espírito público, mas, sobretudo e princiw
palmente, pelo seu espírito democrático. Comparecendo ao seu sepultamento, representando o meu antigo Partido, o Movimento Democrático Brasileiro, ao vê-lo na sua câmara fúnebre, a imagem que me ocorreu foi o daquele
apólogo conhecido e famoso, do velho lenhador, que, sentindo uma tempestade na noite, no dia seguinte, indo ao seu trabalho, encontrou prostrado a
seus pés um velho carvalho, e a expressão que ele teve foi esta: "Nunca pensei
A história não se faz, evidentemente, distanciada das convicções de cada que ele fosse tão grande." É este o sentimento que Minas Gerais tem em reum e das paixões que cada qual traz na sua interpretação. Mas, eu guardo dis- lação a esse grande republicano que foi Pedro Aleixo.
so tudo uma lição: a Tição de grandeza que ainda uma vez o Presidente Pedro
O SR. PASSOS PÚRTO (PDS -SE)- O aparte de V. Ex•é de tal imAleixo nos deu, porque pouco depois deste fato, dele ter sido objeto de uma
comunicação fOrmal de que ele não assumiria o Governo, efe foi, na qualida- portância que eu o recebo como um depoimento valiosíssimo a queni for exade de Vice-_Presidente, assistir à Parada, ao desfile de 7 de Setembro, desfile minar, interpretar e estUdar a personalidade invulgar do Professor Pedro
ao qual tambêm compareci eu, numa fileira atrás de S. Ex• e ele se comporta- Aleixo.
Prossigo; Sr. Presidente.
va com a bravura do silêncio, com a dignidade pessoal de quem não queria
Pedro Aleixo tem de ser visto mais pelas suas derrotas do que pelas suas
dentro do seu Pais ser objeto de uma cisão, de urna fissura, naquele conjunto
para o qual ele houvera contribuído, tambêm, bravamente, como V. Ex• co- vitórias. Porque foi nas suas derrotas que ele enriqueceu a sua vida e legou à
nhece, pela alta vivência de V. Ex• no Parlamento. De modo que essas duas história a inais denodada e inspirada reação repulicana.
Não conheço político brasileiro que tenha perdido mais do que Pedro
passagens, que eu considero de extraordinária importância na vida do Dr. Pedro Aleixo, são as que me ocorrem, neste instante, para, afastado da veemên- Aleixo: cassaram o seu mandato de Deputado Federal em 1930 pelas comis~
cia de outros, não atraído pelo desejo de transformar esta homenagem num sões revisórías. Perdeu a Presidência da Câmara na madrugada de 10 de nomomento de protesto, mas, ao revé;, convencido de que este é um instante de vembro de 1937. Foi derrotado com Gabriel Passos para a Vice-Governança
tributo à personalidade daquele homem, salientar-lhe a grandeza, sobretudo de Minas. Saiu de liderança do Governo na renúncia de Jânio Quadros. E
teve sua ascensão à Presidência da República vetada pela Junta Militar que
do segundo geslo.
assumiu o Poder em 31 de agosto de 1969.
O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE)- Inscrevo o aparte de V. Ex•
PoiS foram estes os instantes solares do grande brasileiro. Ai, ele revelou
como um dos melhores instantes do nosso modesto discurso, sobretudo pelo o combatente sem tréguas e o vencedor da história.
que ele tem de testemunho histórico. V. Ex•, que foi, também, personagem
Ao reverenciá-lo nesta tarde, o Senado Federal cumpr..: o seu primado de
desses acontecimentos e que teve, também, a sua participação na vida desse
guardião da memória cívica brasileira. Curva-se diante do grande estadista e
grande brasileiro.
pensador político do nosso tempo.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?
E reabre os caminhos iluminados dos_numes tutelares da nossa Pâtria,
O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE)- Com muita honra, nobre Se- para que por eles passem os interlocutores dos novos tempos. (Muito bem!
Palmas prolongadas. O orador é cumprimentado.)
nador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Acompanho, com vivo interesse, o discurso de V. Ex•, que teve-, iniciàfme-nte, um tom evocativo. E como
fui" seu colega na Câmara Fedefal durante tantos anos, embora militando, naquela oportunidade, em outro partido, no ex-Partido Social Democrático,
sempre me enfileirei;- senão entre os amigOs mais íntimos, pelo menos entre os
admiradores do Dr. Pedro Aleixo, a quem todos nós, sobretudo os que freqUentavam mais assiduamente o Parlamento, nos habituamos a cultuar,
como um autêntico liberal e um democrata que nunca, em momento algum,
negou as suas convicções. Por isso, dentro do perfil que V. Ex• traça de sua
personalidade, em rãpidas pinceladas, porque outros ainda vão se deter com
maior cuidado que nós outros sobre eSse homem extraordínãrio da vida politica brasileira, eu quero salientar que, ao ineu ver, o qUe matou Pedro Aleixo
foi a angústia: Ele, se não me engano, viveria muito mais tempo ainda entre
nós, porque sempre aparentou gozar de boa saúde, Mas, fOi a angústia das
violências que sofreu e que neste momento não podem deixar de ser relembradas: foi a angústia da violência do Ato Institucional n9' 5, contra o qual ele se
levantou; foi a angústia de não ter visto_ editada a Constituição que ele elaborou para substituir aquela lei de exceção; foi a angústia ·de presenciar tantas
cassações de mandatos e suspensão de direítos políticos e, por último, a angústia maior de, embora sendo um revolucionário da primeira linha de 1964,
não ter podído assumir, em caráter de sucessor do Presidente enfermo, a mais
Alta Magistratura deste País. Creio, nobre Sen~dor Passos Pôrto, que nestas
palavras vai, do profundo da minha alma, a maior homenagem que podia
prestar à memória do grande lutador pelas liberd~des públicas deste País, que
foi Pedro Aleixo.
O SR. PASSOS PORTO (PDS -SE)~ O aparte de V. Ex• ficarã no
nosso· discurso.
O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Nobre Senador Passos Pôrto, peço
um aparte.
O SR. PASSOS·PÚRTO (PDS- SE)- Concedo o aparte, com muita
honra, -ao nõbre Senador TanCtedo Neve.s.
O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Trago a V. Ex", neste· instante, o
aparte do representante de Minas Gerais. A homenagem que se presta à rnew
mória de Pedro Aleixo enaltece a Casa Alta do Senado da República. Durante toda a vida fui seu adversãrio tradicional. Fizemos ativídades políticas em
planos paralelos. Em nenhum momento eu tive a felicidade de poder coincidir
a minha posição com a de Pedro Aleixo. Mas, por isso mesmo, estou em condiçõ_es de poder dar um depoimento da maior isenção. Foi dos homens públicos da sua geração dos mais eminentes, pela sinceridade das suas convicções

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Desnecessârio dizer que a Mesa e
a Presidência se associam, profundamente, às justas palavras que, através dos
discurso e também dos apartes, foram pronunciadas em homenagem a Pedro
Aleixo.
Realmente, a presente sessão foi engrandecida pelos oradores e pelos
aparteantcs, muitos deles trazendo valiosos depoimentos, não apenas à personalidade de Pedro Aleixo, mas. também, à própria História do País.
Eu gostaria, entretanto, de acentuar que esta homenagem é tanto mais
justa quanto conservo a impressão de que Pedro Aleixo, na sua brilhante vida
pública, na sua brilhante vida de homem de inteligência, de cultura, ele, acima de tudo, amou o Congresso Nacional, as Câmaras populares do País. É
que, para ele, no meu entender, a liberdade residia, sobretudo, no Congresso
Nacional, mais do que em qualquer outra parte da Nação brasileira. E com
esse sentimento que eu me associo às justas -e Oportu-nas homenagens que acabam de ser tributadas à memória desse grande brasileiro. (Muito bem!)
Concedo a palavra, para uma breve comunicãçãO, ao Senado"r Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Sem revisão do orador.
Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, recebi, por iritermédio de Dona
Sarah Abrahão-- e vamos destacar, aqui, a sua solicitude para com este representante de Minas Gerais _:_.-uma cópia de correspondência enviada pelo
Sr. José· da Costa Moreira ao Sr. Presidente do Senado. E, nCste momento,
Sr. Presidente, peço a atenção da Liderança do Governo para a solicitação de
um ex-ferroviário que demonstra a sua estranheza em'relação a sua aposenta~
do ria, bem como reitera ao Governo Federal providências já solicitadas ao
Supremo Tribunal Federal.
-_ Peço a V. Ex" que faça transcrever o pedido desse humilde ferroviário de
M·fnã.S GeiaiS- riestã carta ··enviada ao Sr. Pfesidente do Senado Federal.
Ouiro·apelo qú.e faço a V. Ex", Sr. Presidente, é em nome de alguns familiares de juiZwfO-Tàn.os- que-- estão no Iraque, trabalhando para a Companhia
Mendes Junior, precisamente na construção de uma ferrovia no quilômetro
iis-em--cüreçãO --à -srfiã~- e--,HSúiOte -de s-aidit--- -----Recebi hoje, Sr. Presidente, esse apelo para que tivéssemos notícias oficiais sobre o problema dos brasileiros que estão no Iraque.
E aproveito, Sr. Presidente, com o devido respeito a V. Ex" e ao Senado
Federal, para dizer que neste instante em que há um conflito entre o Iraque e
o Irã, o Senado Federal deveria estar informado oficialmente pelo Itamarati.
Nós não estamos aqui na política externa brasileira apenas para aprovarmos
embaixadores ou para debatermos eventualmente a política externa brasileira. No momento desse conflito que pode envolver, quem sabe, toda a huma-

Setembro de 1980

Scxta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

26

5039

nidade, é importante que o Congresso Nacional seja informado oficialmente
pelo Itamarati.
É o apelo que faço também a V. Ex• neste instante, certo de que o Congresso Nacional pode, de uma hora para outra, ser levado a tomar medidas
importantes, se esse conflito se estender, o que nós outros não esperamos. O
Senado Federal que trata mais de perto da política internacional deve estar
perfeítamente informado pelo Itamarati.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o apelo dessas famílias juiz-foranas,
na certeza de que também a Liderança do Governo prestará as devidas informações a esse pobre ferroviário das Minas GeraíS. Muito obrigado.

Art. 106. Se a ação visar a desocupação do imóvel o juiz deter·
minará, de oficio, as seguintes diligências:
a) a realização de perícia para verificar a extensão da ârea ocupada, a existência de acessões e benfeitorias construídas pelo réu e o
respectivo valor;
b) o tempo da posse do réu, inclusive de seus antecessores, se
houver.
Parágrafo único. Ficando comprovada a posse com os requisitos do art. 103, o juiz reconhecerá o usucapião, para ciue o posseiro
possa registrá-la como título de domínio.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência informa ao nobre
Senador Itamar Franco, quanto ao problema do ferroviário, que serâ transcrita a carta.
E dentro de instantes V. Ex• será procurado pelo Ministro Augusto Médici que ainda hoje esteve no gabinete do Presidente Luiz Viana, transmitindo
notícias sobre o Iraque. Vou diligenciar para que o Assessor Parlamentar do
Ministério das Relações Exteriores entre em contato com o nobre Senador.

Art. 107. Não farão prova em juízo os contratos firmados por
trabalhadores rurais sem assistência do respectivo órgão de classe.
Art. 108. Sem o prêvio depósito do valor apurado na forma da
letra ua" do art. 106, nenhum proprietário poderá se imitir na posse
da terra ocupada por posseiro ou trabalhador rural."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma comunicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Instalou-se, ontem, em Brasília, o I Encontro Brasiliense de Geriatria e
Gerontologia.
O Brasil tem uma grande responsabilidade no problema do idoso, porque representa a América Latina na organização do Ano Internacional da
Velhice, em 1982, por decisão da ONU.
Quero aqui registrar a instalação dos trabalhos que prosseguirão até sá~
bado, como uma contribuição valiosa ao estudo dos problemas que marcam
o idoso no Brasil. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Aloysio
Chaves- Luiz Fernando Freire- Humberto Lucena- Gilvan RochaLomanto Júnior - João Calmon - Murilo Badaró - Amaral Furlan Henrique Santillo- Vicente Vuolo --Mendes Canale- Affonso Camargo
-José Richa- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa projeto de lei que
serâ lido pelo Sr. J9-Secretário.
E: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 261, DE 1980
Estabelece medidas de defesa do posseiro que ocupa trecho de terra, nele reside e o torna produtivo com o seu trabalho, incluindo na Lei
4.504, de 1964, normas disciplinadoras da ocupação de terras particulares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Inclua-se no Estatuto da Terra, - Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964,- no Titulo III, uma nova seção, que tomarã a designação
de V, com os seguintes artigos, renumerados os posteriores:

"Seção V
Dos ocupames de terras particulares
Art. 103. Todo aquele que, não sendo proprietário rural nem
urbano, ocupar por dez anos ininterruptas, por si e seus antecessores, mansa e pacificamente, sem reconhecimento de domínio alheio,
trecho de terra com ârea equivalente ao módulo, tendo nele a sua
morada e tendo-a tornado produtiva com o seu trabalho, adquirirlhe-á o domínio, independentemente de justo título e boa fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, para ser transcrita no regi_stro de imóveis.
Parágrafo único. O usucapião previsto no caput do artigo poderã ser alegado também em defesa, em qualquer ação que vise a retirada do posseiro.
Art. 104. Serã obrigatória a intervenção do Ministério Público
e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde existir, em todas as
ações, inclusive nas medidas cautelares, que envolvem a posse dos
trabalhadores rurais.
Art. 105. A revelia do posseiro não importará em se terem por
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

Justificação

Este projeto nasceu de sugestão feita por advogado de larga experiência
em questões relativas à posse da terra, o Dr. Aristino de Almeida, conforme
publicação que se lê no jornal O São Paulo, de 25 de janeiro deste ano, cuja
cópia anexamos como parte integrante da presente justificação.
A proposição que ora submetemos ao Congresso Nacional não é exatamente o redigido por aquele causídico. Mas, as idéias fundamentais foram
aproveitad:i!s e estão inseridas no texto que ora submetemos ao Congresso
Nacional.
Como é do conhecimento público, o problema fundiário ganha cada vez
maiores proporções em todo o país. Giandes empresas estão investindo em
terras e, quando elas chegam, lá encontram ocupantes que a trabalham há
longos anos, tornando-a produtiva, com o seu trabalho.
Então, surge o conflito.
Cumpre, pois, ao legislador disciplinar a espécie, o que evitarão sejam
cometidas graves injustiças contra pobres trabalhadores, que mereCem o amparo do poder público.
A fim de atingir a meta colimada, a proposição insere as normas no Título III do Estatuto da Terra, precisamente aquele que cuida da política de desenvolvimento rural, criando uma nova seção, a V, logo após aquela que trata
dos ocupantes de terras públicas federais. Por isso, a nova Seção V terá o título .. Dos ocupantes de terras particulares".
A Seção V começará com o art. 103, que define o usucapião de terras
particulares, ocupadas por quem as tornou produtivas com o seu trabalho,
mansa e pacificamente, sem contestação, nem reconhecimento de domínio
alheio, da mesma forma porque o faz o art. 98 do Estatuto, relativamente às
terras públicas. O prazo dessa posse geradora de domínio é fixado em dez
anos. Não se exige título e boa fé.. Basta a posse ininterrupta, animus domini,
sem contestação.
~ adotado o princípio geraljâ vigorante no direito civil segundo o qual o
usucapião poderâ ser alegado em defesa.
Tendo em vista que, em geral, o posseiro é pobre e desinformado e, por~
tanto, não tem condições quer financeiras, quer de outra natureza, para se defender eficientemente, 6 projeto faz as seguintes inovações:
a) em primeiro lugar, abre exceção ao princípio de direito adjetivo segundo o qual a não contestação faz presumir verdadeiros os fatos alegados na
inicíaJ da ação (Código de Processo Civil, Art. 319). t que, no caso, o objetivo mais alto da justiça tem podim impedir que a parte mais fraca seja prejUdicada no seu direito;
b) para melhor assegurar a realização da justiça, nas questões que envolvam a posse da terra, é declarada a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde houver. Isto significará que nenhum trabalhador terá a causa julgada sem oportunidade de
defesa;
ç) no_casQ de desocupªção do imóvel, o juiz, de oficio, mançla-r-ã -v~Fiflcaf
a existência de acessões e benfeitorias índenizâveis, a fim de fixar o respectivo
preço e assegurar o seu pagamento, que é condição sine qua non à imissão de
posse;
d) em todos os casos, será verificada a duração da posse do réu, o seu
tempo e a possibilidade de se terem verificadas as condições de usucapião
que, uma vez realizadas, determinarão a sua declaração também de ofício;
e) finalmente, o projeto exige a assistência do órgão de classe na assinatura dos contratos dos trabalhadores rurais, medida que visa salvaguardar
seus legítimos direitos.
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Como-se vê, -ã propoSiÇãO inova bastante a legislação fundiária brasileira. Mas o faz sempre tendo em vista a meta maior de justiça social, o que, a
nosso ver, irá contribuir para aliviar as tensões existentes em Vários pontos do
território nacional, onde conflitos surgiram justamente em face da deficiência
das leis que regem a matêria.
~ com esse objetivo que submetemo1' o projeto à consideração do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1980. - Franco Montoro.
SUGESTÃO A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO
EM SUA JUSTIFICAÇ/10:

O GADO NÃO É SUPERIOR AO HOMEM
Os fituriCfóSos casos de posseiros expulsos das terras, em todos os Estados, são calcados no velho Código Civil de 1919. No momento em que a
CNBB se reúne no iníciO de fevereiro em Itaici, para considerar o grave
problema da terra, publicamos em seguida um anteprojeto de lei di 7 artigos,
a ser refletido pelos sindicatos rurais, federações e Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG.
Esse projeto é de autoria do advogado Aristino de Almeida, que tem larga experiência nas Alterosas, e nas últimas décadas, no Paraná. Ele corrige as
principais falhas da lei atual. Antes de apresentarmos os 7 artigos do anteprojeto, veja:rttóS as cQnSiderações que o inspiraram. (Mario Carvalho de Jesus).
Como se sabe, hâ vários fatores que concOrrem para o êxodo dos que
mourejam no campo, resultando na criação da nova classe social denominada
.. bóia-fria" ou na legião de favelados das grandes cidades. Inegavelmente a
falta de um mecanismo que evite esse estado de coisas é, sem dúvida, a preocupação de quantos interessam pelo problema.
O Poder Judiciário é quase sempre acoimado pelos leigos por haver concedido mandados possessórios ou d~ despejo contra inermes famílias de trabalhadores rurais. Infelizmente a lei é mesmo protetora do latifundiário. Ora,
o latifundiário ou ó grande proprietário que dispõe de enormes recursos, ingressa em juízo pedindo de logo, liminarmente, o afastamento do posseiro.
Este, quase sempre, um humilde trabalhador, sem recursos, às vezes analfabeto, não contesta a ação, não sabe o que fazer. Nem procura o sindicato, que
freqUentemente inexiste. O que acontece?
A falta de defesa obriga o magistrado a julgar procedentes todos os pedidos do autor. E como conseqüência, o trabalhador é despejado de sua casa,
de suas benfeitorias e plantações, completa e cruelmente desamparado. Seus
filhos menores vão perambular pelas ruas da cidade e dentro de pouco saberâ
entrar furtivainente nas residências alheias ou se transformarão em trombadinhas. E muitos deles em ágeis e cruéis assaltantes.
As exigências dos arts. I<? e 29 do anteprojeto, com a obrigatória presença
do Min1stério Público e do Sindicato Rural nos autos das ações contra o rurícola, principalmente quando se trata de posseiro de muitos anos de labor no
campo, evita assim a revelia que leva o juiz a cometer graves injustiças:
Art. }9 Em todas as ações, inclusive nas que versem medidas cautelares
ou liminares, contra a posse e outros direitos da pessoa que trabalha em imóvel rural como posseiro, assalariado, arrendatário, parceiro ou como ocupante a qualquer título, serão obrigatoriamente ouvidos o Ministério Público e o
Sindicato Rural local para aditarem ou fazerem a defesa do citado.
Art. 29 A revelia do réu não importará em verdadeiros os fatos alegados,
na inicial.
Art. 39 No caso de ação_ que visa a desocupação do imóvel, o juiz ex officio determinará:
a) a verificação da existência de benfeitorias úteis ou necessárias e plantações destinadas à alimentação do réu e seus familiares bem como a sua avaliação realizadas no citado;
b) o tempo de permanência do rêu no imóvel, quando se tratar de passeiro.
§ }9 Se o posseiro contar 12 anos de posse, mesmo sem justo título e boa
fé, o juiz lhe reconhecerá o domínio sobre o trecho de terras por ele ininterruptamente cultivado, contado o tempo de seus antepassados.
§ 29 A sentença valerá como título de domínio, depois de demarcado
amigável ou judicialmente o trecho cultivado na fase executória do julgado.
Art. 4<? Não farão prova contra o réu, naquelas ações, os contratos agrícolas, sua rescisão ou quitação por instrumento particular, se não estiverem
também subscritos pelo representante legal do mencionado sindicato.
Art. 59 Antes da expedição de mandado de execução de sentença favorável ao autor, este depositará em juízo;-além das custas processuais e despesas
judiciais, o valor atualizado das b_en_feitorias e plantações.
Art. 69 O juiz reterá o mandado de execução at~ _que o réu consiga nÕva
colocação pelo prazo de tantos meses quantos forem os anos de sua permanência no imóvel.
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Art. 79 O réu levantará o depósito sem qualquer desconto, mas acrescido
dos juros e correção monetária.

(Às Comissões de Constituição e Justica e de Agricultura.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto de lei lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 68,
de 1978 (n' 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Gétrantia por Tempo de
Serviço, tendo
PARECERES, sob n•s 550 e 551, de 1980, das Comissões:
- de Economia, contrário, com voto vencido, em separado, do
Senador Franco Montoro; e
-

de Finanças, favdrável.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado .
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunic(l_ção à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DACÁMARA N• 68, DE 1978
(N• 93-C/75, na Casa de origem)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam os estabelecimentos depositários de recursos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço obrigados a comunicar, trimestralmente,
aos beneficiários, o -saldo das respectivas contas.
Art. 29 A não prestação de contas previstas nos termos do artigo anterior impossibilitará a instituição bancária de permanecer como depositária
dos mencionados fundos.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento de
adiamento-aa-votàÇãõ-dos itens 2 a 6, que serã lido pelo Sr. !<?-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 403, DE 1980
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea •~c" do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação dos Projetas de Resolução n9s
78, 79, 80, 82 e 83, de 1980, constantes dos itens 2 a 6 da Ordem do Dia, a fim
de ser feita na sessão de 19 de outubro do ano em curso.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do
Plenário, os itens 2 a 6 da pauta não serão submetidos a votos nesta oportunidade, ficando a votação transferida para o próximo dia J9 de outubro.

São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada:

-2Votação, em turno único, do ProjC.to de Resolução n9 78, de 1980 {apresenta_do pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 674,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
Cr.S 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete
mil, setecentos e setenta e doís cruzeiros-e setenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 675, de 1980, da Comissão
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 676,
ç!e 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em
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Era o que tinha a dizer, Sr; Presidente, na esperança de que este requeri~
Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua
mento seja aprovado. (Muito bem!)
dívida consolidada, tendo
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador
PARECER, sob n' 677, de 1980, da Comissão
Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação.
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder. Para enca-4Votação em turno ún-iCO, do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (apre~ minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Quando o Senador Nelson
sentado pela Comissão de Economia como conclUsão de seu Parecer n~t 678, Carneiro esteve comigO pela primeira vez que tratamos desta matéria, S. Ex•
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a ele~ viu que tive sensibilidade para o problema e ouvi, como Líder do Governo, o
varem Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um Governo da República.
Na área própria, que é a do DASP, a informação, pelo menos até o mo·
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de
mento, não é de molde a favorecer a colocação do Senador Nelson Carneiro.
sua dívida consolidada, tendo
Sustenta o DASP que esses apartamentos funcionais, na condição de funcio~
PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão
nais que são, uma vez ocupados definitivamente por aqueles que no momento
- <!e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
estão em exercício e, coino tal, com direito a essa habitação, criariam obstá~
culos grandes à renovação das lotações de pessoal na cidade de Brasília, pelas
-5razões exatamente que S. EX• ainda há -pOUCo trouxe em favor do seu projeto,
Votação, em turno único, do Projeto de Reso_lução n9 82 de 1980 (apre~ por ser uma cidade de dificil possibilidade de vida, aluguéis caríssimos, se não
sentado pela ComissãÕ de Economia como conclusão de seu Parecer n~t 682, me engano, aluguéis tão caros quanto os de Nova Iorque.
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$
Em conseqüência, o Diretor~Geral do DASP me pediu tempo, para que
65.700.000,00 (sessenta e cinco inílhões e setecentos mil cruzeiros) o montante pudesse melhor raciocinar a respeito dessa colocação que eu secundava junto
de sua dívida consolidada, tendo
a S. Ex•, como um apelo do nobre Senador Nelson Carneiro. Nesse caso, já
não era mais uma orientação de natureza política, era suprapartidâria, vez
PARECER, sob n• 683, de 1980, da Comissão
que o Líder do Governo também se mostrava sensível à tese.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Agora, infelizmente, fui surpreendido pelo Senador Nelson Carneiro pe-6~
dindo urgência para o projeto. Essa urgência nos obrigará a votar dentro de
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 83, de 1980 (apre- um prazo de quatro dias, o que significará que ficarei em falta com o Diretor~
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n~t 684, Geral do DASP, na medida em que S. Ex• me pediu tempo para tentar uma
de 1980), que autoriza a Prefeitur~·Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ solução positiva.
A minha solução seria, no momento, o contrário. Voltar o apelo ao
63.000.000,00 (sessenta e três niil9ões de cruzeiros) o montante de sua dívida,
nobre Senador pelo Rio de Janeiro, para que a urgência fosse retirada, e, logo
tendo
que tivéssemos uma solução, que pode ser cobrada de mim, pode ser instada
PARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão
junto a mim, poderíãmos votar a urgência urgentíssima, com todos os líderes
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade ejuridicidade, com ao mesmo tempo o fazendo.
a emenda que apresenta de número 1-CCJ.
Esta ê a colocação que faço, para que não se diga que não atendi à pon~
deração -do Diretor~Geral do DASP e que quis, por meu turno, me sobrepor a
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
uma orientação governamental. No fundo, Senador Nelson Carneiro, V. Ex•
Votação, em turno único, do Requerimento n9 389, de 1980, · sabe da minha simpatia por seu projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
dos Senadores Nelson Carneiro e Paulo Brossard, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea uc", do Regimento Interno,.
para o Projeto de Lei do Senado nt~t 18, de 1979, que dispõe sobre a
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o requerimento.
aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dâ outras proO Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente,-peço palavra para encamividências.
nhar a votação.
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre SeTem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
nador Dirceu Cardoso.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encaminhar a voO SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revitação Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores_, sou autor 9-e projeto que exO problema do funcionário público, convocado para trabalhar em tingue as mordomias em Brasília, isto é, os favores e benesses que uma cate~
Brasília, é o mais angustioso. Velhos servidores públicos não podem pedir goria de altos funcionários goza de parte do Executivo, obtendo residências
aposentadoria porque, se aposentados, são expulsos das residências onde mo- no Lago, com as mordomias conseqUentes- a piscina de água fria e de água
ram, e não podem, sequer, morrer, porque morrendo, a família é despejada. quente, a churrasqueira, a segurança e outras tantas. Por esse projetO peço
No entanto, Brasília foi feita com o esforço de todos esses colaboradores, dos que se extingam essas mordomias e só se dê residênCia oficial ao Presidente da
que vieram de todos os recantos do Brasil, e aqui plantaram a sua residência, República, ao Vice-Presidente da República e aos Ministros, e a mais ninquebrando, muitas vezes, os laços que os ligavam às suas cidades natais. De guém.
•
modo que, aos 70 anos, o servidor que não possui imóvel no Rio de Janeiro,
Sr. Presidente, o Senado deve pensar neste projeto de autoria do nobre
que tem mais de 5 anos de serviço efetivo, poderia adquirir, através da Caixa Senador Nelson Carneiro, que atende às necessidades daqueles funcionários
Econômica, o imóvel que ocupa. t uma solução para o funcionário de que na hora primeira se deslocaram para Brasília e aqui estão até hoje.
Brasília, que tem uma situação especial dentro do funcionalismo público,
Como disse Nelson Carneiro, aquele que se aposenta tem 6 meses para
porque para aqui vieram convocados de todos os pontos do Território nacio~ entregar o apartamento ou residência que ocupou, e, quando morre, poucos
nal,- do Estado do Pará, do ilustre Senador Jarbas Passarinho, até o Estado dias depois a família tem que entregar o apartamento.
do Rio Grande do Sul, do ilustre Senador Paulo Brossard. São funcionários
Ora, Sr. Presidente, esse serVidor tem uma vida de serviços prestados a
que se integraram à vida brasiliense, e aqui vivem há 20 anos, e durante esses Brasília. Vemos, entã.o, a disparidade de tratamento. Enquanto o servidor se
20 anos conheceram a poeira que marcou os dias iniCiais desta Cidade, cria~ encontra nessa situação, o alto funcionário tem a residência no Lago, despre~
ramos seus filhos e vêem nascer os seus netos. Pois, na hora em que eles com- zando apartamento de quatro quartos que o Estado lhe dá aqui, no Plano Pipletam 70 anos e são obrigados, pela aposentadoria compulsória, a deixares~ loto de nossa cidade, e se desloca para usufruir vantagens à custa do povo.
ses imóveis, eles sofrem a punição de perder o imóvel. E, então, para onde
Essas mordomias precisam ser extintas, porque é o povo que habita a
vão - numa cidade que não tem casas para alugar, não tem apartamentos ~sa de taipa no interior dO nOsso País, os nossos eleitores, oS que nos manpara alugar e jâ não podem mais voltar à sua terra natal.
dam para aqui, é que estão sustentando as casas de piscina de água quente e
O projeto é sobretudo justo e sobretudo humano.
fria, com dois, três automóve_is na garagem, consumo de gasolina desbragaConvoco a nobre Liderança da Maioria para aprovar a urgência, deixan~ do, a sarabanda dos carros oficiais, e enquanto os funciOnários que têm uma
do para examinar o· projeto mais demoradamente quando ele chegar ao exa~ vivência de vida inteira aqui em Brasília, nessas duas hipóteses, têm que abanme desta Casa.
donar o apartamento oficlal.

a
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Digo-iriaís, Sr. Presidente: deve chegar a hora de acabar com esses privilégios, mas temos que começar de nossá -casa, do Senado e ·da Câmara.
Este projeto deve merecer a nossa atenção e o nosso apoio.
Quero crer que o nobre Senador Jarbas Passarinho, que tem na condução da sua Bancada atitudes nobres aqui, na Casa, vai pensar e poderâ vir
a apoiar a proposição, porque hoje um pleito de justiça aos homens que deram a sua vida e a sua existência a Brasília, desde quando era uma nuvem de
poeira vermelha, como a coriheci, porque estou desde este tempo aqui. Esses
homens preciSam merecer do Poder Público não a mordomia, mas a residência pobre e humilde que agasalhou seus sonhos, que agasalhou sua luta pela
vida, as suas preocupações e suas dificuldades, e a luta imensa que têm com
este custo de vida pela hora da morte.
Assim, Sr. Presidente, dou, em nome do meu Partido Independente, e
aqui não eStá o meu companheiro--de Partido Alexandre Costa. dou o nosso
apoio ao projeto de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro.
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E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 404, DE 1980
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n"' 389, de 1980, de minha autoria, constante do item 7 da Ordem
do Dia.
Sala das Sessões. 25 de setembro de 1980. - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O requerimento lido é deferido
pela Presidência.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
sa.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 8:

Votação, em turno único, do Requerimento n• 391, de 1980, do
Senador Gilvan Rocha, solicitando tenham tramitação conjunta o
Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1980, que dispõe sobre a propaganda de cigarros e bebidas alcoólicas e determina outras providências e os Projetes de Lei do Senado n•s 57, 59 e 78, de 1971, 24, de
1975 e 4, de 1976, que tratam de matéria correlata.
Em votação o requei"irriénto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado.
O SR. JOS!;; LINS (PDS - CE. Para encaminhar a votação. Sem reviA Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
são do orador.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o projeto que está sendo
objeto de debate a mim me foi distribuído na Comissão a qüe pertenço.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 9:
O assunto é realmente írnportante, o assurito é realmente grave. Para sua
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 399, de 1980,
análise completa hâ necessidade de uma série de levantamentos de dados.
dos Senadores José Richa, no exercicio da Liderança, e Itamar
Particularmente, jâ comecei a anãlise do problema, já estou com bastante eleFranco, Solicitarido urgência, nos termos do art. 371, uc'\ do Regimentos sendo analisados.
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 133, de 1980, que
Assim, faço apelo aos eminentes Senadores Paulo Brossard e Nelson
regulamenta o art. 80 da Constituição, e dá outras providências.
Carneiro---para -qife retirem ·o -requ:efimerito de urgência, concedendo, desta
Em votação o requerimento.
forma, um pouco mais de tempo ao relator da matéria, para que possa
analisá-la melhor.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre SeO Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presidente, nador Itamar Franco para encaminhar a votação.
para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para encaminhar a voO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Setação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nador Nelson Carneiro.
Ainda hoje o Senado Federal deverá votar a licença para que Sua ExceO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encaminhar avo- lência o Senhor Presidente da República se ausente do País.
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, a aproEm 11 de junho de 1980, apresentamos o seguinte projeto:
vação do pedido de urgência depende do voto da maioria. O nobre Líder da
O Congresso Nacional decreta:
Maioria faz-me um apelo para que retire o requerimento de urgência, com o
Art. 19 O Presidente e o Vice-Presidente da República só podecompromisso de, em breve, muito breve, trazer ao exame da Casa a solução
rão ausentar-se do País quando previamente autorizados pelo Conpara o problema.
greSso Nacional.
Seí --das preocupações de S.
das preocupações de quantos se
Parágrafo único. A autorização a que se refere este artigo serâ
debruçam sobre o problema do funcionalismo de Brasília, portanto, insistir,
solicitada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
da minha parte, seria um gesto desairoso para com os ilustres representantes
Art. 2tt O pedido de licença serã acompanhado de justificação
da Maioria, se eles estão interessados em colaborar. Este projeto só passará
na qual se esclarecerá:
.deles,
portanto,
vamos
somar
as
nossas
forças.
com o voto
a) o período de ausência;
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte?
b) a razão determinante da viagem;
c) a natureza dos entendimentos a serem mantidos com as auO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ) - Pois não.
toridades estrangeiras, se for o caso; e
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) --Exatamente a solicitação que
d) os integrantes da missão.
Art. 39 Quando do_ retorno a_o território nacional, a autoridade
faço é na esperançã. de podermos todos aprovar o projeto. Eu, no momento,
como Líder do Governo. diante de uma orientação categórica do Governo,
que se tenha ausentado_ submeterá ao Congresso Nacional, no prazo
contrariamente à lealdade que devo ao Governo, me obrigaria a votar contra
de 30 dias, relatório circunstanciado sobre a viagem, contendo:
a) resultado dos entendimentos mantidos; e
aquilo que eu pessoalmente acho como V. Ex• seria justo. Então, pedir o tempo é pedir em favor de obter uma solução favorável e agradeço a V. Ex• a
b) cópia dos tratados, ajustes, convênios, protocolos ou outros
compreensão do meu apelo.
instrumentos firmados em nome do País.
Art. 49 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal regulaO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ) - O nobre Líder da
mentarão. no prazo de 90 dias, a tramitação do documento a que se
Maioria reafirma a sua teitdencia, o seu desejo de votar favoravelmente ao
refere o artigo anterior.
projeto. Hoje, seria obrigado a votar _co_ntra o projeto, derrotando-o. De
Art. 5<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
modo que eu acho que sirvo melhor à causa dos servidores públicos de
Art. 6<? São revogadas as- dispostções em contrário.
Brasília, aos que aqui vivem, aqui trabalham, aqui servem ao País, pedindo,
com o apoio do nobre Senador Paulo Brossard, a retirada da urgência, certo
E lembr.o, Sr. Presidente, o seguinte, chamando a atenção do Senado Fede que o projeto voltará em breve a est~ plenário, jâ então com os pareceres deral:
de todas as Comissões técnicas e com o compromisso da Liderança do goverEntre as atribuições que a ConStitUição confere, privativamenno de aprovâ-lo.
te, ao Chefe do Poder Executivo, estão a de firmar tratados, conNestes termos, Sr. Presidente, eu retiro a urgência. (Muito bem!)
venções e atas internacionais em nome do País, e a de manter reO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
lações diplomáticas com os Estado~ estrangeiros (art. 81, itens IX e
vai ser lido pelo Sr. 1"'-Secretário.
X da Constituição).

Ex•.
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No que tange aos instrumentos internacionais assinados, é expresso o texto da lei fundamental, ao determinar a respectiva apreciação pelo Poder Legislativo. E, entretanto, omisso o texto da Carta Magna quanto à forma pela qual se haverã de dar a fiscalização
do relacionamento externo.
Infere-se, do preceito contido no artigo 80 da Constituição, que
o legislador submeteu ao prévio exame das Casas Legislativas o pedido de autorização para viagem ao exterior do Presidente e VicePresidente da República; desejou-se outorgar um meio de controle
efetivo sobre o relacionamento internacional da Nação. Como se sabe, o deslocamento de um Chefe de Estado até país estrangeiro é
precedido de longas negociações prévias e comporta significado
político de relevância. De conseguinte, deve sempre o Congresso
Nacional ser infOrmado sobre a importância da missão e o seu significado.
O projeto ora apresentado preenche lacuna do ordenamento
jurídico interno, ao disciplinar a forma pda qual há de ser solicitada
a licença a que se refere o mandamento constitucional. Na falta de
preceito normativo regulamentando a matéria, a apreciação do referido pedido de licença tornou-se ato meramente formal, sem qualquer conteúdo substantivo, inserindo-se no contexto das "inúmeras
tarefas de cunho administrativo que são -diuturnamente levadas a
efeito no âmbito do Legislativo. Entendemos que atribuição de tal
importância, conferida ao Congresso Nacional, não pode continuar
sendo menosprezada como até o presente momento.
A proposição, além de fixar o prazo e a forma pela qual há de
ser solicitada a licença, determina que a autoridade remeta relatório
circunstanciado sobre os resultados da viagem, bem como os atas e
documentos firmados em nome do Pais.
Sr. Presidente, chega, agora, às minhas mãos, o projeto de decreto legislativo permitin-do ao Senhor Presidente da República ausentar-se do Pais.
Aqui vale, também, a justificativa para a proPosição que acabo de apresentar.
Espero merecer, neste instante, para o pedido de urgência, a votação da Liderança do Governo.
Quando da viagem do Senhor Presideilte da República à República da
Argentina- e chamo a atenção do Senado Federal para este aspecto- houve troca de notas celebradas em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980, entre o
Sr. Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, MinistrO de-Estado das Relações
Exteriores da Rcpúbfica Federativa do Brasil e o Sr. Major-Brigadeiro Carlos
Pastor, Ministro das Relações Exteriores da República Argentina, que os Governos do Brasil e da Argentina colocaram em vigor, sem que o Congresso
Nacional tivesse o devido cuidado em aprová-los. Além desse protocolo, as
empresas nucleares brasileiras assinaram também com a Comissão de Energia Atómica da República Argentina outro convênio de cooperação, além do
protocolo de cooperação industrial entre as empresas nucleares brasileiras da
República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Energia Atômica
da Argentina.
Então, Sr. Presidente, o que nós estamos pretendendo? Não queremos
impedir que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, se ausente do
País, mas queremos que o Senhor Presidente da República e o Senhor VicePresidente da República, quando se ausentarem, tragam ao Congresso Nacional um relatório circunstanciado sobre a viagem, contendo, portanto, o resultado dos entendimentos mantidos e a cópia dos tratados, ajustes, convênios, protocolos ou outros instrumentos firmados em nome do nOsso País.
Vale, aqui, também, Sr. Presidente, a seguinte lembrança, porque se está
tornando comum ajustes e contratos e protocolos serem firmados no exterior
sem que o Congresso N acionaJ os aprove. Ainda fiif-pOucos dias, relatando,
na Comissão de Relações Exteriores, o acoi:'do sobre o comércio de produtos
têxteis, celebrado entre o GovernO da República Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 23" de janeirO de 1980, encontramos o seguinte- chamo, mais uma vez,a atenção do SenadO Federal:
"Revela o Chanceler brasileiro, ao traçar o histórico das negociações que levaram as partes contratantes a firmar o ajuste ora examinado, que os entendimentos preliminares se iniciaram em 10 de
outubro de 1977, tendo-se estendido até o dia 19 de dezembro do
mesmo ano, quando foi rubricado o texto definitiVo do Acordo pelo
Embaixador do Brasil junto às comunidades européías e pelo representante das comunidades européias".
Aqui vale a atenção do Senado Federal: "Tendo em vista não
existirem à época os textos definitivos das línguas oficiais e em português, só foi possível proceder à assinatura formal do Acordo em
23 de janeirO-de 1980,"
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E, aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem o mais grave, ainda dito pelo
noss_o Chanceler:
.. 0 Acordo está em vigor, no entanto, em bases provisórias,
desde 19 de janeiro de 1978, sendo nas circunstâncias atuais do comércio mundial, em tese, satisfatófro para o Brasil e seu funcionamento."
Nós não tínhamos, Srs. Senadores, nem a tradução na língua portuguesa, e esse Acordo não aprovado pelo Congresso Nacional já estava em vigor
desde I• de janeiro de 1978.
E por isto, Sr. Presidente, que ao ser encaminhado aos Srs. Senadores pedido de licença para o Senhor Presidente da República se ausentar para visitar a República do Chile, peço a V. Ext-s, ao Senado Federal, que, antes da
aprovação dessa licença, meu projeto seja aprovado em primeiro lugar. E aí
recorro a V. Ex•, Sr. Presidente, para dizer que este meu projeto, em regime
de urgência, tãmbém poderá ter pela Casa os pareceres orais, de acordo com
o art. 381 do Regimento Interno, que diz o seguinte:
Art. 381. Os pareceres sobre as proposições em regime de urR
gência devem ser apresentados:
I - imediatamente, nas hipóteses do art. 371, a e b, podendo os
Presidentes das Comissões ou os Relatores solicitar prazo não excedente a 2 (duas) horas, em conjunto;
II --no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o
dia anterior ao da sessão em cuja Ordem do Dia deva a matéria figurar, quando se tratar de caso previsto no art. 371, c.
§ 39 O parecer poderá ser oral nos casos do art. 371, a e b, e
por motivo justificado, na hiPótese do art. 371, c.
E o caso do meu projeto. Estou justificando da tribuna a necessidade de
que o Senado Federal aprove, em primeiro lugar, o meu projeto, para em seguida nós, através de votação, S"r. Presidente, aprovarmos, se for o caso, a licença do Senhor Presidente da República.
Fica aqui, pois, o meu apelo para que seja votado o regime de urgência e,
ao mesmo tempo, seja conferido ao meu projeto o mesmo direito que serâ
conferido ao Senhor Presidente da República, nos pareceres orais do Plenário
do Senado Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
-Aprovado o requerimento, nos termos do Regimento, art. 380, item 2, a
matéria para a qual o Senado concede urgência será submetida a Plcnârio na
4' sessão ordinária- que se seguir à c-oncessão da urgência.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, nos termos do art. 371, c, o requerimento de urgência foi aprovado, por unanimidade, por esta Casa.
Pergunto a V. Ex" se nós não poderíamos aplicar, neste instante, o art.
381, no seu§ 3"', que diz o seguinte- e repito para conhecimento de V. Ex•:
"§ 3'>' O parecer poderá ser oral nos casos do art. 371, a e b. e
por motivo justificado, na hipótese do art. 371, c.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A matéria somente poderã ser
apreciada na 4• sessão. Se nessa sessão não houver parecer da Comissão, aí o
parecer será oraL
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, formula·
rei a minha última questão a V. Ex•, ainda regimentalmente e sempre respeitosamente.
Estamos recebendo aqui o pedido de licença da viagem do Senhor Presidente da República. Pergunto a V. Ex• o seguinte: haverá parecer oral, ou
esse projeto de decreto legislativo será enviado às COmissões?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Ele serã apreciado após a Ordem
do Dia. como é do Regimento, e aí os pareceres poderão ser orais.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pergunto a V. Ex• se não
posso ter a mesma eqüidade. Já disse uma vez aqui no Senado Federal: justiça
e sim eqüídade, porque eqüidade é sempre justiça com um pouco de boa vontade. Se o projeto de decreto legislativo que permite que o Presidente da República se ausente ...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- E questão de letra; é que a urgência de V. Ex• está incluída no art. 371, c, e no caso da matéria do Presidente é
371, b. O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Nós vamos concordar com a ausência do Presidente da República, mas V. Ex• precisa ler com
cuidado - e chamo_ a atenção do Líder Jarbas Passarinho - que diz o art.
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381, no§ 3~?, onde se lê que desde que o justifiqUe o art. 371, letra "'c", o parecer também poderá ser oral".
Não ê apenas este, Sr. Presidente. E isto que eu estou invocaQdO a V.
Ex~.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Que o parecer pode ser oral, a
Mesa não tem nenhuma dúvida; apenas, ele serã dado oralmente se não houver o parecer escrito na 4~? sessão.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, não há parecer r.o
meu projeto, como não há neste projeto de decreto legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Então, vai-se aplicar o item II, do
art. 380, que·estabelece ...
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• vai me permitir,
então, na época em que entrar o projeto de decreto legislativo, questionar V.
Ex' sobre o caso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 10:

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n'? 12, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período
de férias, tendo
PARECER, sob n• 553, de 1980, da Comissão
- de Corlstituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em votação o projeto, quanto à juridicidade.
Os Srs-. Senadores que o aprovam perrrianeçam como se ãChain. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquívà.

e o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1980
H Altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período

de férias."

~·Art. 142. O empregado perceberã, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão, acrescida de
um abono correspondente a 1/3 (um terço) do valor total da referi·
da remuneração.

Art. 2"?: São revogados os artigos 143 e 144 da Consolidação das Leis âo
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~? de maio de 1943, e renurnerado o art. 145, que passa a viger com a seguinte redação: r
"Art. 143. O pagamento da remuneração das férias e do abono referido no art. 142, serâ efetuado até 2 (dois) dias antes do início
do respectívo período.
Parágrafo único. O empregado darã quitação do pagamento,
com indicação do início e do término das férias."
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrãrio

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 405, DE 1980
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "b" do art. 310 do Regimento Ir.terno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado
n'i' 44, de 1980, que dispõe sobre Mercado de Valores Mobiliários a fim de que
seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1980 - Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Em votação o requerimento.

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra

para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador
Lázaro Barboza, para encaminhar a votação.
O SR. LÃZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O nosso pedido para que o Projeto de n'? 44, do Senado Federal, seja reexaminado pela douta Comissão de_Constit_uição e Justiça tem por objeto, Sr.
Presidente, permitir uma ~eflexão mais profunda sobre a matéria, jã que a
nosso juízo o projeto não fere ü princípio da constitucionalidade. E antes de
encaminhar o requerimento às mãos de V. Ex' tive a oportunidade de conversar com o eminente Líder da Maioria, Sr. Senador Jarbas Passarinho, e verifiquei que o projeto reexaffiiflãdo na Comissão de Constituição e Justiça, possi·
velmente ali aprimOrado, poderá, Sr. Presidente e Srs. Senadores, permitir
que a Casa o aprove, criando assim um mecanismo que possa imprimir maior
rigidez ao mercado de valores mobiliários que, nos dias de hoje, se reveste de
tamanha importância. Daí porque, Sr. Presidente, resolvi, autor do projeto
que tenho a honra de ser, solicitar dos meus eminentes pares o reenvio para
um novo exame desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça para o reexame solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 12:

O Congresso--Nacional decreta:
Art. Jo O caput do art. 142 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J~? de maio de 1943, passa a viger com a
seguinte redação, mantidos os seus parágrafos:

Art. 3~?
Art. 49
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II)

Item 11:

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti~
tucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n~? 44, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, dando nova redação aos artigos 5~? e 6~? da Lei n9 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliãrios, tendo
PARECER, sob n• 624, de 1980, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montoro.
-

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo Sr. }9-Secretârio.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303,
de 1979- DF, que institui a Taxa ·de Limpeza Pública no Distrito
Federal, e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 710 a 712, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade;
-do Distrito Federal, favorãvel, com Emendas de n9s I e 2DF, que apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador Itamar
Franco; e
- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da,Comissão
do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Josê Richa.
O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Senador
Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para discutir o projeto.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não pretendo entrar no mérito do projeto, que recebeu parecer contrário
na Comissão do Distrito Federal, onde fui indicado Relator, posteriormente
Relator vencido. Mas considerando que hã no art. 99 um defeito pelo qual
esse projeto não poderá ser aprovado agora, neste instante, pelo Senado Federal, requeiro a V. Ex~ o seguinte:
REQUERIMENTO
Nos termos do art. 310, alínea b do Regimento Interno, requeiro adia·
mente da discussão do projeto de lei do Senado Federal de n~? 303 de 1979DF, que institui a taxa de limpeza pública no Senado Federal, e dâ outras
providências, constante do Item 12 da Ordem do Dia, a fim de ser encaminhado ao reexame das Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Fe·
deral.
E digo, inclusive, por que, Sr. Presidente. Porque o art. 99 desse projeto
que passou despercebido, tanto da Comissão de Constituição e Justiça como
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do Distrito Federal e de Finanças, diz o seguinte: "Esta Lei entrará em vigor
em 19 de janeiro de 1988, revogarido-se- as disposições em contrário." Evidentemente, não poderíamos pôr essa lei em vigor a partir de janeiro de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa aguarda a solicitação de
V. Ex• (Pausa.)
O Sr. l ~'-Secretário procederá à leitura do requerimento mencionado
pelo Sr. Itamar Franco.

E lido e aprovado o seguinte

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 158, DE 1978

"Acrescenta parágrafo único ao art. 31' da Lei n9 5.859~ de 11 de
dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado domés~
tico."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'~ O art. 3'~, da Lei n9 5.859, de li de dezembro de 1972, passa a viger acrescido do_ seguinte parágrafo único:
'"Art. 39

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A matéría~volia às Comissões de
Constituição e Justiça e do Distrito Federal para o reexame solicitado.

•..............•...••......•.•••..••.•• -• •••••

Parágrafo único. E também assegurado a todo empregado doméstico um descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas,
com remuneração, o qual, sempre que possível, deverá coincidir
com o domingo."

REQUERIMENTO N• 406, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia·mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-DF, que
institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras providências, constante do item 12 da Ordem do Dia-~ a fim de que seja encaminhado
ao reexame das CorriiSsõcs de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1980. - Itamar Franco.
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Art. 29 O Poder Executivo, ouvído o Ministério do Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 16:

Discussão, em segundo turno, do Pi-ojetO de Lei do Semido n9
339, de 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuSe de bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justh;a~ pela constitucionalidade, juridicidade e, no rnêrito, favorãvel; e
- de Finanças, favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 384, de 1980, do
Senador Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)

_Discussão, em prímeir:9 turno (apreCiação preliminar da constitucionalidade, nos termos d_o art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1980, do Senador Orestes Quércia, revogando a legislação que declarou municípios brasileiros
como áreas de interesse da segurança nacional, tendo
PARECER, sob n' 653, de 1980, da Comissão
- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, dos Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Barboza.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 385, de 1980, do
Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de ConstituiçãO e Justiça).

Em votação o Requeriinento n9 384/80, lido em sessão anteriOr.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar no dia 19 de outubro
próximo vindouro.

Em votação o Requerimento n<J 38_5/80, lido em sessão anterior.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado
A matéria será encaminhada ao reexame da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 13:

Item 14:

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Item 17:
Discussão; em p~imeiro -tUrno {apreciação preliminar da constitucíonaHdade nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n~' 8, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redaçào ao ítem I do art. 69 da Lei Orgânica da Previdência SoCíã! e ao§ 49 do art. lO da Lei n9 5.890, de 8 de junho de
1973, tendo
PARECER, sob n' 552, de 1980, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
(Dependendo da votação do. Requerimento n' 402, de 1980, do
Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça.)

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado n<1
371, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que regula o pagamen~
to do laudêmio incidente nas transmissões financiadas pelo Sistema
Financeiro da Habitação, tendo
PARECERES, sob n•s 472 e 473, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
' - de Finanças,favorãvel.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 401, de 1980, do
Senador Bernardino Viana, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Finaças.}
Em votação o Requerimento n9 401/80, lido em sessão anterior._
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para reexáTnc da Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 15:
Discussão. f>TTI ,.... ;_....... : ...... turno, do Projeto de Lei do Senado n9
158, Ue I(}n, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo
úniccr ao art. 3• da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, tendo
PARECERES, sob n's 470 e 471, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidadc; e
- de Legislação Social, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro tl.frrlá.- (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer como se acharri.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno
regimental.

Em votação o requerimento n9 402/80, lido em sessão anterior.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam corno se encontram.
(Pausa~)

Aprovado.
A matéria sai da Ordem do_ Dia para o reexame solicitado.
O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 18/80, lido no
Expediente, que, nos termos regimentais, deve ser discutido e votado nesta
õportunidãde.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n<:' 18, de 1980 (n<J 60/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o
Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na primeira
quinzena do mês de outubro do corrente ano, em visita Oficial à República do Chile (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores).
Solicito ao nobre Senador Helvídio Nunes o parecer da Comissão de
Constituição c Justiça.
O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG) -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do na discussão da matéria, de mostrar a V. Ex' que o pensamento de V. Ex• não
orador.)- Sr. Presidente, é apenas para solicitar de V. Ex' o artigo no qual a corresponde ao nosso projeto,
Mesa do S~;nado se baseia para pedir o parecer oral. Apenas para orientação
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vou agradecer a elucidação de V.
do Senador que representa Minas Gerais.
Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana).,-- Trata-se 'do art. 388, que diz o seO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Seguinte:
nador He~vídio Nunes, para proferir O parecer da Comissão de Justiça.
- São consideradas urgentes, independentemente de requeriO SR. HELVfDIO NUNES (PDS - PI. Para emitir parecer. Sem revimento:
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
r- Com a tramitação prevista para o caso_do <irt. 371, a, a ma·
Através da Mensagem n\' 361 de 1980, o Excelentíssimo Senhor Presidentéria que tenha por fim:
te da República solicita autorização ao Congresso Nacional para, atendendo
a) autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fa- a convite que lhe foi formUlado pelo Presidente da República do Chile, visitar
zer a paz, bem como a permitir que forças estrangeiras transi~em aquele país irmão.
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos
A mensagem jã foí aprovada na Câmara dos Deputados e vale lembrar,
casos previstos em lei complementar (Const., art. 44, li)
nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Presidente Geisel
11- com a tramitação prevista para o caso do art. 371, b, a
matêria que objetive autorização:
a) para o Presidente e o Vice.Presidente da República se ausentarem do País (Const., art.44, Ill);

Parágrafo único. Terão, ainda, a tramitaçãO p-revista para ó
caso do art. 371, b, independentemente de requerimento, as proposições sujeitas a prazo fatal, quando faltarem S (cinco) dias para o
término desse prazo.
Díz o art. 371:
A urgência poderá ser requerida:
h)

quando se pretende a apreciação da matéria na mesma ses-

são;
Ora, como, no caso, independe de requerimento, aplica~se a ela, evidentemente, a letra h, do art. 371. Portanto, a matéria é apreciada na mesma sessão, o que pode ser feito através de parecer oral dos Relatores.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, hã pouco
foi aprovado requerimento de urgência n-Osso estabelecendo certos condicionamentos para a viagem do Senhor Presidente da República e do Sr. VicePresidente da República. O Senado o aprovou em regime de urgência.
Consi'derando que são matérias conexas, dependentes e, inclusive, invoquei a V. Ex' o art. 381, § 3~', justificando o requerimento, pergunto a V. Ex•
se nesta hora, nesta ocasião, não seria possível que o meu projeto recebesse,
também. os pareceres orais da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ele poderã receber pareceres
orais na sessão própria, isto é, na 4• sessão, uma vez que ao requerimento de
V. Ex' se aplica a letra c do art. 371 e não a letra b.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Evidentemente, não es·
tau discutindo. Apliquei a letrã. C, mas o § 3rtt do art. 381 diz o seguinte:
"§ 39 O parecer poderã ser oral nos casos do art. 371, a e b, por
motivo justificado, na hipótese do art. 371, c."

iniciou contatos mais estreitos, através de visitas~ com vários países da Euro~
pa e, inclusive, visitou a Ásia. Agora, o Presidente Figueiredo dá ênfase especial às relações com os países da América. Assim é quejâ visitou Caracas, Asw
sunção e Buenos Aires.
Os resultados dessas visitas têm sido muito proveitosos, embora alguns
dos frutos não possam ser colhidos em curto prazo. Mas, a aproximação, o
intercâmbio, os cantatas são sempre rendOSos para os países que visitam ou
que são visitados.
Cabe à Comissão de Constituição e Justiça examinar de perto os aspectos relativos à constitucionalidade e à juridicidade do pedido. E a solicitação
foi'feita com base nos arts. 44, inciso 39, e &O da Constituição e, também, com
apoio no art. 100, item 1. n7 18, do Regimento Interno do Senado Federal.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorãvel à solicit:iÇão presidencial.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito ao nobre Senador Ader·
bal Jurema o parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores. seguindo as palavras pro~
nunciàdas pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça, nobre Senador Helvídio Nunes, queremos destacar a importância da visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, João Baptista Figueiredo, à Re~
pública do Chile a convite do Governo daquele país.
Certa v~. Sr. Presidente, estava eu em Lima, no Peru, numa reunião da
Interparlamentar Latino~ Americana, e verifiquei. durante os debates daquela
interparlamentar, o quanto distante nós nos encontrávamos dos países sul·
americanos de lingua espanhola, justamente porque raramente havia intercâmbio político ou cultural entre o Brasil e as repúblicas sul-americanas.
No momento em que, retribuindo visita do PreSidente do Chile ao nosso
País, o Presidente João Figueiredo se dispõe a visitar a República do Chile,
nós não temos por <jue discutir o mérito dessa visita, antes louvá-la.
E, seguindo a esteira das considerações do Relator da Comissão de
Constituição e Justiça, que julga, jurídica e constitucional, a solicitação de
autorizaçã.o para visita àquele país amigo, pela Comissão de Relações Exteriores, o nosso parecer é plenamente favorável. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres são favorãveis.
Completada a instrução da matéria, passa·se à sua apreciação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O motivo justificado é a falta do
parecer escrito da comissão. Se não hã parecer da comissão, se não houver na
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Para boa ordenação da matéria,
ocasião em que o prOjeto de V. Ex• chegar ao Plenário, nesta ocasião haverá o eu pediria licença ao Plenário para ler o Regimento em relação a sua discusparecer oral.
são que é o art. 382 que me pare<:e bastante expHcito quando diz que:
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Veja, Sr. Presidente, sem
querer dialogar com a Mesa, o que não p-osso) veja como- o Regimento, que
não diria que é sábio, quis estabelecer eqUidades. Nós vamos, agora, permitir
que o Senhor Presídente da Repúblíca se ausente do Pais, através de pareceres
orais. Tudo bem, nós estamos de acordo. Mas é também justificado o nosso
motivo num projeto que, evidentemente, está sob um cordão umbilical ligado
a essa viagem e devidamente justificado, que se aplique, também, por eqüida~
de - repito - o parecer orai acerca do meu projeto.

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra, como
Líder.
·
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• vai perdoar a Mesa, ou a
mim, por não ver, entre o projeto de V. Ex• e a licença para a viagem do Presi·
dente, essa conexão íntima que V. Ex• está atribuindo. O projeto de V. Ex• é
um projeto de ordem gerai e que será aplicado, se aprovado, a todos os casos
de Jicença, que vierem a ocorrer, para o Presidente. Mas não que eJe esteja co~
nexo a este projeto de resolução que é, evidentemente, autônomo, não tem
nenhuma dependência da aprovação ou não do projetO de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não vou continuar discutindo com V. Ex• que não posso, Sr. Presidente, mas me reservo o direito,

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pedi a palavra para, brevemente, posicionar o nosso ponto de vista sobre
este projeto. O Partido Popular não levou em consideração nem para deliberação da Bancada este assunto, porque acha que este não ê um problema doutrinário, nem partidário. É um problema circunstancial e, ao nosso ver, um
problema circunstancial e obsoleto. Obsoleto em dois tipos de visualização:
em primeiro lugar, achamos absolutamente superado que o Presidente daRe~
pública, para atender convite de qualquer Nação, tenha que pedir licença ao

Art. 382. ·Na discussão e no encaminhamento de votação das
proposições em regime de urgência nos casos do art. 371, a e b, só
poderão usar da palavra, e por metade do prazo previsto para as
matérias em tramitação normal, o autor da proposição e os relato~
res, além de um orador de cada Partido.
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Congresso Nacional. Entendemos que a política externa é prerrogativa do_
Executivo e entendemos que não podemos legislar sobre o direito fundamen~
tal, direito aliás consagrado nos Direitos Básicos Humanos, o direito de ir e
vir, inclusive para qUem representa o País na sua fuilção presidencial. Em segundo lugar, achamos imprópria a colocação dessa licença como problema
político, criando um novo problema, incompatível com os novos dias.
Por outro lado, o Presidente, saindo do nosso País para visitar qualquer
outro país do mundo, tradicionalmente passa o exercício da Presidência ao
Vice-Presidente da República. Então, teremos uma condição que me parece
esdrúxula. No caso específico, o Presidente da República, indo ao Chile, será
lá recebido com as honras e os direitos de Presidente da República Federativa
do Brasil, enquanto Qi.ú~--n-o Brasil quem passa a receber as honras que lhe é
devida é o Vice-Presidente da República, em exercfcio da Presidência em toda
a sua plenitude.
Imaginemos, Sr. Presidente- só para argumentar- que a guerra que
está se desenvolvendo no Médio Oriente recrUdesça de tal maneira que oBrasil tenha que se posicionar urgentemente. Qual serão Presidente da Repúbiica que terá de tomar uma decisão de homem de Estado? Será o Presidente,
Presidente que está fora do Brasil, ou será o Presidente, Vice-Presidente que
está no Brasil?
Os países inais civilizados usam um expediente compatível com a nossa
era de tecnologia, como bem lembrava, hoje, em conversa infoÍ"mal, o Deputado Magalhães Pinto. O Presidente da República dos Estados Unidos, por
exemplo, ao se afastar do País continua Pi-esideiite da Rej)UbiiC3 no uso total
de suas prerrogativas, coisa perfeitamente--factível no Brasil e no mundo,
quando o progresso das comunicações não permitem mais o uso dessa dupla
Presidência que só efa juStificável quando as viagens de um Presidente da República eram feitas de naviO, -o- Que demandava até mCses.
Por todos estes motivos, Sr. Presidente, mas principalmente pelo fato de
que o meu Partido não acha que a visita Presidencial seja um assunto doutrinário ou partidáriO, é
nós nãO feChamos questão na nossa Bancada, contra ou a favor. Todos vão votar com absoluta liberdade, sem levar em consideração quaisquer ·irígerênciã.s que Consideramo"S românticas, numa tentativa
de impedir o livre direito do cidadão de ir e vit~ AChO mais; Sr. Presidente,
que uma visita Presidencial é uma questão até de bom gosto. Se o Senhor Presidente decidiu atender ao convite do Chile, ele, por sua única responsabilidade~ vai visitar aquele Pafs, certo de que pelo menos parte do Congresso Nacional não lhe porá embargos, no sentido de que aquilo foi uma decisão pensada e absolutamente medida.
Por isso m.esmõ,-sr. Pfesidente, fazencfõ-üin apelo no sentido de que se
reveja toda essa legislação que, no meu entender, é absolutamente obsoleta,
informo ao CongressO, ao Senado Federal e ao Senhor Presidente, que o meu
Partido votará livremente sObre a matéria.
·
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão· de ordem.

que

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Conceaoa palavra para uma
questão de ordem ao nobre Senador Itamar FrancO. -
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através de cópias que: são distribuídas ao Plenário, é uma maneira de publicação. V. Ex• tem na mão a publicação.
o SR. ITAMAR FRANCO (PMDB _ MG) _ Estâ aqui. Mas, é isso
mesmo que está me chamando a atenção.
Veja v. Ex' que pela madrugada da prorrogação & ~andatos eu e V.
Ex' tivemos discordâncias na interpretação do Regimento. tive que respeitar
a decisão de v. Ex', como sempre 0 faço, mas, agora, tenho direito de saber
que publicação é essa. Isso aqui é outra coisa: é distribuição de cópias das
proposições. Essa publicação é feita aonde? No Diário do Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Para a Mesa, a publicação é essa
que está na mão de V. Ex'
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Sr. Presidente, não é
possível. V. Ex' vai me perdoar, tenho que discordar de V. Ex' A publicação
não é essa, isso não é publicação, _é clistrib_uição e, aqui, o Regimento diz elaro, de cópia das proposições. A publicação é outra coisa, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)_ Aqui, justamente, ê a publicação
do avulso da qual eu tenho em mãos, que é o Projeto de Decreto Legislativo
n9 18.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, ele foi publicado
aonde?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aqui, no avulso. A publicação é
essa.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pergunto de forma direta, Sr. Presidente. Isso não deveria ter sido publicado no Diário do Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Não?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Quando é no Diário do Congresso
há referências expressas no Regimento Interno.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -~ MG)- Aqui estã uma referência expressa. Veja V. Ex• que se fosse, apenas, publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Hã apenas referência a publicação em cópias das proposições príncipais. Di8o a V. Ex• que não estou inovando nada. t uma prática, é uma praxe, ou uma tradição, ou um entendi~
rrieiitO; Pelo me"nos;c:iue semPre as MCsas deram a esse dispositivo. Essas proposições não são publicadas no Diário do Congresso, mas sim distribuídas nas
Bã.ncadas.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, Sr. Presidente, não
podemos estabelecer praxe nessas coisas.
OSR. PRESTO ENTE~ (Lulz Viana)- Pediria a V. Ex• que apresentasse
um projeto, modificando o Regimento, e que tornasse isso explícito.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ao contrãrio, Ex•
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE). ~Para contraditar a questão de ordem do Senador Itamar Franco, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para iíma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas eu nem acabei de
Q_uero deixar claro a V. Ex' e ao Senado Feder3:l que quando levanto falar, Sr. Presidente, e o Senador Aderbal Jurema pede a palavra?
questões de ordem, eu estou argumentando o problema da viagem de Sua ExO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• perdoe, fico até constrancelência o Senhor Presidente da República, eu quefo dizer que sou contrário a
essa viagem, mas entendo que, no meu pensamento, _o Regimen-to- deve ser gido ...
obedecido.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Constrangido estou eu ..
A questão de ordem que levanto a V. Ex' é a seguinte, de acordo com o
art. 372 do Regimento Inteino, e pediria as luzes de V. Ex', porque é poSsível
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viã.na)- ... em estar contrariando, tantas
que eu me encontre equivocado. O Senador Jarbas Passarinho já diz aqui vezes, V. Ex~ Mas haveria uma contradição: o Regimento diz que essa ma~
que, possivelm~nte, estou errado, e eu peço atenção inclusive do nobre Líder téria -é votada na própria SessãO -e nisso V. Ex' não tem dúvida- é eviden~
Senador Jarbas Passarinho. Não estou querendo criar nenhum problema te que se fôSsemos publicar haveria uma contradição, porque não há meios de
para a viagem do Senhor Presidente da República, mas quero me esclarecer, e darmos urgência 'para uma matéria para ser votada na rnesffia Sessão e ela ser
defender o meu proj~to, _que é um direito que eu tenho.
publicada no Diário do Congresso antes de chegar à Sessão. Aí não há sistema
Diz o art. 312: -.. A urgência dispensa, durante toda a tramitação eletrônico que atenda a esse desejo -de V. Ex•
De forma que a Mesa sempre entc::ndeu que as matérias de urgência são
da matéria, iilfei'SliCios e formalidades regimentais, salvo parecer
consideradas publicadas, mediante a distribuição dos avll;lso.s.
das Comissões" - os pareceres estão sendo dados oralmente ..qy.orum para deliberação" - o _quoru_~_n ser_á verificado ou não será
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• vai me permitir,
verificado e, agora, vem o seguinte, Sr. PreSidCnte- .. publicação -e
perdõe·me, o texto regimental nã_o -Po9e ser interpretado assim. V. Ex• é o
distribuição de cópias das proposições principaiS."
Presidente, e eu vou ter que acatar a decisão. Mas, mais uma vez, para que
Que publicação é esta?
conste dos Anais do Senado, que mais uma vez se dá uma interpretaÇão que
A distribuição f_oi feita, mas essa publicação é feita aonde? N_o Diário do não é justa e que nào é correta ao Regimento, porque senão o Regimento seCongresso?
ria claro e eu nem diria isso, posSo até argument_ar -_o c~ntráriO. A matéria enOSR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• se refere a cópias? A publi- tra em regime de urgência e é apro~é!da e publicada e aí, sün, votada. Aí seria
cação se fiiz por vãrias maneiras. O próprio cónliecimento que a Casa tem, o correto, Ex'
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As declarações de V. Ex• irão
constar dos Anais . .t: só o que a Mesa pode fazer e atende com muita satisfação a V. Ex~
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Só <:Spero que um dia
possamos nós ter maioria no Congresso, não sei se no ano 2000, no ano 5000,
para que possamos ·dar outra interpretação regimental.
O Sr. Nelson Carneiro (PMDB - RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ..,.- RJ. Sem revisão do orador.)
-·O texto do projeto da visita do Presidente da República diz:
" ... visitar a República do Chile a convite daquele País."
O nobre Senador Aderbal Jurema, no seu Parecer, usou a expressão ' para retriburr a visita-do Presidente do Chile ao Brasil."
Gostaria de saber se é para retribuir ou se é para visitar?
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, gostaria de dar
o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre
Líder Jarbas Passarinho.
4

O SR. JARBAS PASSARINHO (PMDB- PA. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, reputo muito importante o pedido de esclarecimento
do nobre Senador Nelson Carneiro. É tão importante que deste esclarecimento dependerá o voto de S. Ex•, razão pela qual a Maioria se sente obrigada a
prestar o esclarecimento.
S. Ex• sabe que o Presidente do Chile esteve aqui no Brasil e até, por causa da presença de S. Ex' aqui, gerou:.se um incidente na Câmara, que resultou
num processo que atingiu um Deputad_o pela Bahia. Portanto S. Ex• sabe
que, nesta altura, a regra entre Chefes de Estados é fazer um convite de visita
ao País daquele Chefe de Estado que no momento visita o Brasil. E o convite
foi colocado, e coube ao Presidente FigUeiredo aceitar o convite.
De maneira que aceitar o convite e retribuir, neste caso, são a mesma coisa, razão pela qual creio que esclarecido, o nobre Senador Nelson Carneiro
votará a favor.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O fiR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é sabido, a União tem exclusividade na realização da política externa do País. Nem poderia ser de outro modo, uma vez que só a União tem
personalidade de Direito Internacional, e os Estados-membros não poderiam, ainda que em parcela menor, participar desta competência que é deferida privativamente ao Governo Federal.
As nossas Constituições, todas elas, exatamente pela gravidade, pela
complexidade e pelas responsabilidades dos atos de carâter internacional, cuidaram de distribuir essa competêncía, que é federal, entre os dois Poderes
Políticos do País, o ExecutivO -e o Legislativo.
Embora a condução da política exterila seja, como a condução da política em geral, atribuição do Poder Executivo, há contínuas referências à participação que o Congresso Nacional deve ter, ora em caráter preliminar, ora
em caráter posterior e conclusivo, nos atos praticados pelo Poder Executivo.
Assim, Sr. Presidente, quando se discriminam as competências se diz logo, em primeiro lugar, que compete à União manter relações com estadosestrangeiros e com eles celebrar tratados e convenções.
Mais adiante, quando dispõe acerca da competência exclusiva do Congresso Nacional, lá está, em primeiro lugar, a cláusula segundo a qual ao
CongressO" compete exclusivamente resolver definitivamente sobre tratados,
convenções e atas internacionais celebrados pelo Presidente da República.
Talvez, Sr. Presidente, não haja uma decisão política mais delicada,rnais
grave e de conseqüências mais cheias do que a declaração de guerra e ainda
do que a feitura da paz. Por isto, embora confie ao Presidente da República
inclusive a Chefia das Forças Armadas, quando se trata da declaração de
guerra e da combinação da paz, dizem as Constituições Brasileiras, e neste
caso não discrepa a Carta-Outorgada, que é da competência exclusiva do
Congresso autorizar o Presidente da República a declarar a guerra ou a fazer
a paz.
Veja, portanto, V. Ex• Sr. Presidente, a gravidade das responsabilidades
que pesam sobre o Congresso em matérias tais que são, pode-se dizer sem
exagero, de alta relevância, especialmente depois que a política externa dei-
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xou de ser uma prerrogativa dos chefes de estado, quer dizer, depois do grande sopro de liberalização e de democratização que varreu do mundo as velhas
monarquias, como que se abriu ao exame público, à crítica partidária, as
grandes questões da política externa da nação, outrora prerrogativa e privilégio de monarcas e dos chefes de estado.
POsso dizer, creio que sem erro, que se democratizou a política externa.
No Brasil eu diria que ela sempre foi democrata, porque mesmo ao tempo do
Império a pilrticipação do Parlamento foi conspícua. Mas na Europa, na ve~
lha Europa, creio que somente depois da Primeira Grande Guerra, somente
depois em que· as iil"stituições constitucionais européias sofreram as transfàrmações profundas, decorrentes do cataclisma mundial, é que isto veio a acontecer. E não são poucos os estudos, segundo os quais a participação do Poder
Legislativo foi posta em relevo, exatamente depois dos acontecimentos trágicos de 14 a 18.
Sr. Presidente, a despeito disto tenho para mim que os problemas da
política externa nem sempre mereceram do Congresso a atenção e os estudos
que eles deveriam, a meu juízo, merecer. Não é de hoje, Sr. Presidente. E muitas vezes questões de importância tramitam como se fossem questões de secundária significação.
A própria visita ou a própria viagem do Chefe de Estado a países estrangeiros não tem dado margem a um debate, a um debate geral sobre política
externa.
É verdade que essas viagens não são continuadas, não são repetidas,
ocorrem de longe em longe. Mais uma razão, diria eu, para que os grandes temas da política externa, em ocasiões como esta, viessem a ser discutidos. Estivéssemos nós_~m um regime parlamentar e é evidente que o debate haveria de
se fazer nas Casas doYa_rlamento. Mas. até nisto, o sistema presidencial atrofia o normal desempenho da função parlamentar.
Feitas estas considerações preliminares que o Senado há de compreender, feitas com a maior singeleza, - e, obviamente, nenhuma necessidade haveria de fazê-las, senão para servir de intróito ao meu breve pronunciamento
-quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que temos nós a decidir agora
o Projeto de Decreto Legislativo n9 I 8, segundo o qual fica o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País, no decurso da primeira
quinzena do mês de outubro do corrente ano, para visitar a República do
Chile a convite do Governo daquele País.
Tenho pelo Chile, Sr. Presidente, antigas símpatias; eu diria que antigas-e
profundas. E coisa interessante, sempre houve, ao longo da história brasilei- ·
ra, um laço contínuo de recíproca simpatia entre as duas nações. Ao tempo
em que o Brasil era o único país monárquico da América do Sul, houve um
homem visitante estrangeiro de espírito que disse que aqui encontrara apenas
duas naç_ões _organizadas e livres, na América Latina: o Império do Chile e a
República do Brasil. Isto pai-que, comentava o alto espírito de Joaquim Nabuco, somos nós a sociedade, sem exceção alguma, mais igualitária do mundo, enquanto que o Chile, pelo contrário, é uma aristocracia política.
Estas duas realidades. observadas por homens ilustres, foram postas em
relevo pelo grande - eu não sei o que deva dizer quando me refiro a um dos
biografados por V. Ex•, Sr. Presidente- pelo alto espírito de Joaquim Nabuco.
Aqui eu leio as palavras do primoroso escritor, em um dos seus livros
menos refutados e a meu juízo dos seus melhores livros; não vou dizer dos
seus melhores, porque todos o são, se eu pudesse dizer assim, mas um livro
que não fica abaixo nem da minha formação nem de um estadista do Império
e que, ao contrãrio, sob certos pontos de vista, oferece pensamentos políticos
quiçá superiores àqueles. No seu livro sobre Balmaceda, ele diz, referindo-se
ao governo· do Chile e ao do Brasil:
"Um e outro governo eram exceções genuínas na América do
Sul, saliências de terra firme entre ondas revoltas e ensangUentadas."
O livro é dos fins do século passado, como sabe a Casa, e é um comentário, em verdade, sobre a situação do Brasil sob o Império de Floriano Peixoto, ainda que a matéria analisada fossem os acontecimentos políticos desdobrados na República do Chile, a partir do suicídio do Presidente Balmaceda. É neste livro, Sr. Presidente, que Joaquim Nabuco diz que, com este ensaio, não pretende compor uma fíção de revolução comparada, cadeira que,
entretanto, seria talvez útil criar nas Universidades Sul-Americanas, como
complemento do nosso DireitO Constitucional.
Antes de Joaquim Nabuco escrever essa obra-prima, que é o seu Balmaceda, eu lembraria apenas um epis6dio para mostrar a intensidade dos laços a
aproximar os dois países. Tendo o Chile um litígio de caráter internacional,
escolheu para árbitro, para didm"ir, cOmo Juiz, a contenda, a quem, Sr. Presidente? Ao Imperador do Brasil. E D. Pedro II foi escolher a quem e onde
para representá-lo? Recorreu ao Senado. Quase eu ia dizer ao Senado da Re-
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pública. Recorreu ao Senado, à velha instituição que hoje nós temos - pelo
menos eu tenho - a honra de integrar. Recorreu ao Senado para tirar do seu
seio o Senador Lafayete Rodrigues Pereira, talvez a primeira organização
jurídica do Senado daquele tempo. Até então, civilista de mérito inContestável, autor de dois livros clássicos, e que clássico já nasceu, Dos Direitos de
Família e Do Direito das Coisas, e que mais tarde haveria de escrever o Direito
Internacional Público.
Lembrando, Sr. Presidente, esses fatos, quero salientar quanto viva eu
tenho a linha, a intensidade, o fluxo de relações existentes entre o nosso País e
a República do Chile. Por isso mesmo, a Casa hã de receber com benignidade, com benevolência, espero eu, o voto que hei de proferir.
Outro dia, fui eu procurado por jornalistas de El Mercúrio, de Santiago,
grande jornal chileno, que por sinal se faziam acompanhar de um diplomata
chileno acreditado junto ao nosso País. E conversa vai, conversa vem, - os
jornalistas de lã, como os daqui, são insaciãveis nas suas indagações- foi-me
indagado corno a Oposição votaria o pedido de licença do Presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo para ausentar~se do Brasil e visita"r a Repúbli-ca do Chile.
·
Diante dessa pergunta, respondi que, em nome da Oposição, eu não poderia falar, uma vez que ela não havia fixado qualquer oríentação a respeito.
Mas, como isto poderia parecer uma fuga e como eu, intimamente, já havia
refletido sobre o problema, não quis que essa resposta fosse interpretada, dias
depois, como uma negativa de enfrentar um problema, que, afinal de contas,
viria a pó.blico dia mais, dia menos. Depois de ressaltar que não poderia dizer
qual o procedimento da Oposição, adiantei que, não podend~ dizer como
procederia a Oposição, poderia dizer como eu procederia. Anunciei o meu
voto: ~·votarei contra o projeto, votarei contra a autorização solicitada". Depois de alguma preparação, digamos assim, foi me PergUntado por quê. Respondi prontamente: .. Porque ela me parece inconveniente". Mas, o jornalista
era curioso e pediu-me licença para fazer ainda uma pergunta. Indagou se a
inconveniênda por mim declarada era cã ou lá. A que redargUi, dizendo que
lã e cã. Esse pensamento, Sr. Presidente, não era improviSãdo. Dele, em abril,
dei conhecimento ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que, nesta Casa, lidera o Governo. Desde abril, S. Ex• conhecia o meu voto. Digo isso, Sr. Presidente, apenas para significar à Casa que o voto que pretendi enunciar, em
nome pessoal, não era um voto improvisado. certo ou errado, era o fruto de
uma convicção amadurecida. Conversando com meus companheiros de Bancada, por eles fui autorizado a dizer ao Senado Que_O_ meu voto é o voto de todos eles, sem discrepâncias.
O voto por mim, no íntimo, elaborado, logo que anunciada, ainda que
não formalmente, mas pela imprensa, a visita do Chefe do Governo brasileiro, ao Chile, faz meses, não tem senão se consolidado, com o correr do tempo, a minha -convicção.
Ouvi, Sr. Presidente, com a maior atenção, os pareceres das doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, na esperança de
que pudesse encontrar argumentos que mudassem a minha convicção. Devo
dizer a V. Ex• que, com o respeito devido aos eminentes prolatores destes pareceres, eles em nada alteraram, e nem de longe buliram naquilo que eu havia
assentado comigo mesmo.
De modo, Sr. Presidente, que cuidando de não dizer o desnecessário e de
ficar apenas no impfescindívd,- direi;-sr.--PrCsidente, para que fique devidamente registrado em nossos Anais, que nós, do MDB ou d<? PMDB, como
queiram, sem divergência, entendemos que a viagem projetada pelo ilustre
Chefe do Governo, o General Jo-ão Baptista de Oliveira Figueiredo, é inconveniente e inoportuna, razão porque negaffios· o nosSo voto, ou negaremos o
nosso voto à aprovação do projeto, ora em discussão, e que, em breve, hã de
receber o sufrágio desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Conceder a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
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Entendo que, na medida em que se submete o Presidente da República a
uma prévia autorização nas duas Casas do Congresso, a harmonia de poderes
está ferida, razão pela qual dei o meu assentimento a uma proposta de emenda à Constituição, que visa, exatamente, eliminar esta exigência que hoje se
contém na Constituição brasileira.
Ainda mais, em relação a viagens ao estrangeiro, tenho eu, sim, a impressão de que é perfeitamente justo que o Presidente dela dê, não apenas comunicação prévia aO Legislativo, como ainda informação a respeito do resultado
da sua viagem. Isto sim, para o conhecimento dos legisladores, para a crítica,
se for oportuna.
Até porque, Sr. Presidente, quando o AI-5 foi baixado e a Constituição
de 1969, em decorrência dele, foi outorgada, os legisladores se sentiram, e
com razão, muito atingidos, na medida em que um Senador da República ou
um Deputado, para poderem ausentar-se do País, precisavam de um decreto
do Executivo, o que pretendemos, também, alterar. Mas, jã que estamos cumprindo esse ritual constitucional, essa norma constitucional, eu me permitiria
ponderar ao nobre Líder do PMDB, o Senador Paulo Brossard que, ao contrário da inconveniência que S. Ex'- vê, vejo- eu a.conveniência da viagem e
quero sustentar o meu ponto de vista com a palavra de um homem a quem o
Senado, não faz um mês, prestou a maior homenagem nesta Casa, homenagem informal, feita num restaurante da Casa, com a presença de todos os representantes dos Partidos, ao ex-Presidente Eduardo Freire. Foi S. Ex• saudado por V. Ex•, Presidente Luiz Viana, em nome das duas Casas e, naquela
altura, o eminente ex-Presidente do Chile fez alguns comentários que foram
para nós, da M?-ioria, altamente confortadores, a respeito do quadro atual
pOlítico brasileiro.
Posteriormente, perguntaram a S. Ex• a mesma coisa que perguntaram
ao nobre Líder do PMDB, praticamente a mesma, a substância era essa: a
viagem seria conveniente ou não seria? Votaria a favor ou não? Por quê?
E a resposta do Presidente Freire foi de que ê altamente conveniente ao
Chile e aos chilenos a visita do Presidente da República do Brasil. S. Ex,. ainda foi mais longe. Em declarações dadas aos jornais, S. Ex• lembrou, com
m~ita elegância, que esteve no Brasil duas vezes. A p~imeira, em circunstâncias diversas quanto às instituições, em relação àquelas que agora ele presenciava. Não falou em regime de exceção, mas deu o recado para quem quisesse
entendê-lo corretam ente. E disse S. Ex'" que o "'povo chileno -são palavras
dele- receberá com carinho o Presidente Figueiredo, quando este visitar o
País".
Ora,· Eduardo Freire representa, hoje, a maior força de oposição ao Pre~
sidente Pinochet. Foi parte, entretanto, do movimento armado político e civil
que derrubou o Presidente Allende. De modo que não posso entender que se
possa ser mais realista d.o que o rei e mais pacifista que o Papa.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E: uma opinião muito respeitãvel.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - ~PA) - A minha ou a dele?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A sua opinião sempre é respeitãvel, mas, evidentemente, eu me referia à opinião do ex-Presidente.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. Razão pela qual louvo-me nela, nessa opinião respeitável a que se refere o nobre
Líder do PMDB, para concitar esta Casa a votar favoravelmente à licença
que o Presidente da República pede, ·nos termos constitucionais, para visitar
o Chile.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- 'Senador Jarbas Passarinho, não
pude escutar direito. Se bem entendi, V. Ex• disse que deu o seu aprovo para
que se retire do texto constitucional...
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• não escutou
bem, provavelmente, porque a minha voz, mesmo ampliada pelo microfone, é
baixa, como baixo é o meu argumento sempre em relação a V. EX•

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para encaminhar avoO Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, o argumento de V. EX• é
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.sempre muito respeitável.
Limitar-me-ei a poucas palavras. Em primeiro lugar, segundo a arguO SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Essa matéria teremos
mentação feita-pelo nobre Líder Gilvan Rocha, porque, como S. Ex•, acredito que, para preservarmos a harmonia dos Poderes, o que estamos fazendo, opotunidade de discutir em breve, quando vamos discutir, em regime de urinclusive, é um excesso. Governador de Estado que fUi, eu podia abandonar a gência, o requerimento de regulamentaçã_o do texto constitucional de autoria
sede do meu Governo, desde que passasse regularmente o Governo ao substi- de V. Ex•
tuto, e não dependia de licença da Assembléia Legislativa, exceto, quando em
O Sr. Itamar Franco (PMDB ~ MG)- Não quero, realmente, desviar o
viagem para o exterior, como Governador.
assunto de V. Ex•, nesta oportunidade, mas estranho esse aspecto, Senador
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Jarbas Passarinho, porque o Executivo tem que estar subordinado, no meu
entendimento - permita-me dizer isto, neste instante - ao Legislàtivo nos
seus aspectos internacionais, seja em ajustes, em protocolos, em acordos. O
que estamos assistindo, sob a égide dessa Constituição, é um abuso. Citei o
exemplo, por isso que me preocupei em tentar regulamentar, e o Sr. Presidente do Senado não viu nenhum cordão umbilical entre o meu projeto e o que se
vota hoje, para que não aconteça no Chile o que aconteceu na Argentina, em
que protocolos foram assinados em troca de notas que estão em vigor, e 6
Congresso não tomou conhecimento. Só espero que iSto no Chile não aconteça. Veja-v. Ex•- permita-me só esta digressão, porque ela é importantenós vamos examinar, dentro em breve, o Acordo Brasil-Iraque no campo nu!ear. Veja V. Ex• o que faz-O ExecutiVo: quer retirar da apreciação do Congresso Nacio"nã.l os ajustes, contrariando ínclusive parecer do grande e eminente jurista Haroldo Valadão. No Acordo Brasil-Iraque, o ajuste poderá ser
estabelecido pelas partes. Acho realmente uma matéria perigosa, e que vai
merecer, por certo, uma maior meditação de V. Ex•, neste caso.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Itamar
Franco, faço minhas as expressões do nobre Senador Paulo Brossard, ainda
há pouco, em relação a Eduardo Freire, c(ue filÇO em -fdação a V. Ex•: é uma
opinião respéitãVel. b uma opiniãO resJ)êítâvel, mas da qual posso discordar.
Se V. Ex' me convencer do prazo que temos para votar, e V. Ex• agora transw
formou em exíguo, dentro de quatro sessões, a parttr desta, eu aderirei ao
ponto de vista de V. Ex• Por ora, entretanto, acredito que hâ um reparo ape~
nas a fazer àquilo que V.Ex• disSe. Os tratados não ent"iain em vigor senão
depois de ratificados--Pelo Cc!:!gresso Brasileiro. Não há a menor possibilída~
de de er, t1 arem em vigor os tratados. As trocas de notas são perfeitamente naturais na VIda dos países ...
O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Mas isto é um escape, Excelência. Eles -:stão usando isso como um escape. E no caso do Iraque, é mais
sério.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Mas, verificamos ...
Ainda mais, restaria isto: se algum presidente da repúbJic2 se antecipasse e fizesse algo que a Constituição não lhe permite, restaria a sua re~ponsabiliR
zação constitucional.
Mas os tratados são trabalhados, discutidos, organizados, assinados em
bilateralidade de Executivos, e submetidos ao Congresso que ratificam ou
não.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite, então, Ex.'?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Esta é a colocação.
Não há, portamo, como admitir que uma viagem de um presidente ao exterior, possa gerar um tratado ou um protocolo com força de tratado, com vigência a partir da assinatura.
O Sr.ltamar Franco(PMDB- MO)- Mas, gerou, no caso da Argentina. V. Ex• há de verificar e há de estudar ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Peço a V. Ex• que discutamos isso, exatamente, no momento Cm que vamo-s' discutir o projeto de
V. Ex• que é um projeto respeitâvel, sem dúvida.
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Muito obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sr. Presidente, comes·
tes esclarecimentos, renovo o meu apelo, para que a Bancada do PMDB re~
considere a sua posição. (Muito beml)
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem revisãu do orador.) - Sr. Presidente, pela interpretação do art. 382 do Regimento, falaram as vozes de todos os Partido_s, na Casa, sobre a matéria. A
matéria -é vedada apenas a um orador de cada Partido. Sou independente nesta Casa, não pertenço, malgrado a miõ.ha tendência, a nenhum Partido, sou
independente. Mas, também, partido, na acepção do termo não existe na Casa. Constitucionalmente também não. No Tribunal Superior Eleitoral, também, não existe nenhum partido. Usando, então, da faculdade que, por extensão, V. Ex• poderia me dar, desejava usar da palavra como independente para
me manifestar sobre a visita do Presidente ao Chile, com base no art. 382.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- V. Ex• invoca justamente o artigo
que não permite que V. Ex' fale, porque diz que ~·rala um representante de
cada Partido". Quanto à alegação que V. Ex• fez da inexistência dos Partidos,
peco desculpas a V. Ex• em contraditá-lo: a lei que criou os Partidos estabele-
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ceu como eles se constituíam, como se formavam, como pediam registro, e estabeleceu que nesse interregno eles existiriam nas Casas do Parlamento. De
forma que, realmente, até que haja o registro definitivo daqueles que requereram ao Tribunal, aliás, com condições mínimas, qualquer pessoa que junte as
102 assinaturas pode chegar ao Tribunal e pedir o seu registro como Partido.
Nessas condições, se V. Ex• o tivesse_ feito, teria o seu Partido com o nome
que tivesse adotado e, pelo menos até que o Tribunal viesse a negar isso, V.
Ex' existiria aqui como um partido em formação. Mas, enquanto tal fato não
ocorrer, lamento muito, dado o apreço que tenho por V. Ex•, a amizade, a admiração, não poder, em face do Regimento, dar a palavra a V. Ex•, neste mo·
menta.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente, V. Ex• disse 102 as·
sinaturas; 102 não temos, mas, duas nós temos. Faltam as 100.
Sr. Presidente, não há Partido nenhum organizado. Há bloco partidário,
porque a Constituição não trata e nem cogita; então Partido não há nenhum
aqui na Casa. Nenhum! Então, em nome do bloco partidârio, do bloco independente ...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não invoquei a ConstitUiÇãO"; invoqUei a Lei de Organízação Partidária que estabeleceu, de fogo, que se formariam os blocos correspondentes aos Partidos em registro ou em processo
de registro no Tribunal Eleitoral. E V. Ex•, naturalmente. de motu proprio
abriu mão dessa condição, não satisfez esta condição legal, de forma que dâ à
Presidência esse constrangimento de -não poder dar a palavra a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -~ N~ega por não pertencer a Partido
algum, a bloco partidário algum. V. Ex• me nega a palavra porque não perR
tenço nem a Partido e nem a bloco partidário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O Regimento diz que só podem
representantes de Partidos. De forma que eu sinceramente, lamento
muito, gostaria Qe ouvir a palavra de V. Ex•, como sempre, mas não posso.
Não havendo oradores, vai-se passar à votação.
Os Srs. Senad«?res que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
fala~

O Sr. Paulo Brossard (PMDB cação de votação.

RS)- Sr. Presidente, requeiro verifi-

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Será feita a verifieação de votação
s-olicitada pelo nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a praxe estabele:-ida pela Mesa, inicialinente, vamos solicitar que os Líderes dos três Partidos
existentes aqui no Plenário dêem seus votos. Com a palavra o nobre Líder do
PDS, Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas P.assarinho (PDS- PA)- O meu voto é "SIM", Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pediria ao nobre Líder do
PMDB, Senador-Paulo Brossard, que enunciasse o seu voto.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS)- "NÃO", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria ao nobre Líder do PP. Senador Gilvan Rocha, que enunciasse o seu voto.
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, para ser coerente com
as minhas declarações, abstenho-me de votar.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Ciente a Casa dos três votos, vai·
se proceder à votação.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra V. Ex•, para uma
questão de ordem.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Çuando V. Ex• toma os votos dos Líderes, por solicitação que fizemos, ê
para orientação à Bancada. O nobre Líder Gilvan Rocha deu uma declaração
que me pareceu de ordem pessoal. O voto de S. Ex• deve ser entendido como
pessoal e não como orientação para a Bancada do seu PartiOo, pergunto eu.
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- E disso já fiz ciência à minha Bancada,
nobre Líder.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado a V.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Solicito aos Srs. Senadores que
votem. (Pausa.)
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e no 42, de 1979. (No 58/79 na origem), que dispõe sobre o transporte rodo( Procede~se à votação.)
viário de cargas e dá outras providências.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Hã oradores inscritos.
Jarbas Passarinho, Líder do PDS- Aderbal Jurema- Affonso CamarConcedo_a palavra ao nobre Senador José Richa, por cessão do Senador
go -Alberto Lavinas- Alberto Silva- Almir Pinto- Aloysio ChavesBenedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Dirceu CardosO Gastão Müller.
- Eunice Michiles - Gabriel Hermes - Helvídio Nunes - João Lúcio O SR. JOSE RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.
Jorge Kalume- José Caixeta- José Guíomard- José Lins- Lomanto Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Júnior- Luiz Cavalcante- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto
Ninguém nesta Casa e no Cong"resso Nacional desconhece as imensas di- Pedro Pedrossian - Raimundo Parente.
ficuldades financeiras que o País atravessa; e o povo brasileiro mais do que
ciência sente na própria carne essas dificuldades: uma inflação de cerca de
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
110%; o custo de vida acima desses índices; a dívida externa brasileira já passa
Paulo Brossard, Líder do PMDB - Adalberto Sena - Cunha Lima de 65 bilhões de dólares; a dívida interna já passa de 600 bilhões de cruzeiros.
Evandro Carreira - Humberto Lucena __:,_-Itamar Franco - José Richa E contribuindo para agravar mais ainda a situação econê;mico-financeira do
Lázaro Barboza- Leite Chaves - Nelson Carneiro - Pedro Simon.
País, temos as necessidades de importação do petróleo no Brasil, que agora é
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
um problema que se agrava ainda mais~ porque não é apenas a falta de diGastão MUller- Mendes Canale.
nheiro para suportar as constantes elevações no preço do produto, mas jã
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "Sim" 26 Senadores e agora agravado o problema da falta de recursos para a importação do pe"Não" II.
tróleo com a iminência da escassez do próprio produto, em função da guerra
Houve 2 abstenções.
entre os dois países principais fornecedores do Brasil.
O projeto foi aprovado.
Sr. Presidente, qualquer país do mundo que estivesse na nossa situação
A matéria vai à Comissão de Redação.
estaria, certamente, tomando providências as mais enérgicas, no sentido de
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, redação final de cont~!lção de despesas. Aliãs, devo dizer, Sr. Presidente, que quem acompanha o que acontece pelo mundo sabe que há até mesmo pafses que não se enmatéria, em regime de urgência, que vai sCr lida pelo Sr. J9.Secretãrio.
contram nesta situação que nos encontramos, entretanto, redobraram a sua
É lida a seguinte
vigilância, no sentido de através de revisão dos seus programas de obras adPARECER No 755, DE 1980
ministrativos, através de uma maior austeridade nos gastos públicos, e atra(Da Comissão de Redação)
vés de uma maior orientação às suas populações estão tentando, senão eliminar, pelo menos minimizar os efeitos da conjuntura mundial de crise.
Redação finral do Projeto de D-ecreto Legislativo n.0 18,
Entretanto, Sr. Presidente, nós freqüentemente até nos angustiamos com
de 1980 (n.0 60/80, na Câmara d<>s Deputados).
a falta de previsão do Brasil e do seu Governo, sobretudo, para a gravidade
Relator: Senador Dirceu catdoso
da situação. Porque, Sr. Presidente, não estamos assistindo a nenhuma proviA COmisão apresenta a re<lação final do iProjeto de Decreto Le- dêncía concreta para tentar minimizar os efeitos desta conjuntura mundial de
g:slatlvo n.o 18, ele 19131} (n.o 60/80, na Cã.mara dos (Deputados), que
;tutorlza o senhor Presidente dá República a ausentar-se do Pais na crise financeira; por parte do GOverno brasileiro; nenhuma providência, Sr.
primeira quinzena do mês de outubro do oor.rente ano, em visita Presidente.
oficial à República do Ohlle.
E, agora mesmo, tomamos conhecimento - esta semana -, através de
Sala da.s COmisões, 25 de setemb<o de 1980. - Adalberto Sena, uma entrevista do Ministro do Planejamento, das gestões que o próprio MiPresidente - Dirceu Cardoso, Relator - Murilo Badaro.
nistro procedeu entre entidades financeiras internacionais, na sua viagem à
Europa, em busca de novos financiamentos para, pelo menos, adiar determiA:m!IXiO AO MREC:ElR "N.o 755, iD\E 1980
nados problemas brasileiros.
0
R.et."Iru;ão final do Projeto ,(]le (Decreto Legislativo n. 18,
Ora, Sr. Presidente. então não podemos entender, quando coisas deste
de 1980 (n.o 60/80, na Câmara. dos Deputados).
tipo estão acontecendo, que alguns órgãos do Governo não se compenetrem
FaÇIO saber que o Congresso Nacional aprovo~. nos t·ermos do da imensa responsabilidade que têm, de uma austeridade grande na conart. 44, inciso m, da Constituição. e eu,
tenção dos seus próprios gastos.

!Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRIETO IJEGISLATIVO N.O
, DE.l980
Autoriza o Senhor Presidente ;da República a ausentarse do País na primeira quinzena do mês de outubro do corrente a.no, e·m visita ofie~al à Repúhiica do Chile.

o COngresso Nacional decreta:
A~t. 1.0
É o Senhor Pres!dente da. República autorizadQ a ausentar-se do País, no decurso da prime:ra quinzena do mês d-e outubro do corrente ano, para visitar a República do Chile a convite

do Governo daquele Pais.

Art. 2.0 El'te Decreto Legislativo entra em vig<>r na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à imediata apreciação da
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadoiCs -que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência convoca sessão
conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à votação das partes vetadas dos seguintes Projetes de Lei da
Cil.mara: no 3, de 1974 (no 845j72, na origem), que altera a Lei no 5.988, de 14
de dezembro de 1973, que regula os direitos autoraiS e dã outras providências;

Veja, Sr. Presidente, o que está acontecendo neste preciso instante, com
relação a uma das autarquias mais importantes do Governo brasileiro, o Instituto Brasileiro do Café.
Ora, Sr. Presidente, não bastasse a imensa crise económico-financeira em
que estamos mergulhados, deve-se, ainda, levar em consideração que exalamente o setor cafeeiro, a economia cafeeira está particularmente mergulhada
numa crise, Sr. Presidente: preços internacionaiS baixando, preços de garantia muito aquém das reais necessidades do piodutoi', para que ele possa continuar dando ao País condições de fazer divisas com exportação de café, situação esta que tem levado ao desestimulo o setor c a uma progressiva erradicação dos cafezais, numa hora em que o Brasil, imprevidentemente, praticamente não dispõe mais de estoques de café.
Pois neste preciso instante, Sr. Presidente, é que para uma reunião internacional em Londres, destinada a discutír as bases para um novo acordo internacional do café patrocinado pela Organização Internacional do Café OIC, o IBC vai representar o País neste conclave internacional com uma comitiva, talvez, das maiores do mundo. Eu sinceramente, neste instante, não
teria condições de informar ao Senado quantos membros compõem as delegações de outros países, quer produtOreS, quer consumidores. Entretanto, duvido, Sr. Presidente, que algum país tenha, neste instante, em Londres, uma
delegação maior do que a brasileira. Da delegação brasileira fazem parte,
nada menos do que 24 pessoas.
O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

O SR. JOSE RICHA (PMDB -

Permite um aparte, nobre Senador?

PR) -

Permito, nobre Senador.

O Sr. José Lins (PDS --CE)- Senador José Richa, eu gostaria de dar
um esclarecimento a V. Ex" a respeito da viagem do MinistrO Delfim Netto.
Já foi esclarecido que S. Ex~ não foi cuidar do problema de complementar recursos externos para o balanço de pagamentos deste ano. Ao contrário, as in-
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formações que são de domínio público, mostram que o País vem captando recursos numa marcha suficientemente própria para ter toda a tranqUilidade
este ano, V. Ex• também se referiu ao-petróleo e, ainda ontem, tivemos oportunidade de esclarecer aqui que há mais de três bilhões de dólares em estoque
de petróleo dentro do País, quando esses estoques, no começo do ano, eram
apenas de 900 milhões de dólares. E claro que a guerra pode tornar isso muito vulnerãvel. Quanto ao café- eu também, ci:imo-v. Ex• confessa- não tenho informações seguras sobre o tamanho da delegação brasileira, o número
de membros. Mas, uma coisa me parece certa: é que o setor cafeeiro parece
com esperanças de aumentar muito essa próxima safra e, inclusive, aS vendas
para o exterior no próximo ano, vez que estão falando em 19 a 22 milhões de
sacas, o que quer dizer que haveria uma recuperação de oferta do País em termos de café no mundo. Essas, pelo menos, são as informações que eu tenho
tido pelos jornais.
O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Senador José Lins, V.Ex• aborda três questões.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não haveria ~sse desincentivo-tão grande a que V. Ex• estã se referirido.
OSR.JOSt RICHA(PMDB- PR)- V. Ex• aborda três questões daquilo que eu estou abordando neste instante. A primeira delas, eu sinceramente não cheguei nem a entender. V. Ex_f. teria afirmado- se é que eu bem
ouvi- que o Ministro Delfim Netto não foi lã tomar novos empréstímos. Será verdade isso[ _
O Sr. José Lins (PDS - CE) - É verdade, pelo menos, pelas informações oficiais. E verdade que o Ministro compareceu ao lançamento de bônus para a NUCLEBRAS; é verdade que S. Ex' assinou, ou, pelo menos,
compôs um empréstimo de 500 milhões de dólares para a PETROBRAS, mas
eu me refiro ao problema do balanço de pagamentos.
O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Então, V. Ex• acha que não há
necessidade, que tudo o que os jornais têiii. dito nos últimos dias, nos últimos
meses, de que o déficit do balanço de pagamentos impõe a obtenção de novos
empréstimos, do contrário seria impoSSível o equilíbrio do balanço de pagamentos, V. Ex• acha que não há problema?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• começou o seu discurso, informando que o Brasil tinha muita dificuldade, ..
O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Não, eu não disse nada disso.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• disse que falta petróleo. Mas, não
só falta petróleo, também falta dinheiro.
O SR. JOSt RICHA (PMDB -_PR)- Sim, mas eu não relacionei.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Essa foi a afirmação de V. Ex•
O SR. JOS€ RKHA (PMDB -PR)- Mas veja bem V. Ex•: se V. Ex•
concorda, e o Ministro do Planejamento e toda a imprensa anunciam, de que
hã um deficit do balanço de pagamentos que só poderá ser equilibrado uma
vez obtido um contingente .. x" de emprêstimo externo.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas V. Ex• relacionou ...
O Sr. JOSf: RICHA (PMDB- PR)- É evidente que eu tenho quere·
lacionar, pois na hora em que V. Ex• e o próprio Governo admitem que estã
havendo um dé-ficit no balanço de pagamentos e que esse déficit estft difícil de
ser equilibrado, porque está difícil conseguir novos empr~stimos, evidentemente, na hora em que o petróleo continua a subir de preço, na hora em que a
guerra pode retirar do mercado, um contingente enorme, porque estão envolvidos nessa guerra dois dos maiores países produtores de petróleo, evidente~
mente vai haver uma escassez e é de se imaginar, é de se prever, pelo menos,
que os preços ainda vão se elevar mais em função da escassez. Então é eviden~
te que nesta hora,- veja bem- acho que mais ainda que nas horas anteriores, é preciso austéridade.
Então o que V. Ex"- e me permita, Senador José Lins, esse não era o
assunto mais importante do meu discurso - eu apenas fiz uma referência
para demonstrar que qualquer país que estivesse na situação em que nós esta~
mos, cujas perspectivas e cujo diagnóstico fo-sseni dos mais sombrios, tinha
que obrigatoriamente estar revendo o seu programa de obras e tinha que,
sobretudo, conclamar à Nação brasileira um esforço de economia verdadeiramente de guerra, para podermos superar.
O Sr. Evclásio Vieira (PMDB- SC)_- V, Ex• permite um aparte'?
O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Entretanto, que moral pode ter
o Governo em conclamar a Nação a suportar ainda mais pesados ónus e sacrifícios,- quando ele próprio dá um mau exemplo? Aí é que vem a parte mais
importante do que eu quero denunciar ao Senado: -urna das mais irriportantes

Setembro de 1980

autarquias do Governo, que é o IBC, compõe uma delegação de vinte e quatro membros para ir a uma inócua reunião em Londres. E por que inócua? A
reunião de Londres termina amanhã ~ já os jornais especulam e o próprio
presidente do IBC admite- e eu lia hoje a sua declaração -que dificilmente
se chegarâ a um acordo, se chegarâ a um consenso para um novo período de
acordo internacional de café na OIC~ diftcilme:nte. Isso jã er:a sabido aqui, Sr.
Presidente, desde o ano passado. Há vários anos, quando eu ainda estava na
outra Casa do Congresso que venho alertando que, a se continuar a dilapidação do património imenso qu-e representava o estoque de café do Governo
brasileiro, iríamos perder substância, força política para Continuar, força que
o Brasil detinha desde há dois séculos, até 15 ou 16 anos passados, quando ditávamos as normas polítiCa- e económica do cate no plano internacional.
Veja bem, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, somente foi possível manter
durante alguns anos o acordo internacional de café, com o envolvimento e a
concordância de produtores e consumidores, no período em que o Brasil tinha grandes estoques de café. E por que razão? Porque sabiam, produtores e
consumidores que, sem um acordo internacional, que pudesse ser um valioso
instrumento de estabilização de preços e de contingenciamento, através de estabelecimentos de cotas de exportação, o Brasil poderia ditar normas, impor
preços e até levar a uma situação de extrema dificuldade a todos os demais
concorrentes do Brasil, entre os produtores de café.
Então, Sr. Presidente, na hora em que o Brasil tinha condições de impor
normas, ele não apenas concordou, como subscreveu um acordo que sempre
foi lesivo aoS ilossos interesses, como foi além disto, além de uma simples
concordância. O Brasil sempre foi, sempre adotou a posição de sustentar um
guarda-chuva aberto para viabilizar até a possibilidade dos demais países
produtores cumprirem as normas estabelecidas no Acordo Internacional do
Café. Houve um determinado momento, quando o Acordo impôs a expor·
tação através_de cotas, que determinados países, sobretudo, africanos, alegassem que não teriam condições de cumprir esta exigência do Acordo porque
não dispunham de uma infra-estrutura armazenadora. E o que faz o Brasil?
Financia construção de armazéns na África para viabilizar o cumprimento,
por esses países, dessas cláusulas. Então, o Brasil abdicou de uma extraordinária posição que tinha no mercado internacional e, mais do que isso, de ma~
neira imprevidente, praticamente acabou com os estoques de café. De 66 milhões de sacas que já tivemos há 15 anos atrás, o Brasil hoje reduz a zero, praticamente, Sr. Presidente. E tão insigriíficante o que temos hoje armazenado
que, praticarriente, não se pode nem levar em consideração esses estoques.
Cerca de 3,5 ou 4 milhões de sacas de café, só iSso, para um País que tem uma
demanda de 18 para 19 milhões de sacas como quota de exportação. E, agora,
vem o Senador José Lins a dizer que a meta do Governo, para o próximo ano,
é a de exportar 19 rpilhões de sacas de café.
O Sr. José Lins (PDS -CE)- V. Ex• me permite?
O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Somando-se aos 8 ou 9 rriilhões
de sacas de café do consumo interno do País, teremos uma demanda de 27
para 28 milhões de sacas de café para o próximo ano.
Ora, quero saber do Senador José Lins, se não temos estoques e se a produção do próximo ano está estimada em cerca de 15 milhões de sacas, onde é
que S. Ex" vai buscar café para o País cumprir a meta estabelecida de exportar
no ano que vem 19 milhões de sacas de café?
Mas nem que os brasileiros deixassem de tomar café e toda a produção
fosse exportada não atingiríamos os 19 milhões de sacas.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Então veja, Sr. Presidente, até
C}ue ponto chega a imprevidência do Governo. E agora, novamente, o Brasil se
envolve nas negociações para se chegar a um novo acordo internacional, a um
novo texto. Entretanto, Sr. Presidente, veja bem, como nós estamos pagando
e vamos pagar ainda muito -mais caro, nó futuro, a imprevidência do passado.
Hoje, Sr. Presidente, são os demais produtores que não desejam, e muito me·
nos os consumidores. Ora, por que razão os consumidores haveriam de querer um acordo internacional do café que impusesse um preço, embora justo,
mas que eles, com esse preço, não pudessem leiloar, como fazem hoje, obrigando, como obrigaram no ano passado para o Brasil poder continuar detendo a hegemonia das exportações, e pudesse, sobretudo, cumprir a meta deste
·orçamento monetário, fruto de um modelo econõmico que não quer saber de
fixar para cada setor da noSsa economia uma política estãvel, mas quer saber
quantos dólares se deve fazer hoje, ou amanhã, para tapar os furos de caixa
do orçamento. E a política do desespero.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E não é a primeira vez que V.
Ex~ faz advertências dessa natureza, infelizmente confirmada pelos fatos.
O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Então, veja bem, Sr. Presidente,
a que situação somos levados.
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Numa hora como esta, desmoralizamos a nossa posição e a respeitabifidade que o Brasil sempre teve no mercado internacional, porque fomos levados e temos sido levados nesses últimos anos, com essa carência de divisas, a
fazer qualquer tipo de negócio para exportar café. Estão aí os negócios especiais a confirmar o que estamos dizendo. No mês de novembro passado eu
previa que, pela primeira vez, em cento e cinqüenta anos, o Brasil iria perder
para a Colômbia a hegemonia como o maior país exportador de café. Não
deu outra coisa, Sr. Presidente. Alertamos para este fato e a diretoria do IBC
saiu a ofertar café no mundo inteiro e â 'trazei- o úeneral Foods e outros importadores ao Brasil, fazendo descontos de até 20 dólares em saca de café
para poder exportar quantidáde de café e cumprir não s6 a meta quantitativa
em volume de café como também a quantitativa em volume de dólares.
Sr. Presidente, por esses acúmulos extraordinârios e fantásticos de erros,
o Brasil chega hoje a esta triste posição de ter que negociar um noVo acordo,
mas tão enfraquecido que já se sabia, de antemão, porque a imprensa já noticiava, que dificilmente se poderia chegar ao consenso para assinatura entre
exportadores e importadores de um novo acordo internacional do café. Pois,
rnalgrado esta perspectiva, Sr. Presidente, de fracãsso da reunião da OIC, o
Brasil ainda leva, para esc4rnio de tocta Nação, uma defc!gação de 24
membros com passagens de primeira classe, pela VARIG, com uma diária de
235 dólares por pessoa e, ainda mais, com todas as despesas de hotéis e res·
taurantes pagas no exterior pelos cofres da autarquia.

O Sr. José Lins (PDS -CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- E, ainda mais, por conta dosescritórios que o IBC tem no exterior, notadarn.ente~em Hamburgo, Milão e
Londres. E o que é mais grave, Sr. Presidente, a reunião de Londres vai terminar amanhã e jã está programado, a partir de depois de amanhã, urna esticada à Veneza. Depois de amanhã a delegação vai para Paris, fica 4 dias e depois estica para Milão, e lã já tem carias contratados especialmente para levar a delegaç:ão inteira para Veneza, para um fajuto encontro do café- e eu
colocaria esse Encontro do Café, entre aspas, porque encontro do café em Veneza é um fato inédito, Sr. Presidente. E o encontro terá, oficialmente, uma
duração de 4 dias, mas está prevista permanência da delegação brasileira por
II dias, com todas as despesas pagas e hospedada no l:Jotel Excelsior, em Veneza. E, em Londres, a delegação estará hospedada nos hotéis Ritz, Dorchester, Park Lane e Fleming. Todos esses hotéis, Sr. Presidente, são de primeiríssima classe. Eu acho que o máximo que existe são cinco estrelas, mas isto aqui
deve ter muito mais de cinco estrelas, porque mesmo para cinco estrelas uma
diária de 100 libras esterlinas, o equivalente a 220 dólares, acho que mesmo
para cinco estrelas está muito elevada essa diária. Pois nesses hotéis estão
hospedados os ilustres membros e representantes da delegação brasileira, a
uma antecipadamente reconhecida frustrada reunião em Londres.
Mas, Sr. Presidente, é verdadeiramente lamentável que isto esteja ocorrendo. Porque exatamente fatos como este, é que levam a autoridade ao descrédito na opinião pública. Porque todo mundo está, não só se apercebendo,
mas o povo já sente na sua própria carne as dificuldades pelas quais o Brasil
está atravessando. Então numa hora desta, quando o Presidente conclama a
Nação uma economia de guerra, e, entretanto, um dos órgãos do próprio Governo, e eu imagino que seja com o des_cpnhecimento do Senhor Presidente da
Repúblíca, adota um comportani.Crito desse tipo, dessa natureza. Então isto é
um escárnio, Sr. Pi"esidente, ao povo que, em militas regiões deste País, já
passa fome, jã passa necessidades jâ não tem mais condições de satisfazer as
mínimas necessidades que são de alimentação, vestuário, aluguel de casa e
outras necessidades básicas do ser humano.
Ora, Sr. Presidente, é incompreensível que isto esteja ocorrendo. E esta
reunião de Veneza é promovida por uma revista especializada, sei lá especializada em que mas, diz aqui: World Coffee Intematiomil, e essa reunião festiva é
programada por esta revista especializada, World Coffee Intemational, mas
que recebe uma generosa doação do próprio IBC para promover esse seminário e para o qual estão convidados inúmeros compradores de café.
Sr. Presidente, é impressionante, custei a acreditar quando recebi essas
informações e confesSO a V. EX• que me senti atê constrangido e meditei muito antes de trazer essa informação à Casa, estas denúncias, porque isto aqui
não pode ser considerado coisa normal.
E aqui estão, Sr. Pii:sfd-ente, tenho inclusive a relação de todos os nomes
dos que viajaram e aqui, por alguns deles, percebemos: Chefe de Escritório de
Nova Iorque; Chefe de Escritório de Hamburgo; Assistente do Presidente;
Assessor de Imprensa do /BC; Diretor-Presidente de uma empresa do Espírito Santo; Assessor de Relações Públicas do IBC, em Nova Iorque; Chefe de
Escritório em Milão; Chefe da Assessoria Econômica do IBC, talvez esse sim,
seria o único q'ue se justifica acompanhar o Presidente; Assessor do Presidente; mais um, ainda, que é Presidente da Junta Consultiva do IBC; outro,
membro da Junta, outro Assistente do IBC na EurOpa, um negócio tão vago
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desses, Assistente do IBC na Europ~ O IBC tem escritórios na maioria das
grandes cidad~ européias, e não sei porque ainda te-!!1 que ter, além dos escritórios, mais um Assessor Geral para toda a Europa. Outro, Assistente do IBC
em Milão; outro, Presidente do Centro de Comércio de Café do Rio de Janeiro, o outro é pecuarista mineiro, não sei a que interessaria a um pecuarista ir
a uma reunião de café, mas, Sr. Presidente, razão tem ele de ir, se foi convidado com todas as despesas pagas, passagem de primeira classe, hospedagem,
tudo isso e ainda recebe mais 235 dólares de diária, eu acho que fez muito
bem ele em aceitai- um convite tentador desse.
Outro, é jornalista, mais um jornalista; mais um funcionário do IBC de
Brasília;,mais um funcionário dõ IBC de Santos; mais um Assisten~e do IBC
do Rio de Janeiro; mais um assistente do IBC do Rio e, finalmente, mais um
Assistente do Presidente do IBC, de novo. Nunca vi alguém ter tantos assistentes assim e,- finalmente, o_ Chefe de Gabinete do próprio Presidente do

JBC.
Pois aí estão, Sr. Presidente, os membros da delegação que até amanhã
estão hospedados nesses hotéis, em Londres, e que a partir de depois de amanhã, estarão em Paris para um descanso de 4 dias para, depois, de novo enfrentar as agruras de uma terrível e complicada reunião em Veneza, certamente para ver, lá nas ruas de .Veneza, as imensas plantações de café que existem nas ruas alagadas de Veneza.
Pois então, Sr. Presidente, aqui está o que, confesso, tive receio de levar
ao conhecimento, fiquei até constrangido, mas julguei do meu dever porque
eu, mais do que ninguém, talvez, sinta as dificuldades que os cafeicultores do
meu Estado sentem.
O Paraná sempre foi, nestes últimos anos e continua sendo na média geral o maior produtor de café, e tenho sido testemunha, nas minhas andanças
pelo Paraná, das dificuldades: muitos pequenos e médios produtores de café,
hoje, são bóias-frias no Paraná, porque não suportaram o custo de insumos,
cada vez mais elevados, para um preço de garantia insignificante garantido
pelo IBC. Então, tenho sido testemunha, Sr. Presidente, das dificuldades. E é
em nome de muitos que, há quinze ou dezesseis anos, eram proprietários no
Paraná e que, hoje, são bóias-frias no Paraná, é que julguei do meu dever cJe
consciência, trazer esses fatos ao conhecimento da Casa e, principalmente, ao
conhecimento das autoridades superiores para que, tenho absoluta certeza, as
providências venham.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR) -Concedo o aparte ao Senador
Evelásio Vieira, com muito Prazer.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- V. Ex• faz mais uma denúncia profundamente séria, grave, mas a exemplo de taritas outras denúncias sérias,
esta não encontrará, por certo, ressonância no Governo federal. Senador José
Richa, em 1975, quando aqui chegamos, começamos a chamar a atenção do
Governo para a nossa dívida externa, especialmente para o seu crescimento.
E esse crescimento iria levar o Brasil a Uina deperidência sempre maior, por
isso chegaríamos a um ponto de ter que entregar nossa matéria-prima, nossos
próprios pr~dl!tos elaborados, semi~elaborados. a qualquer preço. Também
nossas advertências não tiveram ressonância. A dívida foi crescendo e chegará provavelmente, ao final do ano, a 65 bilhões de dólares.

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - No mínimo.
O Sr. EvelásiO Vieira (PP- SC)- Sempre se alegou que o Brasil tinha
credibilidade no exterior, que o crescimento da dívida externa não era problema, porque sempre encontraríamos novos empréstimos. Até o final do ano
teremos de amortizar e pagar juros num montante de 11 bilhões de dólares.
São empréstimos que estão serido vencidos.
O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - Serviço da dívida.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Serviço da dívida e amortização. Os
dois atingem o volume provável de 11 bilhões que, somado ao déficit previsto
na balança de pagamentos da ordem de 2 bilhões, irá aos 13 bilhões, podendo
ultrapassar. O Ministro Delfim Netto percorreu, agora, a Europa, foi aos Estados UnidoS tenta-r ieillizar novos empréstimos para resgatar essa amortização volumosa, esses juros," mas não encontrou possibilidade, não teve sucesso nessa sua tentativa. Retornou e está silencioso em relação ao resultado
da sua viagem. Mas sabemos que a viagem foi infrutífera na tentativa de con~
trair novos empréstimos. Em razão disto temos que entregar mais café, para
atender o problema do endividamento externo. Se não estivéssemos com esta
dívida externa tão grande, poderíamos reter o nosso produto, o café, na expectativa de preços melhores amanhã. Outro pont_o_abordado por V. Ex•, outro problema sério neste País é a falta de austeridade do Governo, a falta de
aplicação rigorosa do dinheiro público. E: um esbanjamento. Um País pobre,
um País carente na sua poupança interna, um País endividado, mas esbanjan-
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do recursos financeiros. Essa delegação numerosa que vai ao exterior, com
seus componentes recebendo uma diâria de 235 dólares, cada.
Duzentos e -trinta e cinco d61ares. ~ difícl a semana em que não temos
um Ministro fora do Brasil, liderando uma vasta delegação. Nestes últimos
dia~, foram vários Ministros, vários elementos da cúpula do Governo ao exterior: Meus cumprimentos a V. Ex' pela magnífica denúncia que faz à Nação.

O SR. JOSJ;; RICHA (PMDB- PR)- Eu agradeço a solidariedade de
V. Ex• Realmente esse problema da dívida externa, as autoridades tanto fazem força para minimizar. Mas que é um problema que estâ aí, desafiando
essa verdadeira coragem, entr~ aspas, do Governo em continuar como se
nada estivesse ocorrendo.
Sr. Presidente, o Brasil até agora, com todas essas dificuldades e ainda o
próprio Mlrifstro Delfim Netto reconhecendo que está difícil, mas ele ainda
tem esperança de equilibrar a balança de pagamento este ano, porque ele
acha que vai obter os empréstimos necessários para cobrir o déficit que- se
prevê desde logo. Perguntaram ao Min"istro: _e o ano que vem, 1981? 4 'Ah!
1981 resolvemos depois". Como quem diz, vamos resolver o problema de
agora; em 1981 Deus vai nos ajudar.
O Brasil continua no seu malabarismo. V. Ex• diz bem, Senador Evelásia
Vieira, que, há tempos, todos nós estamos aqui a alertar o Governo, mas a
.aossa voz não tem sido 04vid_a. _M_uito mais grave do que o Governo não ter
ouvido a voz dos r_epresentantes de Oposição é não ter ouvi<!o a própria advertência do Presidente Castelto Branco, quando em 1966 ou 1967, se não me
engano, num pronunciamento no Congresso Nacional~ ele dizia que a dívida
externa, quase chegando à casa dos 4 bilhões de dólares era uma díyida que
chegava a níveis perigosos, porque uma dívida neste montante poderia comprometer a soberania do País.
Veja bem V. Ex• que a dívida, 14 anos depois, não ê de quase 4 bilhões de
dólares, a dívida é mais de 65 bilhões de d_ó_lares. Tinha r_az_ão o Presidente
Castello Branco que já antevia a possibilidade de, a continuar crescendo a
dívida, o Brasil perder sua soberania. Disse muito bem, já previa muito bem,
porque é exatamente o que hoje está acontecendo. Ou não?
A própria imprensa internacional, os próprios banqueiros internacióri.ãis
já não estão pfevendo que, mais dia menos dia, o Brasil vai ter que cair no
Fundo Monetário Internacional. E o que significa a dependência do Fundo
Monetário Internacional? Significa abdicação da nossa independência, como
gerentes dos nossos destinos.
É evidente, no Plano Económico Financeiro~ -todõ Inundo sabe que
quem cai nas malhas do FMI abdica da sua própria independência na gestão
dos assuntos económico-financeiros.
Então, Sr. Presidente, estão aí os fatos a confirmar tudo aquilo quejã se
sabia de antemão que poderiam acontecer se medidas enérgicas não fossem
adotadas. Entretanto atê hoje nenhuma medida foi adotada. Atê agora o Governo teimosamente se recusa, inclusive a rever seu próprio programa de
obras. Eu nunca vi uma coisa dessas! Nunca vi. Nã_o sei o que estão esperando? Que expluda o País para depois virem.- as p-rOvidências dos remendos.
Sr. Presidente, hoje se realiza uma r~!,lnião em ~ão Paulo; uma reunião
de todas as entidades da liderança da cafeicultura do Brasil.
Hã poucos dias, quem viu pela televisão, no Fantástico, pôde acompanhar, pelos pronunciamentos e pela tensão na reunião dos produtores, Londrina, o grau de perigo que já está correndo o País, porque ê um segmento importante da sociedade os produtores de café. Os interesses que envolvem não
só a cultura, como sobretudo a comerciali_zação deste produto são vultosíssimos. Não ê. possível o Governo continuar_ brincando com os que estão diretamente envolvidos neste setor.
Hoje, nova reunião se realiza em São Paulo, para a qual fui convidado, e
jâ tinha inclusive marcado minha passagem para comparecer. Entretanto,
compromissos de última hOra me impediram de ir até São Paulo. E o que os
cafeicultores de lá, através de suas lideranças maiores em todo o Brasil, inclusive com a solidariedade de entidades corno a sociedade Rural Brasileira, Sociedade Rural do Paraná, que abrange outrOs setores da nossa agricultura e
da nossa pecuária, objetiva a unidade da classe e a fixação de um caminho
que já I""JJemos antever pelos resultados 'cta reunião de Londrina. Ou o Gov~':;lo muda sua orientação ou, pur~re-simplesmente, haverá uma greve no seter. E quem puder erradicar seu cafezal, vai fazê-lo. É o que está acontecendo
lá, de maneira progressiva. Quem não puder erradicar o cafezal porque está
pendurado - e a imensa maioria não erradicou ainda porque está pendurada
com financiameiito no Banco do Brasil- e não podendo mudar de atividade,
pura e simplesmente, abandonará no matagal as Suas propriedades. É o que
está acontecendo. Por isto o IBC se surpreende, quando, a cada ano, suas previsões de sacas não se confirmam, pOrque nos levantamentos aerofotogramétricos, nos levantamentos de gabinete, pela população cafeeira que existe no
Brasil, o IBC estirila Uma safra, mas sem levar em consideração que Estados
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grandemente produtores, como é o caso do Paraná, estão com a maioria de
sua lavoura abandonada no mato. EntãO, não caiu a produtivídade, com9 hã
áreas enormes plantadas com cafê que já nem mais estão produzindo. Há lavradores que nem vão colher, porque abandonaram a lavoura, vão lá ver uma
pequena carga de frutos e acham que não compensa o gasto com a colheita;
então, estão abandonando.
Ora, Sr. Presidente, enquanto tudo isto acontece, não é lícito que uma
autarquia que gere a política económica do café continue com essas mordrirnias, a esbanjar r6Pursos que são do Fundo de Defesa do Café, o que vale di..
zer, são recursos gerados por aqueles que trabalham lã na roça e que, portanto ... os cartOJas de gabinete não têm o direito de dilapidar desta maneira. Que
façam -como fiZeram os cafeicultores que se reuniram, no mês passado em
Londrina, e que hoje estão reunidos em São Paulo, que vão às suas próprias
expensas, e não às custas dos cofres públicos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Lê o seguinte discurso.)
-

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Setecentos e oitenta mil aposentados por invalidez, segundo declarações
do Senhor Ministro da Previdência Social, recebem, mensalmente, o correspondente a 40% do salário mínimo e aguardam nas intermináveis filas da Previdência, que seus minguados proventos sejam reajustados para no mínimo
um salário mínimo regional.
Por milagre, ainda com vida, estes 780 mH aposentados pela Previdência
Social como inválidos, não podem mais continuar na marginalidade, jâ que o
próprio Ministro Jair Soares denunciou à Nação tamanho disparate.
Precisamos saber ainda se é os aposentados da Previdência Social estão
tendo seus proventos corrigidos também semestralmente, uma vez que as
contribuições se atualizam com os aumentos semestrais e não podem os aposentados e pensioniStas da Previdência Social deixar de receber1 também semestralmente, as correções aplicadas na categoria a que pertencem.
A desburocratização salarial ainda não chegou à Previdência social,
como ainda não chegou ao DASP e, conseqüentemente, os proventos dos
aposentados e pensionistas continuam na faixa de miserabilidade e os salários
dos funciorládós públicos, sem direito ao 139 salário, permanecem estáticos,
com um s6 -reajuste anual e em 50% da taxa de inflação.
Esperamos que o Sr. Ministro da Previdência Social, já agora declarando
abertamente conhecer a injustiça qüe se pratica em sua pasta contra os aposentados por invalidez, -determine, imediatamente, para posterior exame, que
nenhuma pensão ou aposentadoria seja inferior a um salário mínimo de
maior valor vigente no País.
Esta é a única providência que podemos esperar de Sua Excelência de
imediato e, posteriormente, um exame de cada caso, onde se avalie com
maior justiça as apOse-ntadoriaS ·e pensões, nunca, porém, inferiores a um salário mínimo de maior valor no País.
E o- que eSpefãiTI.os e que, a nosso ver, se torna de inteira justiça. (Muito

bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Paraíso do Norte _é um próspero município da região norte do Estado de
Goiás, situado à margem da rodovia Belém-Brasília. Com cerca de 30 mil
habitantes,_ três hospitais, vários colégios, seu pujante comércio se:fve a vasta
região do Estado, cujo surto de desenvolvimento é inegável, sobretudo no seter agropecuário, mercê do trribalhõ e pioneirismo de sua população.
Está, há bastante tempo, às voltas em sério problema de deficiente fornecimento de energia elétrica, produzida pelo "Sistema da Usina de Lageado".
O referido sistema serve a várias cidades do norte goiano, incluindo a cidade
de Gurupi, cuja rede de ligação ao "Sistema de Cachoeira Dourada" jâ está
concluída.
O que a laboriosa gente de Paraíso do Norte e municípios vizinhos pede,
Sr. Presidente, é que se ligue o fornecimento de energia elétrica de Guru pi urgentemente ao ~'Sistema de Cachoeira Dourada", única forma de regularização do fornecimento de energia elétrica às necessidades de Paraíso do Norte. Enquanto isso, pede que o racionamento de energia elétrica se faça segundo critérios justos, sem se permitir o prejudicial tráfico de influência política.
Desta tribuna, solicito ao Presidente das Centrais Elétricas de Goiás urgentes providências neste sentido, já que se trata de região cujo desenvoivmento económico é de primordial importância para todo o Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bêm!)
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Alberto La vinas.
O SR. ALBERTO LAVINAS (PDS- RJ. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senaâ-ores:
- -0 sindicalismo tem uma longa história universal.
Nasceu, certamente, com as ligas artesanais da Idade Média, quando as
profissões se transmitiam pelos mestres aos seus aprendizes nas próprias oficinas.
Com a urbanização e a conseqüente industrialização, desfizeram-se
aquelas ••ligas" e o trabalhador se viu desajudado nos grandes centros, sua
mais valia explorada, quando mulheres e crianças eram consideradas meia
força de trabalho.
Depois da fundação do .. Labour Party" na Inglaterra, com a doutrina
social desenvolvida pelos fabianistas e, posteriormente, com o socialismo
científico, pregado por Karl Marx, o sindicalismo consegue substituir o papel
das velhas ligas artesanais.
Surge a Organização Internacional do Trabalho, em fins do século passado e dezenas de nações vão, sucessivamente, ade-i-Indo ao novo organismo
mundial e adotando seus princípios: a igualdade salarial para homens e mulheres, o descanso semanal e as férias anuais remunerãdas, o segurodesemprego, a participação no lucro das empresas.
Os Sindicatos Laborais se tornaram tão- PQderosos quanto o Partido
Trabalhista na Inglaterra e, por isso mesmo, os patrões passaram a organizarse, para enfrentar suas crescentes reivindicações._ViiTios, até bem pouco tempo. nos Estados Unidos, o sindicato dos trabalhadores na indústria do aço
obter suas reivindicações, enquanto Nixon negava atendimento às majorações pretendidas pelos sindicatos patronais.
Mas o mundo mudou muito, na última década.
Quase nenhuma legislação permite o ~·tock-out" dos-patrões, eriquanto
todas acolhem a ..greve" operária. Entretanto o operário já descobriu que a
moderna empresa não é propriedade de uma família, mas um conjunto acionário, de que ele próprio pode participar, adquirindo ações ao portador, sem
precisar de nenhuma legislação especial de participação nos lucros.
Hoje o operário quer entender-se dire_tarnent_e, pelo dissídio coletivo,
com o seu patrão, sem interferência da máquiila governamentil, evitando se
transforme em problema politicO Uma queStão eminentemente salariaL
Agora mesmo, a Volkswagen instituiu um sísteina controlado de repre-·
sentação trabalhista, abrindo, ••um canal de diálogo", que é, ao mesmo tempo, uum desafio aos sindicatos".
Eis os principais peritos do regulamento dO SiStema de Representação
dos Empregados na Volkswagen:

1) Tal representação será exercida na Fábrica de São Bernardo
por sete horistas sindicalizados, sete não sindicalizados e três rnensalistas.
2) Nas unidades II e III, em Taubaté, por um horista sindicalizado, um não sindicalizado e um mensaJista.
3) Os representantes deverão comunicar à companhia os
problemas de sua área eleitoral, manifestando-se sobre múltiplos assuntos, desde a jornada aos locais de trabalho, até as formas de lazer.
4) Não terão eles poderes para representar os empregados perante terceiros~ fora da fábrica, durando o m:'lndato d~is anos, com
estabilidade desde a indicação até seis meses-após o fim do exercício
de cargo.
,
.
5) O mandato podera ser cass.ad? p~r uma comissão de acompanhamento, com a presença majontãna de representantes e suplentes.
6) Os representantes terão direito a cinqUenta horas mensais livres para dedicarem~se ao _seu mandato.
7) As votações serão di retas e secretas, podendo a companhia a
qualquer tempo complementar esse regulamento."
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o empregado, nem melhorar a do empregado, destruindo a empresa.
Não devemos esquecer que estamos num sistema capitalista, que deve
ficar aberto à eVOlução social."
A idéia só merece congratulações. Os empregados poderão entendê-la logo. Resta saber se haverá a conveniente compreensão, o necessário espírito de
renúncia das lideranças sindicais.
Porque o sindicalismo se moderniza dia a dia.
Não pode signHicar, apenas, uma facção das forças produtivas, em oposição o trabalhador e o empregador essencialmente complementares como
elementos da produção, a exigir uma convivência harmônica, destinada,
sobretudo, a obter o aumento da produtividade. que se traduzirá no barateamento da produção e, conseqiientemente, na melhoria geral do padrão de
vida do povo, em direto benefício do próprio proletariado.
Quando Luta, hoje mais político do que sindiCalista, afirma que a Volkswagen quer enfraquecer ainda mais o enfraquecido sindicalismo brasileiro, revela uma visão primária, pré-histórica, ultrapassada no tempo, do verdadeiro
sindicalismo, hoje irmão gêmeo- do nacionalismo e não puro e simples defensor dos interesses de uma classe.
A visão empresarial do problema é OlJif;:t. bem dis:ti~ta_ dessa posição intolerante e maniqueísta.
Falando a respeito, disse, o Sr. Admon Ganem, Diretor de Relações Industriais da empresa, no mesmo dia do lançamento do novo sistema:
""'Não é essa, unilateral, a visão da direção da nossa empresa.
Os sindicatos representam os intereses-gerais de uma categoria. Temos que respeitar suas atribuições de encaminhar dissídios, discutir
índices de aumentos. Mas eles ficam distantes das questões específicas de uma empresa. Não é nossa iritenção- interferir na Solidariedade sindical."
Também cabe razão ao Jornal da Gente, publicação dos funcionãrios da
Volkswagen do Brasil, ao assinalar, num dos seus editoriafs:

a

"Numa iniciativa pioneira no PaíS, Volkswagen está instituindo o sistema de representação dos seus empregados, visando a ampliar o diálogo entre nós e a diretoria."
Por sua vez Sauer assinalava:
"Do jeito que estávamos, não era possível dialogar. Nossa vida
se tornou cada vez mais impessoal: quarenta e seis mil trabalhadores
é demais. Esperamos que possamos criar um ambiente humano de
convivência.n

Tem razão Wolfgang Franz Josef Sauer: o mundo de hoje busca a integração, Como uma nave espacial de comando único, ou não sobreviverá.
Não mais a oposição entre empregados e empresas. que não existe, por
exemplo naquele_s países, chamados S()~ia}istas ortodoxos, que nasceram para
lnstitui'r a "ditadura do proletariado", apenas criando novas classes. Uma delas é o Partido Comunista. Outra ê o Exército Vermelho, na União Soviética,
ainda a meca do bolchevismo universal.
Mas mesmo ali há uma verdadeira classe empresarial, nos operãrios qualificados~ nos líderes "'stakanovistas", que multiplicam a produção industrial
pelo seu esforço inventivo, pelo seu sentimento de que a união faz a força.
As diferenças, no campo empresarial puro, principalmente naquele em
que'o capital não é a terra, mas outros instrumeritos, cada vez mais sofisticaM
. dos, de produção, tendem a diminuir, porque o patrão do futuro, no mundo
capitalista, não será mais do que um operário mais credenciado, pelo seu
espírito empreendedor, sua força imaginativa, seu devotamento à empresa.
Ass-il? ê o Presidente da Volkswagen do Brasil que, aos cinqüenta anos,
capitalizou um acervo de experiências na administração da indústria automobilística, iniciada pelo conhecimento das próprias tarefas de produção e montagem, dando, por isso mesmo, importância maior ao homem do que à máquina.

A idéia obteve, antes de sua execução. o aval do Governo, mas, em neO verdadeiro empresário, no neo-capitalismo, que tanto e tão continuanhum momento, as lideranças sindicais foram consultadas. Não era, ainda, a mente se renova. desmentindo as previsões de Marx segundo as quais seria
hora de discutir. Nem os operários estão -õbf-igados a aceitar a proposta.
m!nado pelas forças di:i autqdestruição, não é mais o patrão de ontem, senhor
Falando a respeito, o Sr. Franz Josef Sauer, Presidente da empresa no de baraço e cutelo do destino dos empregados.
Brasil, disse:
Assim é Wolfgang Sauer, que, antes de dirigir a Volkswagen do Brasil
"Estamos desenvolvendo, no Brasil, um sindicalismo de fora
para dentro da empresa. em toda parte do mundo o sindicalismo se desenvolve de dentro para fora. Vamos fazer o possível e o impossível
para impor o sistema de representação. Se dermos informações, se dialogarmos, atingiremos a paz social necessária ao funcionamento da
companhia. Não podemos melhorar a situação da empresa destruindo

era um homem de vendas. Nascido em Stuttgart. na Alemanha, vivendo no
Brasil há dezessete anos, com duas filhas brasileiras, em andamento seu processo de naturalização, ele ama suficieritemente nosso País, como a pãtria que
deseja sua como já é dos seus filhos e quer contribuir, na medida da sua competência. para o desenvolvimento dessa Nação, principalmente na áre~ dos
recursos humanos_.
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Tendo trabalhado na Argentina, entre 1961 e 1963, como g·erente geral
da subsidiária do Grupo Bosch, tentara, antes, naquele País platino, instituir
o sistema de representação dos empregados que funda, agora, no Brasil.
Quando respondeu pela direção da Robert Bosch brasileira, Wolfgang
Franz Josef Sauer instituiu o horãrio móvel, esquema pelo qual os funcionãrios dispõem de uma certa margem de escolha, com relação ao horãrio de
entrada e saída do trabalho, desde que não seja alterado_ o tempo total dajornada.
Eis o homem que vem inovar, numa das maiores empresas f!.SSentadas no.
Brasil, talvez a de maior faturamento interno e de maior contribuição às exportações, o sistema de relacionamento patrão-empregado, num exemplo que
logo será seguido por todos os grandes grupos industriais do País.
Prestando nossas homenagens ao espírito pioneiro desse administrador
teuto-brasileiro, queremos fazer votos para que a Volkswagen continue dando ao País o melhor exemplo de convivência entre o capital e o trabalho, em
beneficio do nosso desenvolvimento industrial.
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) _Concedo a palavra ao nobre
Senador Lázaro Barbosa.

A PETROBRÁS, Senhor Presidente, não é uma entidade esotérica. A
opiniãO pública tem o direito de saber se valeu a pena haver a PETROBRÁS
se eximido de fazer seguro de seus equipamentos de Garoupa, fiando-se no
seu auto-seguro. Só comparando os números é que se poderá saber.
Não pode haver segredo, Senhor Presidente, em um seguro bancado pela
própria empresa.
Os órgãos estatais precisam acabar com a mania de alegarem segredos financeiros, a torto e a direito, muíto nienos quando está em jogo o interesse
geral da Nação.
No caso do acidente com a torre da PETROBRÃS, como dissemos, dois
foram os prejuízos: o da reconstrução da torre, orçada em 9 milhões de dólares, e 0 devido_ ao tempo em que ficarã sem produzir, representando a redução na produção em 39 mil barris diários, e isto por tempo indeterminado.
Resta, então, perguntar: o auto-seguro que a PETROBRÁS diz ter feito foi
com base no preço do barril a 3 dólares, a 10 dólares ou a 30 dólares, que é
seu preço atual? o povo precisa saber de tudo isto.
Mas, além do segredo financeiro, a PETROBRÃS engendra um mistério
económico: não haverá necessidade de se aumentar a importação de petróleo,
diz a direção da empresa, mesmo não se sabendo quando serão reparados os
equipamentOs. É o caso de se exclamar com o poeta lusitano: Digam os sã~
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Lê o seguinte discurso.)- bios da escritura que segredos são esses da natura!"
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Os jornais de todo o País noticiâr.am, hã pouco mais de uma semana,
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Além desse desapreço p·ara com a opinião pública relevado através das
dois fatos de suma gravidade ocorridos __ com a PETROBRÃS.
o primeiro refere-se à omissão da direção da empresa de providenciar 0 explicações dadas pela direção da PETROBRÃS, uma supina falta de respeiseguro para os equipamentos do sistema de Garoupa, na Bacia de Campos, to a esta mesma opinião pública é manifestada com a afirmação de que o (<pacuja torre aluiu totalmente. 0 seguro não foi feito sob a alegação, consoante trimônio fOí resguardado e que os acionistas da PETROBRÃS podem ficar
declarou 0 diretor comercial da PETROBRÁS e, na ocasião, no exercício da tranqüilos". Como podem ficar tranqiiilos os investidores? Só se o forem com
presidência, Senhor Carlos Sant' Anna, de que ..o seguro seria muito caro, ataráxicos e tranquilizantes, em altas doses.
"'Em que país civilizado, indaga um editorialista do Jornal do Brasil, depor se tratar de um sistema de 230 milhões de dólares"- Por isso, disse Senhor,
Carias Sant'Anna, a PETROBRÃS opioU por um auto-seguro.
pois de uni. acidente de tão alto custo, sem seguro que o cobrisse, pode estar
1
o segundo fato, revelador de péssimo exemplo dado pela direção da PE- resguardado o patrimônio dos acionistas? E o mesmo jornalista responde:
TROBRÃS, se prende, ainda, ao acidente ocorrido na torre do sistema de "Só se for num paíS em que uma empresa do Estado utilize recursos públicos
Garoupa e consiste, segundo noticiam oS jornais, na irresponsabilidade ca- como se fossem seus. Mas aí são os interesses do país que não estão resguarracterizada pelas informações erradas fornecidas pela PETROBRÃS à bolsa dados."
de valores com o intuito de enganar o investidor, principalmente o pequeno e
Não sabemos, Senhor Presidente e Senhores Senadores, se este segundo
médio, que não têm muitas fontes de informações e, ainda, pela nota oficial fato, a que nos referimos no início de -nosso discurso, ligados aos acionistas
distribuída pela empresa para mostrar à opinião pública um acidente bem di- da PETROBRÃS, se reveste de maior ou de menor gravidade do que a inferente- e de dimensões menores- das que realmente se revestiu. Isto por- cúria da dir_eção da PETROBRÁS em não segurar seus equipamentos. Pelos
que, como se sabe, ao Ministério das Minas e Energia foram dadas outras in- efeitos que ambas produziram, talvez apresentem o mesmo teor de gravidade.
formações- muito mais alarmantes e que realmente espelhavam a extensão Em ambas, a mesma incúria, o mesmo descaso, a mesma desconsideração
do acidente.
para com a opinião pública: no dia seguinte ao acidente com a torre de GaNo tocante do primeiro fato, Senhor Presidente e Senhores Senadores, roupa, o pregão da bolsa de valores dele ainda não tinha tido conhecimento.
importa destacar o agravante de haver a direção da PETROBRÁS se recusa~ Os detentores de ações da PETROBRÁS, muito menos. Entretanto, os que
do a revelar o montante reservado por ela para o tipo de seguro que denomi- vendiam, conforme noticiaram os jornais, não deviam ignorar o desastre, tal
nou de auto-seguro, mas que, do ponto de vista jurídico, não tem qualquer a disposição com que procuravam desfazer-se delas. Que estranha forma de
respaldo legal.
tratar o povo, Senhor Presidente e Senhores Senadores.
Diante de tais fatos, o Jornal do Brasil chega a asseverar que, .. em qualNão quis a PETROBRÃS reVelar aquele montante sob a alegação, como
afirmou o Senhor Carlos Sant'Anna, de que unem toda a informação finan~ quer país dvilizado, pelos prejuízos ou pelas explicações dadas, a diretoria da
ceira deve ser revelada".
Empresa jã estaria demitida. Quando nada, por pensar e agir como se estivesse trabalhando com beócios".
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Os prejuízos Sofridos com o aciderite, pela PETROBRÃS, montam a
Não menos incisivas são as condenações, no mesmo sentido, da Oltima
nove milhões de dólares. Esses prejuízos devem aumentar com a redução em Hora quando afirma que "se o Brasil fosse realmente um País sério, hoje, a
cerca de 300 milhões de cruzeiros mensais proveniente da paralisação da pro- PETROBRÃS estaria com nova administração".
dução de aproximadamente 39 mil barris/dia.
"Ninguém, diz o comentarista de Oltima Hora, mas ninguém mesmo tem
Como pode alegar a PETROBRÁS a inconveniência- de fazer seguro dúvidas" de que todos os diretores da Empresa teriam sido demitidos no mâpara equipamentos de tanta importância, quando sabemos que existem segu- ximo 24 horas após o acidente. E a demissão seria por justa causa sob aleros para cobrir grandes riscos e evitar grandes prejuízos? Terá, agora, a PE- gação de irresponsabilidade e incompetência ...
TROBRÃS que arcar com os prejuízos totais por haver se recusado a fazer
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
um seguro de custo alto. Valeu a pena? Para a PETROBRÁS, talvez sim. Mas
O desastre ocorrido no sistema de Garoupa foi de graves proporções,
não para a Nação, que é quem terâ de pagar os danos, uma vez que o mono- conforme a própria PETROBRÁS revelou ao Ministério das Minas e Enerpólio da exploração do petróleo, para a PETROBRÃS, vale como um seguro gia. Condenável, portanto, ê a irresponsabilidade caracterizada através das
total.
informações falsas que foram prestadas à Bolsa de Valores, com o intuito de
Esse fipCf de economia que a PETROBRÃS fez às custas do povo apre- não intranqüilizar os inveStidores, principalmente o pequeno e médio que não
senta o agravante dos que cometem o delito por ignorância do fato: não po- possuem muitas fontes de informações.
dia desconhecer a PETROBRÃS que não existe seguro barato. O custo do seSr. Presidente e Srs. Senadores:
O mau exemplo está aí, com todas as suas sérias conseqüências. O que se
guro varia com o risco e o valor do que tiver sua proteção. Ora, a obrigação
elementar de quem como a PETROBRÃS, lida com recursos da Nação, é tem, porém, a lamentar é que dele, como costuma acontecer em casos semecobrir-se com a proteção de seguros.
lhantes, só se espere que sirva de lição para se evitar males futuros. Sua puPor outro lado, é, também, dever elementar da direção -da PETROBRÃS nição, esta, nunca será aplicada. Os culpados têm costas largas e mais uma
dar ciência ao povo brasileiro do montante da reserva que afirma possuir, vez ficarão impunes. Talvez saiam deste trágico episódio atê mais prestigiapara cobrir acidentes, a fim de que o povo possa faZer uma comparação obje- dos.
Enquanto isto, o Presidente da PETROBRÃS se esforça por explicar aos
tiva. Nunca silenciar, sob alegação de que "nem toda a informação financeira
deve ser revelada".
nossos empresários do setor de equipamentos industriais, a importação da
H
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França de cerca de 20Q milhões de dólares em sondas e outros equipamentos,
quando sabemos que ·existe similar nacionaJ desse maquinãrio.
Os equipamentos, que se destinam à Bacia de Campos serão comprados
com uma linha especial de crédito que o governo francês abriu para o Brasil e
representa o maior contrato de importação de_ equipamentos com similar nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Se não houver pelá ffienos a participação nacional em tão vultosas compras, através do fornecimento de compone~~ e~e~ças para os equipamentos
importados, mais uma vez sairâ seiiamerite lesàda a indústria brasileira. Sob
o pretexto de apressar a produção de petróleo na Bacia de Campos ou em
qualquer oÚtra região, não se ji.tSfifica O uso indisG.riminado da facilidade que
o Governo concedeu à P.ETROBRÃS para importar equipamentos de que
necessita, sobretudo quando essas importações contrariam os interesses da
indústria pesada do País, que necessita do apoio do Governo para que possa
melhor colaborar no desenvolvimento de nossa economia. (Muito beml)
O SR. PRESlDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Cunha Lima.
O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna do Senado para transmitir às autoridades federais, especificamente ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e ao Exmo. Sr. Ministro.
Chefe da SEPLAN, um apelo ãitgustiante que veni de Campina Grande, em
favor da Fundação Universidade Regional do Nordeste,
Sobre a FURNE, já falei mais de uma vez nesta Casa, sempre para defender a sua federalização integral ou a incorporação gradual de seus cursos
ao Campus II da Universidade Federal da Paraíba.
Seria uma solução racional para os problemas cada vez maiores que a
FURNE vem enfrentando.
Hoje, Sr. Presidente, meu pronunciamento tem a finalidade de encarecer
a liberação imediata de uma auxílio no valor de 30 milhões de cruzeiros, solicitado pela direção da FURNE desde o início do ano~ aprovado pelos órg~(?S
técnicos do Ministério da Educação e pendente de autorização na Secretaria
de Planejamento.
Essa ajuda é fundamental para o funcionamento da Universidade nesse
trimestre final do ano letivo, pois além de dívidas com fornecedores ela não
tem condições de pagar os salários dos prOfessores e funcionários e não hã
perspectiva de regularização a não ser com ess.e so_cor!.<?. ~na~~iro do MEC.
Aiiãs, enquanto a FURNE dinamiza a sUa atuação, aumentando o alunado para oferecer maiores opções à juventl.~de da Paraíba e do Nordeste, o
apoio do Ministério da Educação vem dimiõ.uindo a cada ano, confo~me veremos a seguir:
Em 1976, a FURNE recebeu do MEC, II milhões e 500 mil cruzeiros;
em 1977, 7 milhões e meio, em 1978, 7 milhões; em 1979, a aJ~da baiXou para
4 milhões e meio e no corrente exercício, até hoje, a FURNE não recebeu um
centavo sequer na dotação de ajuda às instituições de ensino superior não federalizadas.
Uma Universidade que abriga 7 mil e 200 alunos, no centro da região
menos desenvolvida e por ·conseqüência mã.is carente dO País, num processo
de inflação galopante como o que envolve_ a Nação presentemente, _necessita. realmente. de apoio federal para poder sobreviver, inclusive porque o
Governo do Estado retiroU O pequeno auXílio_gue ofer~ia em exercícios aQteriores.
O clima na Universidade està insuStentável. Jâ se fala na possibilidade de
greve objetivãndo a chamar a atenção das autoridades para a crise da entidade.
Tenho em mãos dois telex oriundos de Campina Grande que leio em seguida:
"Esta Reitoria encaminhou ofício vg de 19 de aiosto vg ao Professor Tarcísio Guido Della Senta vg Secretário de Ensino Superior
MEC vg documento expondo difícil situação financeira em que se
encontra Universidade Regional do Nordeste vg solicitando auxílio
trinta milhões cruzeiros vg indispensãveis para cumprimento programação orçamentária corrente exercício pt Nesse sentido vimos
rogar seu empenho pessoal junto aos escalões superiores MECa fim
de que sejam liberados recursoS supracitãdos pt Atenciosamente
Professor José Cavalcante de FigUeiredo - Reitor.''
Diante grave crise financeira pOr que passa Universidade Regional do Nordeste vg sem condições mínimas de saldar seus com~
premisses elementares para com o professorado vg a associação de
docentes vem solicitar seu empCriho pessoal junto à SEPLAN vg a
fim de que Seja liberada a quantia já reservada pelo MEC para a
FURNE.
H
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Queremos le:mbrar vg que se não vier tal auxílio vg o corpo do~
cente não terá mais condições de desempenhar con,dignamente seu
múnus magisterial. Esta a razão desse d_ramãtico apelo em nome de
todos os docentes da FURNE que aguardam ansiosos sua resposta.
Antecipamos nossos agradecimentos vg Professores Cícero
Agostinho Vieira - Presidente da Associação dg_s Docentes da
FURNE."
Espero, Sr. Presidente, que o Ministro Delfim Netto seja sensível ao' clamor que vem de Campina Grande e autorize a liberação ~es~a ajuda que faz
parte do orçamento da Universidade, para 1980, pois se assim não fosse, a
FURNE só teria dois caminhos: cobrar anuidades escorchantes para a grande maioria dos seus arunos ou fechar as portas de suas escolas.
As duas alternativas são incompatíveis com· o anseio de progresso do
nosso povo e com os compromissos do Governo Federal de ajudar o Nordeste a se desenvolver, diminuindo o desequilíbrio sócio-econômico entre os Estados nordestinos e as demais Unidades da Federação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
- Sr. Presideilte, ·s-rs-. Senadofes:
Sorocaba é hoje uma das mais prósperas cidades do Estado de São Paulo. Com.quase 400 mUhabitailtes e um dos maiores complexos fabris do País,
possuí eficientes transportes coletivos, ilu~inação pública, serviços de água e
esgotos, ruas pavimentadas e uma bem equipada rede de assistência médicohospitalar. Cerca de 100 mil estudantes são assistidos por moderníssima rede
de ensino, desde o pré~escolar até os vários cursos de nível universitário.
Praças, parques, zoológico educativo, centros de esporte, museu, monumentos históricos e confortáveis hotéis proporcionam aos visitantes as comodidades e serviços de uma cidade moderna, que estã completando 326 anos de fun~

~·Jlompéía, outra cidade do meu Estado que trabalha ativamente no cam.

po da produção, comemora também este mês a passagem do 529 aniversArio
de emancipação do município.
.
_
Por essa razão, é dejustiÇã. cumprimentar o dinâmico Prefeito de Sorocaba, Theodoro Mendes, e o Prefeito Minton Pereira, de Pompéia, bem como
seus companheiros de administração e o povo das duas cidades pela colaboração que prestam ao desenvolvimento do Estado e do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O Sr. Senador Franco Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o art. 259,111, a, 3,
do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente. A proposição
serã anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tratar, designo para a próxima sessão ordinãría seguinte

a

ORDEM DO DIA
-l-

VotaçãO, em turno úniCo, do Requerimento n9 369, de 1980, do Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado .. Cavalo de Tróia no PROALCOOL", publicado no jornal
Folha de S. POulo, edição de 7 de setembro de 1989, de autoria do Professor
Dércío Garcia M unhõz.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n"' 386, de 1980, do Senador
Moacyr Dalla, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado .. A Lembrança de Dona Marina", de autoria do Senador Passos Pôrto, publicado no Correio Braziliense. edição de 11 de setembro de
1980.
-3Discussão, em tUrno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 722, de 1980), do Projeto de Resolução n' 73,
de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
-4Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redaçào em seu Parecer n" 723, de 1980), do Projeto de Resolução n9 74,
de 1980, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de
dólares americanos) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo.
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-5Discussão, em turno 'único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n"' 724, de 1980), do Projeto de Resolução n"' 81,
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a
realizar emprésfilno externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares americanos) destinado a a porte de capital do município à Companhia
do Metropolitano do Rio de JaneirC?, Estado do Rio de Janeiro.

-6MATERlA 'A ·sER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n"' 60, de 1980, do Senador Henrique Santillo,
que fixa as éleições muriidpais no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo a
eficãcia de dispositivos da legislação eleitoral vigente, e dã outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)

DISCURSO Pfi.ONUNC/ADO PELO SR. D/NARTE MA·
RIZ NA SESSÃO DE 4-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente,Srs. Senadores:
Durantemais de vinte anos, tenho estado presente a esta Casa. Mas, ontem Sr. Presidente, confesso que presenciei Cspetãculo profundamente deprimente e acabrunhador. Num regime dernocrâtico tão apregoado, tão desejado, tão defendido e tão almejado por iqueles que realmente desejam a pleni~
tude democrática nesta terra, ontem - não só nós, que também somos solidários com as medidas, e as aberturas anunciadas pelo Governo da Repúbli~
ca, pelo eminente Presidente João Figueiredo, mas também nossos adver~
sârios - testemunhamos cenas nunca vistas em toda a minha vida parlamen~
tare nunca tivemos notícia de ter o Congresso Nacional se abastardado tanto
corno no espetâculo deprimente da votação da emenda constitucional.
Ora, Sr. Presidente, difícil é atribuir~se a responsabilidade a alguém, mas
não há dúvida nenhuma de qu~ nós estamos atravessando uma fase difícil da
situação política deste País. Se por um lado, o Presidente do nosso Partido,
Senador José Sarney, visita ou é visitado pelos Líderes de outros Partidos, e
os jornais a"n"iúlCiãffi de que se trata de entendimentos para assegurar a marcha das aberturas no caminho da democracia, não hâ menos dúvida de que
ontem foi urn dia triste para esta Nação que deseja realmente democratizarse.
Jã disse certa vez, e repito aqui, que que-m não respeita sua Casa, não
pode defendê-la e, ontem, foi uma falta de respeito às nossas instituições, por
todos aqueles que realmente participaram direta ou indiretarnente do espetáculo triste, melancólico, revoltante, de que a Nação deve ter tomado conheci~
menta.
Somos responsáveis, nós do Coilgresso· Nã.cional, pela marcha de acontecimentos políticos que venham realmente trazer à Nação um alívio, ao menos, à sociedade civil, àqueles que desejam realmente a paz pública para poderem viver, trabalhar e produzir neste País.
Mas, o que é que nós vemos, Sr. Presidente? Uma semana toda anunciada de pacificação. Toda ela preparada e até aparentemente digna de regosijo
por todos aqueles que lidavam, ou lidam, ou trabalham, ou representam alguma coisa do pensamento de alguém nesta Casa.
O que vimos, Sr. Presidente, foi a desmoralização do Congresso. Vimos
Deputados agredidos e só não fomoS enxotados de dentro do Congresso porque alguma coisa houve antes de se consumar aquilo que jâ estava à vista de
todos, que era exatamente aqueles que ocupavam as galerias, sob os aplausos
de muitos representantes do CongreSsO Nacional, descerem para nos enxotar
do plenário. A única coisa que faltou foi nos enxotarem do plenãrio. No
mais, os palavrões, tudo aquilo que poderíamos chamar de baixo calão houve
no plenârio e muito especialmente nas galerias, o que não nos permitiu votar,
e só alta madrugada é que pudemos exercer o nosso direito de voto, depois de
tantas agressões, de tantos palavrões, de tanta imoralidade e de tanto abastar~
damento da nossa vida pública brasileira.
Por que, Sr. Presidente, numa semana em que todos anunciam a pacificação, o intercâmbio, os entendimentos? Eu vi com tristeza, Sr. Presidente, eu
vi com tristeza homens dos mais eminentes desta Casa, vi o eminente Uder
Paulo Brossard pedir, encaminhando requerimento, para que os desordeiros
que estavam, realmente, desmoralizando o Parlamento brasileiro, voltassem
para as galerias, tudo indicando que ele se~ia o responsável pelo comportamento daquela hora em diante, quando a sessão estava jã pela madrugada e,
posteriormente,_ eu vi o mesmo e eminente Senador da República, Pa!.!lr
-
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Brossard, cuja inteligência tanto tem brilhado nesta Casa c tanta autoridade
ele tem conseguido de seus pares, atê entre seus adversArias. Eu vi o remorso
da sua consciência.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Não apoiado, não apoiado!

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Eu vi, depois do discurso do
nosso grande Líder, que salvou a noite de ontem, o Senador Jarbas Passari~
nho, eu vi que ele voltou à tribuna para dizer que nunca tinha presenciado, de
que nunca tinha 'tido notícia, na história de parlamento nenhum do mundo.:.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E nunca o Congresso teve "billnico" também.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- .,, daquelas cenas degradantes a que estávamos assistindo. Então, por quê? Porque o Senador Paulo
Brossard exatamente na hora crítica, não foi à tribuna para condenar ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não aceito as críticas de um
"biônico". Recolha-se ao silêncio, que é a sua posição normal.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN) -Tambêm não aceito o aparte
de V. Ex•, um adesista que mudou de Partido para chegar a esta Casa ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) - Hâ, hâ, hâ, adesista! Quem dei
xa o Governo para passar para a Oposição é adesista! Era só o que faltava!
Tinha que ser um "'biônico" realmente para vir dizer isso!
O SR. DINARTE MARIZ (PDS -

RN) -

... atrâs de um mandato.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Tinha de ser um .. biõnico" que
além dele ainda coloca um genro como ..sub-biônico". Era só o que faltava!

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Um biônico que já foi eleito
quatro vezes pela v~ntade soberana do meu povo e V. Ex•, talvez. morra de
inveja e não consiga este privilégio. Quatro _vezes eleito pela eleição direta,
pelo voto soberano do meu povo. Jã fui Governador do meu Estado. Tenho
estado dentro dOs movimentos revolucionários que procuram realmente modificar o sistema oligárqUico deste País. Este é o biônico que tem autoridade
para falar a muitos que estejam aqui rastejando um lugar, quando na realidade recusei esse último mandato e tenho disso testemunha.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Mas, a idéia de biónico foi de V.
Ex• Assuma a paternidade. Um ano antes da sua criação V. Ex• já a defendia
pela imprensa.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Gostaria de responder primeiro ao aparte do nobre Senador.
Realmente, eu anunciei que a Revolução, para dar ordem a este País,
para que pudéssemos continuar tendo tranqüilidade, para que pudéssemos
trabalhar, teríamos que recorrer aos processos revolucionários. Isso não é nenhum mistério, porque eu o disse desta tribuna. Disse eu pela imprensa e con~
firmo hoje: se me fosse dado voltar ao tempo, eu teria o mesmo pensamento,
e se minhas idéias fossem adotadas, talvez Õão tivesse havido tanta balbúrdia
no Parlamento brasileiro, porque, uma coisa é uma época normal, outra coisa
é urna época anormal, política e socialmente, que estávamos vivendo e que a
cada dia se agrava dentro da sociedade brasileira. Se, realmente, tivéssemos
adotado o sistema q~e eu preconizei -e-que -a História vem demonstrar que eu
tinha razão, não teria havido a balbúrdia e nem a ameaça que páira sobre esta
Nação nos dias tristes que estamos viVendo.
Mas, Sr. Presidente, quero analisar os acontecimentos de ontem. Podía~
mos ter perdido a nossa vida na intranqüilidade, na exaltação. de muitos inocentes que vieram, realmente, à tribuna, trabalhados e explorados por aqueles
que pensam em tirar desse comportamento o partido para se projetarem no
futuro, para terem, amanhã, um eleitorado a sua disposição, dentro de um
ambiente carregado de nervosismo e, sobretudo, de insatisfação das horas
que estamos vivendo.
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• tem razão, nobre Senador.
Vários inocentes estavam ontem, lá, com o dinheiro público das prefeituras,
pleiteando urna indignidade, porque prorrogação de mandato é indignidade
em qualquer lugar do mundo. Sabe V. Ex• que um dos pilares da democracia
é o fim de mandato. O mandato, seja de Presidente da República, seja de pre~
sidente de escola de samba, tem que ter início e fim.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Eu aprendi na minha vida
pública, ainda moço, quando não disputei votos, mas disputei posições de armas na mão para servir a esta República. Eu aprendi, quando vim para a vida
pública, que uma das primeiras coisas que um homem público deve aprender
é saber perder. E é lamentável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que uma mi~
noria insista, diariamente, em querer sobrepor a opinião da maioria, que che~
gou nesta Casa da mesma maneira que os outros têm chegado.
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB O Sr. Lomanto Júnior -(PDS -

RS) BA) -

Da mesma maneira, ni!o!
Peàriiie V. Ex• um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois ni!o.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Senador Dinarte Mariz, se há. um
homem que pode falar com autoridade e cujo mandato tem autenticidade é V,
Ex• V, Ex• foi experimentado nis pugnas mais renhidas do seu Estad?;_V. Ex•
disputou a governo do seu Estado na praça pública, obtendo o voto do povo;
V. Ex• chegou ao Senado daJ~.epública conduzido peJa vontade popular.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Durante três vezes. O que
muitos desejadam realmente conseguir.
- O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA}- E verdade. Agora, o que V. Ex•
recebeu foi exatamente uma homenagem, jâ que se resolveu escolher-se ou
criar-se a figura do Senador indireto,
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Exatamente por não saber perder. Não queriam perder a Maioria no Senado. Exitamente a liÇãO ao Senador Dinarte Mariz é essa; precisa saber perder.
O SR. DINARTE 1\-íARIZ\PDS=RN}- Estã provado que nós não
queríamos perder a Maioria...
O_Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Lógico! Daí terem criad() os biônicos.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN)- ... para a felicidade desta
Casa.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Excelente! Otima certidão para a
História.
--

0 Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Estou aparteando. Não é apenas
no Brasil que existe a figura do Senador indireto._O Senador ind!reto foi eleito por um colégio eleitoral legalmente constituído.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Tão legítimo que o Governo estã
acabando, agora com tal figura.
O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Eu não teria, Sr. Presidente e Sr.
Senador, nenhum acanhamento e não se constituiria, para mim, nenhum mo~
tivo de pejo ou de vergonha, eu, que cheguei pela vontade do povo, de ter sido, também, Senador indireto, porque, Como V. Ex•, também fui experimentado nas renhidas pugnas das urnas. Portanto, V. Ex• pode falar com a sua
autoridade de velho conhecedor e fique certo de que não haverâ óbice, Deus
vai permitir, que nada impedirá a nossa marcha para atingirmos o cume da
democracia que desejamos, o aperfeiçoamento democrático que o Presidente
Figueiredo se comprometeu e jurou: fazer deste ~ais uma democracia. Nós,
aos poucos, estamos construindo e isto está incomodando muita gente que
não deseja ver a democracia funCionando neste País, nem tem nenhum interesse, até, que esta Casa esteja aberta, com uma representação popular. Há
muita gente interessada em perturbar o processO_ democrático; pois nós prosseguiremos. Ontem, foi a eliminação dos -atos instífuciOnais, em seguida a
anistia que fez voltar todos os brasileiros ...
O Sr. Gilvan Rocha (PP mandatos.

SE) -

Não. Ontem foi a prorrogação de

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- ... e recuperou a liberdade a tantos, a plena liberdade de imprensa. O que ocof,reu no dia de ontem foi, exatamente, uma circunstância do próprio proci!sSo de aperfeiçoamenfõ democrático. Com a reformulação partidária, os prazos foram ficaildo pere~ptos e tivemos que adiar as eleições, ·mas em 1982 haveremos de eleger os governadores, os senadores, os prefeitos e os vereadores pelo voto direto, e Deus hã de
permitir- que, dentro em breve, possamos escolher o próprio Chefe do País,
através das urnas pelo próprio povo. Agradeço a -Ex• pelo -aparte e prossiga no seu discurso. O que ontem vimos foi, realmente, um espetáculo degradante para o Congresso. Não foram aqueles pouquíssimos Prefeitos e vereadores que aqui vieram parã assistir à votação; o que assistimos foram colegas
nossos, foram homens deste Congresso, incitar à desobediência; na hora em
que o Presidente determinava a evacuação da Casa, que estava sendo t~;~mul
tuada, o' que vimos foram colegas nossos subirem às galerias para incitar à desobediência, numã falta de decoro parlamentar qu~. é preciso que se acabe
nesta Casa para que ela continue a ter o respeito que o Parlamento merece.
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eu jã estava na idade de voltar para minha casa depois de saber, consciente·
mente, que prestei os maiores serviços que um homem público pode prestar
ao seu País, arriscando a vida com os haveres nas revoluções, com o coração e
a alma de patriota, para servir este País.
. - - ___
Fique sabendo V. Ex• que o mandato nunca me seduziu. Deixei de ser
Deputado Federal em 1934; renunciei para dar o lugar a ~m companheiro
meu, não desejava vir, era emprCsârio. V. Ex• não conhece a minha vida; foi
ela empenhada em trabalho e em correção, na vida privada e na vida pública.
Não quero me julgar, mas estou aqui hâ muito tempo e não preciso provar a
minha conduta, nesta Casa.
Devo dizer a V. Ex• que o Ministro Armando Falcão levou a minha
mensagem ao -Presidente Geisel, dizendo que dispusesse do meu lugar, que
unificasse o meu Partido, que fizesse uma das figuras mais respeitáveis do
meu Estado, ser Governador, enquanto eu·continuaria meu mandato, depois
de velho, de tantas batalhas, servir ao meu Estado e ao País.
São esses gestos que poucos compreendem e pensam que venho a esta tribuna jogar pedras em alguém. Venho defender as minhas idéias e apontar
ainda à nação nesta altura da !Ilinha vida pública, que alguma coisa precisa
ser ainda corrigida, porque amanhã, quando nós cairmos numa ditadura, não
h<Jverá valentão para vir de público condenã-Ia; todos eles irão para as suas
casas de cabeça baixa, como ocorreu no passado. E quem se sacrifica? Quem
se sacrifica é a mocidade. Quem se sacrifica são os iludidos. Quem se sacrifica
são aqueles que deveriam receber de nós mais respeito à sua idade.
Fui cognominado no meu Estado como o •'Governador dos estudantes". Nunca bati à porta de estudante para pedir voto, mas nunca lhes faltei
com o meu auxílio, com o_ meu amparo, os meus conselhos, o meu estímulo
-para que pudessem eles prestar a este País, com o vigor de sua mocidade e a
pureza do seu idealismo, a parcela de trabalho de _que tanto precisa.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Dinarte Mariz, ouvi ontem o
nobre Líder Senador Paulo Brossard. Trata~se de um homem de uma invejâvel envergadura moral, por todos nós admirado e, por que não dizer, de um,
homem cujas atitudes servem de exemplo a todos nós, no Parlamento. Mas,
em que pese a sua observação de que cabe ao Presidente do Congresso a responsabilidade regimental de manter a ordem é certo, nobre Senador Dinarte
Mariz, que não convém à Presidência, usar meios violentos ou policialescos, a
não ser em último caso, como no caso extremo, a que foi levado o nobre Senador Luiz Viana. No entanto, Senador Dinarte Mariz, Deus queira que eu
esteja enganado, Deus queira que eu não tenha razão, mas a impressão que eu
tive foi a de que o triste espetãculo de ontem foi organizado com antecedên·
cia; pior ainda, a impressão que eu tive foi a de que o espetâculo foi progra·
mado com a cooperação de congressistas cujos nOmes não me arriscaria a in~
dicar. Mas, pelo que se viu da orquestração ali conduzida, outra impressão
não se pode recolher. E, esta orquestração, aquele espetáculo, foi feito - a
meu ver- com o objetivo deliberado de desrespeitar o Presidente do Senado,
a Mesa do Congresso e de todo Parlamento brasileiro. Esta foi a impressãO
dolorosa com que saf, ontem, daquela reunião. No mais, nobre Senador Dinarte Mariz pesa-me, com sinceridade ouvir do nobre Líder Paulo Brossard ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB -RS) -Que foi aqui objeto das críticas
do Senador Din3rte Mariz, exatamente eu.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Eu, estou comentando Sena·
dor, não estou jogando pedras em ninguém. Ao contrário. Eu elogiei o gesto
de V. Ex• de v~Itar à tribuna e t~~temunhar aquilo: que eu também conheço,
poisjâ andei pelo mundo todo. Nunca vi, ã.té hoje, num parlamento a anarquia que vi ontem no nosso Congresso.

~~

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - f: verdade, Ex•
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Lins (PDS- CÉ)- Permite V. Ex• continuar, nobre Sena-

.

O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG)- V. Ex• tem razão.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Pois foi V. Ex• quem testemunhou isto.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Muito obrigado.
_O Sr. Itamar Franco (PMDB .,.- MG)- V. Ex• tambêm não viu atê hoje
Sr. Presidente, quero dizer ao nobre Senador Paulo Brossard que não vai violentar-se a Constituição como foi agora violentada.
nenhuma agressão à sua pessoa, eu estou no meu mandato. Quero dizer a S.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite continua~
Ex• que eu não quis ser Senador ubiônico"; estão vivos os personagens.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN)- Foi V. Ex•, ontem, eu não
O Ministro Armando Falcão foi portador da minha mensagem ao Presidente da República, pedindo para me afastar de qualqu.er cargo eletivo, pois falei. Estou aqui relembrando o que V. Ex• disse.
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O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN)- Não obrigarei V. Ex• Estou
dando uma opinião. É minha opiníão e ela será dada, nobre Senador Paulo
Brossard, com V. Ex• ou sem V. Ex•, com todos os meus colegas ou contra
aqueles que acharem que não deveria ter o direito de estar falando nesta hora.
A minha palavra serã sempre ou..,ida, enquanto eu estiver nesta Casa. Deus
me deu a graça de alcançar uma longa vida, e poder falar em defesa da
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite continuar, nobre Sena· Nação. ameaçada pela demagogia e pelo impatriotismo de muitos.
dor?
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite um aparte, nobre Senador?

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E veio aqui falar nos meus re·
morsas. Não, absolutamente não! Eu poderia ter me desinteressado de tudo,
até porque o meu Partido não faz parte da Mesa. e V. Ex• sabe por quê. Foi
exatamente para corresponder a um gesto do seu Líder, que eu gratuitamente,
desinteressadamente, fui ao gabinete do Presidente. E vir aqui, agora, receber
a censura de V. Ex•! Não! Isso Não!

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Tenho a impressão de que
V. Ex• não se ateve bem para as minhas palavras.
Q Sr~ Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• -permite, nobre Senador?
o SR. DINARTE MARIZ (PDS _ RN) _ 0 que estou comentando
sãó os acontecimentos de ontem, nos quais v. Ex• atuou. Eu apenas estou comentando a ação de v. Ex•
0 Sr. José Lins (PDS- CE)- Peço a V. Ex• a bondade de me deixar
continuar meu aparte.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Eu disse que não tinha visto
em nenhum país do mundo um espetâculo deprimente daqueles.
O Sr. Itamar Franco (PMDB _ MG) _~verdade, Ex• v. Ex• nunca viu
violentar a Constituição assim. v. Ex• tem razão. v. Ex•.nunca viti esse espetâculo. Hã pouco 0 Senador Lo manto Júnior falou em espetáculo degradante. ~ verdade. Degradante quando se coloca em votação em segundo turno
sem se ter os avulsos.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Podia V. Ex• deixar 0 nobre
!'enador José Lins terminar sCu aparte?-Depois darei o aparte a V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Pois não, Ex•
o Sr. José Lins (PDS_ CE)_ Concluo, nobre Senador Dinarte Mariz.
Pesa-me sincerãrnerite que 0 riobre Senador Paulo Brossard tenha recorrido a
um apelo injusto e desnecessário: Que s. Ex•. para defender sua atitude, aliás
·justa, necessite agredir V. Ex• com um epíteto pejorativo que, afinal V. Ex•
não merece. Ao contrário. o que S. Ex• o nobre Senador Paulo Brossard deve
l'êvar em conta ê a opinião de um homem probo, estivesse ele ou não aqui no
Senado. como Senador eleito ou como Senador escolhido. A opinião de V.
Ex•. Senador Dinarte Mariz, merece o nOsso respeito. A respeito do que disse
o SenadOr Gilvan Rocha, é certO que dentre os 50 mil Prefeitos e Vereadores
do País, alguns vieram, alguns assistífam- à reunião de ontem, mas realmente
não contribuíram para o espetáculo degradante que assistimos, e que desmoraliza o Congresso. Não nos cabe aceitá-lo. Cabe-nos, sim, repudiá-lo, independentemente de qualquer cor partidária, com todas as nossas forças. Muito
obrigado.
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE),- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Um momento, vou responder ao aparte do nobre Senador José Lins, depois darei o aparte a V. Ex•
Sr. Presidente, assisti a deposição do Presidente Café Filho, como Senador da República. Éramos oposição, solidários com o Presidente deposto
cada um de nós podia usar a tribuna durante uma hora, e falamos durante
uma noite toda, um dia todo, procurando fazer um sistema de obstrução para
alcançar o julgamento do Supremo Tribunal que esperávamos. Mas o Congresso era outro. Enquanto falávamos na sessão, no Rio de Janeiro, os tanques passavam em frente ao Senado da República, mas isto não nos intimidava e nem tampouco havia qualquer preterição ou qualquer ameaça a nossa
maneira de agir, a nossa palavra e sobretudo nos nossos ímpetos de defender
~quilo que chamávamos a legalidade e a democracia.
Aqui não, aqui o que nós vemos? Vemos uma espécie de anarquia dentro
da nossa Casa. Eu até propunha não fechar essas galerias, mas policiá~las.
O Sr. Gil'van Rocha (PP- SE) -Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não.
o Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)_ v. Ex' tem razão quando diz que 0 espetáculo --e eu anotei- aliás, a opinião de V. Ex• e de sua Bancada que o
espetâculo foi organizado com antecedência. Foi, Ex• O espetâculo foi organizado pelo General Golbery, pelo- Capitão Heitor e pela cúpula po!ítica do
Governo que organizaram o espetãculo de prorrogação de mandatos, que é
uma das maiores manchas que este País já teve em toda a sua história republicana. A orquestração também foi organizada com antecedênciá; a arquestração dos Srs. Prefeitos com o dinheiro das comunidades. um dos quais, bistericamente, de mãos dadas apontadas para o céu, agradecendo seus dois
anos de bionicidade. V. Ex• tem razão. Foi organizado com antecedência. E
não venha V. Ex• aqui dar a entender que ontem houVe luta de demônios cootra anjos. O que houve ontem foi_um tuMulto. envolvendo uma exasperação
que nasceu do episódio lamentável da chegada de emenda de prorrogação de
mandato. Foi um episódio lamentável, e a se seguir um mais lamentável aioda. V. Ex' sabe disso. Sabe V. Ex• que não ê a sua retórica, que todos conhecemos, que vai tirar essa mancha do Congresso Nacional que, na noite escura
de ontem; aprovou a maior aberração dos últimos altos: a prorrogação de
mandatos dados pelo povo, sem se ter direito :Para isso. Não Venha V. Ex•
querer culpar a juventude brasileira por assistir o deprimente espetãculo do
_Partido de _V. Ex•, que tem um programa, que fala em eleições diretas, que
fala em representatividade popular, e tenta fazer engolir, pela goela da Nação
brasileira, aquele espetáculo deprimente de ontem:
o SR. DJNARTE MARIZ (PDS- RN)- V. Ex• permita, pois quem
está com a palavra sou eu. Quero responder a V. Ex• que espetáculo deprimente, realmente, eu vi. Se eu tivesse necessidade de invocar o faccionisrno. de
v. Ex•, não precisaria oUtra Cõisa senão pedir a V. Ex• para repetir as palavras que acaba de pronunciar. Não vi ninguém com ar agressivo, dos que V.
Ex• está atacando. Mas V. Ex• diz que uSou da mocidade. Não confunda, Sr.
Senador, a mocidade brasileira com meia dúzia de irresponsáveis qriC vêm
procurar manchar o Congresso Nacional. V. Ex• não tem o direito de querer
comparar, trazer a sociedade brasileira para ~entro desta Casa, com meia dúzia de desordeiros.que procuraram invadir o recinto da nossa_Casa, durante o
nosso trabalho. Isso, V. Ex• não tem direito.
Com relação ao General Golbery, V. Ex• já aí está demonstrando o seu
faccionismo. Golbery, por que atacá-lo?
O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Porque foi ele quem Ínventou a prorrogação_. Sabe V. Ex• disso; sabe que o projeto não foi inventado pelo Partido
de V. Ex•, que é incapaz de inventar qualquer coisa. V. Ex• responde às ardens do Planalto; sabe V. Ex• disso.
o SR. DJNARTE MARIZ (PDS- RN)- v. Ex• deve respeitar o nosso Partido ...
v. Ex• está habituado, aqui, a agredir todo mundo, mas não deve se esquecer de que ninguém tem medo de agressão. O nosso Partido ê organizado
e estã ai. também fique sabendo V. Ex•. para receber as críticas e arcãr com os
ônus de uma Revolução que ele ajudou a fazer.
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Mas tem medo de eleição.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Ninguém foge, ningUém tem
, medo.
Agora. Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero terminar o meu discurso.

0 SR. DJNARTE MARIZ (PDS _ RN) _ Um momento.
O Sr. José Lins (PDS·- CE) - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não.
Policiarmos como acontece em toda parte do mundo. Como Senador do
Brasil, eu cheguei à Inglaterra e visitei a Câmara dos Comuns.
o Sr. José Lins (PDS ~CE)_ Senador Dinarte Mariz. aqui se costuma
Tive de me identificar; tive que tirar meuS documentos e identificar-me; tentar criar uma cortina de fumaça em torno dos acontecimentos e dos fatos,
também não vi ninguém lã fazer barulho nas galerias. Então, é preciso que os sempre para culpar o Governo.
Líderes, como o Senador Paulo Brossard, tomem iniciativa, e não lhes falta
o Sr. Marcos Freire (PMDB _ PE) .- Coitado!
autoridade. para fazer uma campanha de correção nesse sentido, não só dando lição, mas sobretudo, com a autoridade que têm, levando sua palavra aos
O Sr. José Lins (PDS - CE) - O que S. Ex• o nobre Senador Gilvan
mais moços. Disto" é que precisãmõ-s.
Rocha diz significa total falta de memória do histórico dos fatos que vêm
acontecendo hã muito no Congresso Nacional. Basta que S.. Ex• se lembre
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não me obrigue a chamar ares- que durante a votação da Lei da Anistia, e mais. durante a votação da Lei Saponsabilidade de quem a tem. Não me obrigue.
lariai, que hoje é defendida pela Oposição, a mesma claque foi organizada. E
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oão venha S. Ex' culpar, por esses desmandos, a mocidade ou a juventude
deste País. Culpados devem ser, sim, os subversivos que se aproveitam da mocidade para provocar espetâculos desse jaez.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- V. Ex• tem toda razão. É
uma covardia o homem público lançar mão dos estudantes para fazer deles
instrumento.
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• me permite?
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Nunca vi covardia igual, até
mesmo porque nunca ouvi falar de que, nas horas difíceis, quando eles estão
defendendo suas idéias, no vigor da sua mocidade, atravês da exaltação comum das suas idades, nunca ouvi falar que algum representante saísse do seu
gabinete para ir correr risco ao lado dos estudantes. São sempre eles que pagam o preço da sua mocidade e, sobretudo, suas ilusões exploradas e estimuladas por palavras demagógicas e impatrióticas.
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O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- f:, sim senhor, Ex• essa mocidade, inclusive do município de V. Ex', não vai poder escolher...
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - ... aqueles que estiveram lá
não têm interesse em eleição; eles têm interesse na baderna.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, Ex• não é baderna. Abaderna nós estamos fazendo quando negamos eleições ao povo. (Muito bem!).
E é interessante, Ex'. que neste instante, nós da Oposição é que defendemos
aquilo que se fala aqui em termos de abertura, dado pelo Senhor Presidente
da República. Queremos abertura, como? Com a realização de eleições. V.
Ex•s não defendem, neste instante, a abertura. V. Ex•s não querem eleições,
querem é prorrogação de mandatos.

Senador Dinarte Mariz, vou terminar o meu aparte a V. Ex' Vemos que
pela primeira vez na História do nosso País - e V. Ex' hã pouco falou da sua
luta durante muitos anos- pela primeira vez, Ex•, desde a Carta de 1891, in·
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte, nobre clusive, durante o arbítrio, respeitou·se o problema da eleição municipal. Pela
Senador'?
primeira vez, Ex', nas horas mortas da madrugada, desde 1891, o Congresso
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não.
Nacional violenta a Constituição, fere o princípio federativo, fere o princípio
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• falaOin mocidade e a de- republicano e prorroga, de maneira imoral, o mandato de prefeitos e vereadofende. O Senador Lomarito Júnior lembrou, ontem, um espetâculo degradan· res.
te. É verdade, houve um espetáculo degradante, ontem de madrugada, Ex•,
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Garanto que isso S. Ex• não viu
quando se violentou a Constituição, quando se violentou o principio da temno Parlamento inglês, não.
porariedade dos mandatos, quando se desrespeitou o Regimento da Câmara
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) -V. Ex• tem razão, quando
e do Senado e o próprio Regimento do Congresso Nacional.
diz que, desde 1891, não tinha havido caso inêdito nesta Casa. V. Ex' tem raO Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Quando se concitou à desordem.
zão. Desde 1891, incluindo o fechamento desta Casa, nunca houve uma coisa
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Pediria ao nobre Senador Lo- tão deprimente para nós conio a noite de ontem. Gente de fora, eu poderia dimanto Júnior que respeitasse o meu aparte.
- zer atê alugada, para vir jogar pedras e pancadaria nos Congressistas, nos hoO Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Quando se espancou um colega mens eleitos pelo povo para cumprir seus mandatos f~:O Congresso Nacional.
V. Ex• tem razão, desde 1891, foi o caso mais degradante que já houve
dentro do Senado. Este, sim, foi um espetáculo d~gradante.
nesta República, foi exatainente, virem elementos de fora a jogar pedra nos
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - V. Ex• chama degradante
congressistas, com o apoio de alguns dos congressistas desta Casa. Sem nenós votarmos de acordo com a nossa consciência. V. Ex' não é o dono des~
nhuma dúvida, este é o fato mais deprimente da história da República.
Casa.. V. Ex•, que é um homem digno, precisa aprender a perder, para poder
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou registrando, com cores não
controlar-se e não insultar a autoridade e os seus colegas que exercem um diexageradas, mas com cores reais, os acoQ.tecimentos de ontem. Tenho a imreito como V. Ex' V. Ex• vote, seus colegas votem, mas votem civilizadamenpressão de que muitos dos que participaram, muitos daqueles que, na hora, se
te; faça da lei o seu voto, dispute no plenário, ocupe a tribuna ..•
deixaram exaltar pelas palmas e pelos berros em homenagem, q11;ando citaO Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• permite continuar o vam os seus nomes, tenho a impressão de que muitos deveriam fazer um exaaparte?
me de consciência para saber ou para se orientar se é assim que se serve esta
Nação. Se ê realmente atraindo elementos de fora para perturbar nossos traO SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) - Pois não.
balhos, para agredir os nossos colegas de representação, para desmoralizar o
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• sabe que eu lhe tenho Presidente do Congresso Nacional. E, a- desmoralização da Presidência do
respeito e lhe estou aparteando com o devido respeito. Veja V. Ex• que não Congresso Nacional é um dos fatos mais lamentáveis que estamos assistindo
somos nós que estamos trazendo baderna para esta Casa. Não, Ex• O Con- nesses últimos tempos. Não se fala mais em decoro parlamentar. Se houvesse
gresso Nacional é que não pode fazer o que fez, nas caladas da madrugada, decoro parlamentar, nesta Casa, muitos representantes já teriam perdido os
Ex• Não pode fazer o que fez! Veja V. Ex• que se colocou a matéria em segun- seus mandatos pela agressão que têm feito à Presidência, que ê sua mais alta
do turno, sem esperar o devido interstício. Quando eu indaguei do Sr. Presi- autoridade. Conseqüentemente aqueles que têm agredido, da maneira mais
dente- e aqui estã, na minha mão, a prova, Ex•, aqui está- se havia o avul- enfâtica e mais condenável, deveriam ter perdido o mandato para que, realso para colocar em segundo turno, S. Ex• disse que não. POucos minutos, de- mente, o nosso Congresso Nacional, o nosso País, pudesse encontrar o camipois, recebia eu este papel impresso. Mas, a hora, não. A hora foi colocada a nho da democracia.
tinta, Ex•, aqUi estã. V. Ex• é homem digno, hã de ver se havia o avulso e se
Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se é nesse ambiente, se é nessa
esse avulso foi entregue depois de ter solicitado ao Presidente da Casa, e ele
confusão, se é riessa anarquia que alguns representantes do povo nesta Casa
ter negado este avulso, Ex• este avulso, de acordo com o regimento da Casa.
esperam encontrar o caminho da democracia. Serâ esse o caminho da demoporque V. Ex•...
~
~
cracia, trazendo anarquia para dentro da nossa própria Casa? QUero repetir o
O Sr. José Lins (PDS - CE)- V. Ex• está desviando o assunto para que eu disse no começO do meu discurso: QUem nãO respeita a sua pi'ópria
'Uma particularidade regimenta_! que nada tem a ver com o seu aparte.
Casa não tem autoridade p~ra defendê-la.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- O Senador José Lins agora se eriO Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - É verdade!
giu em censor, porque não é o orador e nem é o aparteante, e estã querendo
O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - É verdade!
controlar os trabalhos.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - E V. Ex•, o que está fazendo?
O SR. DINAR TE MARIZ (PDS- RN)- Aqueles que estão realmente
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Talvez estimulado pelo seu exem- desrespeitando o nosso Congresso Nacional que autoridade têm para falar
pelo povo brasileiro e estar defendendo idéias?
plo, Excelência ...
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Muito bem! O povo quer votar e
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Peço a V. Ex• que continue dano Congresso impede o povo de- votar.
do o aparte ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN) -V. Ex• diz o Congresso desO Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Então, veja, Senador dinarte
Mariz, e eu lhe peço que medite e atente para o que estou falando. O segundo lembrado, que a opinião de V. Ex' é minoria nesta Casa.
turno, feito às caladas da madrugada, faz com que o Congresso Nacional
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Graças à criação de biônicos que
realmente se diminua perante o público, exatamerite esta mocidade de quem V. Ex• idealizou V. Ex' aliás, jâ reconheceu- foram criados os biônicos para
tanto V. Ex• fala, esta mocidade que vai ficar impedida, Senador Dinarte Ma- o Governo não perder a maioria nesta Casa. V. Ex• reconheceu e passou a
riz, de escolher, por dois anos, o seu prefeito e o seu vereador.
certidão. O Goverõo não quis ser minoria nesta Casa e os biônicos foram
O SR. DINAR TE MARIZ (PDS - RN) - Não é a mocidade.
criados.
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O SR~ DINARTE: MÀRIZ (PDS- RN)- M.as, as eleições vieram e ga- El.::uL:.nc;l J.'. sc•Rr:~cH ~ ·1.:. ru:?~L v·_j !: ~'.::.:~r 1~ ~E '11 JE 0UTt!·;t<;:. J( :;c;·nhamosasclciçõcS.Essahist6riade6iônicoéumahistóriaquediminuiquemRr"jTE A'W PT Â ·:cv~ E:s;t?:.:ruc:.:. :)E: f-FE·'JG.-l_P.~;.::..:. .~:.c:FJ;CJ,:.--rJli' ;(C:i't
a pronuncia.·
F"J·~;.. Pl?lt'Et~o G=?urr cc,· ct:t:).'l.JE -··::.x1··:.· :)E 2., -:Jf;, C'/r·.T;: :•;:ri -:t:'tio
·
· r·~··TI"CS
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE) Mas, V. Ex• mventou
essa hi stó na
_~. • ' . '"5 AGICS ET JEs;..:JC•S Esr.:.:;::LECI::>C!:i f':;;:;-;. c:; ;c-.~~~ ,~!"~11{'!:

de

biô~co

e, no entanto, não se sente diminuído.

~ .... h JL =

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN)- Nunca yi homens tão pequeninOs, na República, como tenho visto neste Parlamento. Homens, que pare-_ciam, de longe, não só eminentes mas, patriotas e, de repente, como eles ficam
pequeninos.
R~!::.f'l!Ti..~AI:[ :~TE.

O Sr. Marcos Freire (PDS- RN)- Exatamente! Muitos que assumi- 50 J>ICVEA
ram, inclusive, a Presidência da República e que p~rcciam de estaturas tão
grandes e que, depois, se amesquinharam tanto. V. Ex• tem razão.

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN)- A opinião de V. Ex• é sempre agressiva.

O Sr. Lomanto Júnior (PDS -

BA) -

Sua Excelência tem cumprido

aquilo que tem prometido ã Nação- "Juro fazer deste País uma democracia".

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Muito bem, nobre Senador Lomanto Júnior. V. Ex• tem razão em fazer registro como esse.
O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Vou terminar o meu discurso. Sei que os meus caminhos são diferentes dos caminhos de alguns que ocupam esta tribuna. Os meus caminhos são os meus caininhos e, em muitas ocasiões, os caminhos dos outros não são os caminhos dos outros. Eu tenho a
impressão de que alguém deve estar· me compreendendo perfeitamente- os
meus caminhos são os meus caminhos, são as mínhas idéias, são os meus pensamentos, são as minhas atitudes, são os meus riscos de vida para servir a este
País. Mas, muitos outros vão buscar idéias lâ fora, para deixar, dentro do
nosso País, sempre, sempre e sempre, a dúvida do que nos restarâ ao nosso
fUturo.
Não, Sr. Presidente, para servir ao nosso País, não precisa baderna, não
precisa crimes. Se o Presidente do Congresso, na hora de presidir as sessões,
S. Ex• está 'elaborando num equívoco, é humano. Congressistas discutem
. educadamente, reclamam; se o Presidente resolve uma questão de ordem, diz
o Regimento que -a Mesa é soberana. Então, a Mesa resolve. Mas não precisa
o Presidente ser insultado, porque quem estâ sendo insultado é a Casa, é a
instituiçãO. E tenho dito isto tantas vezes. Até, de certo tempo para cá, tenho
evitado ocupar esta tribuna, porque acho que as pregações, os chavões, dia~
riarnente, são cansativos. Eu envelheci aqui dentro. Conheci a batalha de
quantos já viveram este Parlamento. Quantas vezes, não assisti, dentro de
uma exaltação tremenda neste plenário, tremenda, exaltação e exaltação.
Chegavam os boatos ... e lá formavam ..se filas dos oposicionistas para chegar
ao gabinete do Senador Petrônio Portella, apelando: uo que 6 que hã, o que
está acontecendo; vamos interferir por fulano, por beltrano". Portanto. para
que tanta exaltação? A exaltação não leva o País para a frente. O que leva o
País para a frente; O que precisamos cOnstruir é uma civilização diferente em
que os velhos de amanhã não tenham vergonha dos dias de hoje.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 24;9-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR:-EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte
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Sr. Presidente, quero agradecer a deferência e as boas intenções do ilus·
tre Superintendente que, técnico dedicado, especificamente, ao problema do
cultivo e não da comercialização, neni ao político da borracha, ainda não se
ateve ao problema magno da borracha no Brasil.
Ainda não compreendeu que a borracha, além das conotações econômi~
cas que possui, nos obrigando a uma importação de cerca de 60 mil toneladas
no ano passado, fatalmente exigirâ uma importação de 70 a 80 mil toneladas
este ano. Não percebeu que este mercado exportador, isto é, o que nos envia a
borracha, estã situado numa zona beligerante de grande incerteza e periculosidade, que é, exatarnente, o Sudeste da Asia.

O exemplo típico acontece agora com o nosso petróleo. Estamos à mercê
de um colapso total; estamos naturalmente rezando, comO aconselha o ilustre
Ministro do Planejamento, para que não ocorra um conflito de âmbito total
entre Iraque e Irã, impedindo a evasão de sua produção petrolífera para o
Ocidente, porque se isso acontecer, nós só poderemos resistir 3 meses, no máximo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um país com a imensidão territorial do
Brasil, tendo que satisfazer carênciaS das mais prementes, não pode ficar à
beira de um colapso petrolífero, esgotando suas reservas de três meses.
Essas reservas de três meses não são reservas propriamente comerciáveis,
seriam reservas estratégicas para o caso de um conflito armado, portanto,
não podemos contar com essas reservas de três meses. Elas constituem um depósito estratégico para, na eventualidade de um conflito, dispormos de alguma coisa para acionar as nossas defesas. Logo, não temos reservas., elas pertencem praticamente às Forças Armadas Brasileiras.
o mesmo fenômeno agora se prenuncia para o problema da borracha. O
Sudeste AsiáticO é também indefinido como o Oriente Médio. De um mo·
menta para outro, poderá haver um conflito de gran~es proporções naquela
área, ini.pedindo essa importação que fazemos da Malãsia em cerca de 70 mil
toneladas de borracha natural.
sr. Presidente, admitimos que o-petróleo é um bem de difícil aquisição
para nós porque é preciso, aínda, perscrutá-lo no interior da terra, descobrir
as nossas jazidas. Mas, a borracha, Sr. Presidente, ela existe nos canteiros na· turais da Amazônia, ela estã lá se oferecendo, bastando que o Governo aplique uma política de preços compatível com as nossas necessidades de suprimenta, isto é, ninguém irâ ao interiOr, ao ã·mago da selva amazônica por
preço de banana.
E preciso, antes de tudo, Sr. Presidente, que o Governo ofereça um preço
de pepita-ouro, um preço sedutor, vantajoso e atraente. O próprio programa
de plantio, de cultivo de seringueira, elaborado pelo Governo, inúmeras vezes
e; hoje,jã com a. denominação de !I PROBOR, não encontrou a sua satis-

fação plena, exatamente porque não tem respaldo no preço, não tem base no
preço.
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~s:
_
Eu já afirmei, aqui, que a seringueira de cultivo é uma planta tenra, ne~
O ilustre Superintendente da SUDHEVEA, organismo ~overnamental.
responsãvel pela política gumífera no Brasil, honrou·me com um telegrama cessitando de carinho e de mimos de cuidados pueris. Qualquer pessoa que se
preocupar em obter informações a respeitO do plantio constatarã essa necessido seguinte teor:
dade de cuidadOs mimosos à seringueira: Ela precisa ser catada, é-preciso que
. :.·,::;. ··-~
~.
o cultor da seringueira, com as próprias mãos, retire as ervas daninhas que,
E I(
.J:.l.L,,;:.;t;.
~i...: I (' o. ·I t
por acaso, insultem a plântula, desde qu~ a colocação de herbicidas. pestici::x:lLf ;~t.;.
das, qualquer tipo de biocida pode perturbar o seu metabolismo. O desenvol~
..,;_ , •.K ..
:..-"J .. ".}! .:
vimento daquela planta que, geralmente, é um híbrido, é um consórcio, é o
....:.. • .:. J~
resultado de um trabalho genético cuidadoso que não pode receber outros insultos, a nãO ser aquele c3ldo de cultura que lhe foi preparado com antecedência.
Sr. Presidente, quem irã, eu pergunto, ter esses cUidados m·aternais, .meticulosos com uma plântula, cujo fruto não tem preço? Quem vai plant~r banaE ';!·c c i'RAZER ~t J 1R_1::; 1!"!-~-E o:. \'::ss:.: rXcE Lf ·;:- 1:.. P:..!U, cc ~'·~ 1c:.!~
ileita, se banana não tem preço? E pi'ecí.stYql.ie haja preço, para quê? para esti•tLE r·· ;._r E· ~J 1~E. 'JTD 1. r;~cq;::; 1 ;~(., ji57;, ·.:::;cr t.l; 1_ T!i ·!;:_r ·;___r: t .: ··i;
niular, para encorajar, para acender este carinho que a tenra seringueirinha
t:x:cu:trt~SII'C s·r:-,~~{-ti :·1-.IB"T""t~···:;-;: t·::-:t ...;THt:. r. r x :~-!..~·cr .. ~.;
necessita.
·i.:: 1(..::.:.L J~ ::~:Fi::.:.:t':.. v..; .:..,~,~ ~ :: 1zr:...:
Logo, o projeto do Governo pai'a seringais de cultivo peca, de partida,
• • ~J !?E. r E_;~ L rJJL"!''
::. T por falta desse detonador fundamental que é o preço sugestivo~ preço sedu·
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ter, preço capaz de interessar ao produtor, ao cultor, ao sementeiro, ao seringueiro, ao seringalista enfim a todos que formam a grande cadeia de produção gumífera.
Assim sendo, Sr. Presidente, teríamos duas soluções a considerar: uma
imediata, para o agora, para o jã que seria um preço sedutor e não este anunciado no telex do Superintendente da SUDHEVEA. Mesmo com este aumento de 40%; elevando o preço básico para 116 cruzeiros por quilo de borracha
dentro do seringal, preço pago ao seringueiro não é preço capaz de estimulálo, nem é preço capaz de garantir cuidados para o seringal de cultivo. E capaz, sim, de estimular uma especulação voraz a agiotagem gumífera isto é, os
compradores de borracha, na certeza de que de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses
ou de 3 em 3 meses, o Governo promove aumentos de 30, 40%, compram-na e
a armazenam para esperar o aumento, num trabalho de especulação.
Não hã estímulo à produção, hâ estímulo à especulação.
Os produtores que têm recursos preferem guardar borracha nos seus depósitos do que o dinheiro da venda em caderneta de poupança. A borracha
dando mais no armazém do que o dinheiro na poupança.
Essa política está errada. O que <: preciso imediatamente é um preço sedutor para o quilo de borracha que <: exatamente o equivalente ao preço do
quilo do café torrado dentro do seringal. O seringUeiro vive de café, o seu alimento fundamental é o caft:, farinha de mandioca e peixe seco- geralmente
o pirarucu, ou caça.
O alimento básico do seringueiro é exatamente o café. O preço sedutor
tem que ser equivalente ao custo do preço do quilo de café torrado, no seringal.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS -

PE) -

V. Ex• ~me permite um aparte?

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Aderbal Jurem a (PDS- PE)- A afirmação enfâtica do nobre Senador do Amazonas de que o seringueiro vive do café fez com que eu lhe formulasse uma pergunta, para o meu conhecimento e de alguns companheiros
que não tão versados em hábitos alirrientares do Amazonas: por que a tradição do seringueiro viver do cale?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Eles bebem café
porque é um alimento fácil de confeccionar. E ele Sendo bastante forte, nutre
o seringueiro com um teor de cafeína que é um estimulante poderoso e inofensivo, além de abastecê-lo de outros 11utdentes.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS -

PE) -

E o pó do guaranâ?

O SR. EVANDROCARREIRA (PMDB- AM)- O pó do guaranâ seria o ideal. Aí teríamos que reeducar o seringueiro para o. pó do guaraná.
Mas, na hipótese de nutrirmos o seringueiro com o pó do guaraná o preço sedutor do quilo de borracha aumentaria, considerando que o preço de um quilo de pó de guaraná está custando cinco ou mais vezes além do preço de um
quilo de pó de café. Um quilo de semente de guaranã custando hoje Cr$
400,00, na ârvore.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Tem havido replantio desta ârvore?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Tem, mas muito
pouco. O mercado fornecedor, que é principalmente Maués, não tem mais capacidade para suprir 0 mercado nacional, e 0 mercado internacional está se
debruçando com avidez sobre 0 guaraná. Os americanos agora acabam de
lançar um produto chamado zoon feito de pó de guaranã efervescente em
pastilhas, como 0 Alka Seltzer. o consumidor pela manhã, vai usar 0 guaraná
efervescente com altas qualidades gástricas, nutritivas e cardiológicas...
O Sr. Aderbal Jurema (PDS _ PE) _ E geriâtricas também.
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Retornariam essas populações, também, adicionadas a outras que poderiam vir do Nordeste espontaneamente, sem nenhum estímulo do Governo.
Essas ondas migratórias deveriam ser lentas, espontâneas para não ocorrer o
que ocorreu outrora, quando os nordestinos ficavam abandonados à própria
sorte dos portos de Belém e do Pãrâ ou no interior Amazónico.
O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Ouço o ilustre Senador Passos Pôrto com muita honra.
O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Evandro Carreira, V.

Ex" tem ampla razão quando advoga, nesta tarde, um melhor preço para a
borracha em nosso País. Sabe muito bem V. Ex" como é complexo o problema de produção de borracha em nosso País. Nós que fomos os grandes produtores de borracha extrativa perdemos essa liderança, enquanto isso nós aumentávamos as necessidades industriais de borracha no Brasil e apelamos
tanto para a importação de borracha natural, quanto no aproveitamento dos
polímeros do petróleo. Então, o País chegou à seguinte situação: pequena
produção de borracha natural, importação dela, daqueles países para onde
nós transferimos os nossos clones e a produção de borracha sintética, através
de subprodutos de petróleo. Mas sabe também V. Ex• como ilustre representante da Amazónia, que a seringueira tem sérios problemas hoje de cultivo.
Uma coisa é a seringueira nativa e_ outra é a seringueira cultivada. Há uma
doença na Região Amazónica, a filariose, que está atacando a borracha cultivada e que está impondO aos órgãos de orientação de produção de seringueira
no Brasil, a procurarem outras âreas onde haja menor índice de pluviosidade,
onde haja um ecossistema em melhores condições para a resistência a essa
doença que está dizimando os seringais nativos.
De modo que o estímulo ao preço é um dos instrumentos, realmente, de
que o Governo deve usar como fomento a uma cultura que poderâ não ser só
amazónica. ela foi experimentada com êxito no sul da Bahia e deve ser experimentada em outras áreas do Brasil, porque ela é do interesse, inclusive, da segurança nacional, porque ela é básica ao nosso deSenvolvimento industrial.
De modo que eu queria trazer aqui esta colaboração ao magnífico discurso de
V. Ex"
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito agradecido,
nobre Senador. Eu pinça, no seu aparte. inicialmente, o aspecto da segurança
nacional, que convém- ressaltarmos. E problema de segurança nacional, é
problema tão fundamental quanto o problema petrolífero, o abastecimento
de petróleo.
Hoje, borracha é fundamental, pois as nossas vias de circulação são fundamentalmente rodoviárias e dependem de borracha. E é exatamente por isso
que importamos, ano passado, 60 mil toneladas, e estamos hoje, em 1980, sujeitos a importar 80 mil toneladas.
O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Como importamos petróleo.
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM) ..:.._Como importamos
petróleo para fazer a sintética, porque é um elastômero, ê um macrohidrocarboneto que pode ser transformado, de petróleo podemos fazer.a bar..
racha sintética. Mas, a borracha sintética não chega a ter as propriedades da
natural. Esta é a razão da natural ser insubstituível na confecção de certos
manufaturados.
Eu quero, ilustre Senador, para que não passe em julgado, fazer um pe-_
queno reparo: foram plantados 18 mil hectares na Bahia. E na Bahia apareceu o mesmo fungo, o microcyclus u/ley, que taJTlbém dizimou os seringais da
Bahia. Os seringais nativos da Amazônia não são atacadoS pela dothitella
pelo microcyclus ulley. Não há o mal das folhas lá, só há quando o seringal é
homogêneo, quando há uma homogeneidade ...
O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Quando é cultivado.

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -AM) _E geriátricas tamO SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente, quanbém, isso foi aprovado. Pois bem; se nós fôssemos adotar esse critério sairia do é cultivado, quando hã o plantio em fileiras, em renque. Por esta razão é
mais caro. ~O cafê para 0 seringueiro é fundamental, é de fácil confecção e ele que se preconiza, e aliás o ilustre Brigadeiro Protásio, de cujo sobrenome _p.ão
associa a farinha ao açúcar e está alimentado para alcançar 0 segundo turno me lembro, se dedicou e trabalha na Amazônia há muitos anos, e tem uma
do dia, pois parte para a sangria das árvores às três, quatro horas da manhã. paixão pela Amazônia muito grande, ele preconiza unia aspersão, por via
aérea, de sementes, nos lugares propícios onde há seringais nativos. Poder-seO Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Muito obrigado a V. Ex• pela a ala ' ia aspergir, borrifar aquela ârea com sementes nativas de seringueira, para
que está nos dando.
que houvesse um adensarnento não tão agressivo quanto à homogeneidade
O SR. EVANDRO CARREIRA (PDS - AM)- Pois não; honrou-me total.
muito O seu aparte nobre Senador.
De forma que o problema seria solucionado dentro desses dois critérios.
De forma, Sr. Presidente, duas soluções se impõem para o problema O primeiro, imediatista:· preço sedutor. Çom um preço sedutor, um preço
gumífero. A_ primeira Seria imediata: preÇo sedutor. Com este preço nós ai- vantajoso, os seringais seriam minas de ouro, os fluxos migratórios seriam
cançaríaritos o que é muito.impoi'tante, Urila inVeiSã-o no fluxO migr3.tório que naturais para o interior da selva, e o seringueiro nunca depreda a selva, eleja·.
hoje é da zona rural para as cidades amazônicas, principalmente amazónicas mais devasta. Por que não devasta? Não devasta porquanto a selva lhe dá tu·
- Manaus e Belém- haveria lentamente uma inversão do fluxo migratório. do, além da seiva da seringueira. Além do látex, do leite da árvore, a selva lhe
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dá a caça, lhe dá as frutas e as essências silVestres, incluindo as medicinais, ele
tem tudo, a selva lhe prodigaliza- tudo, de forma que a primeira solução seria
esta.
E esta teria uma correlação muito íntima com a segunda solução, que seria media ta. Qual seria a solução mediata? Exatamente o que está fazendo o
PROBO R agora, os seringais de cultivo com pesquisas, estudando, analisando, procurando um clone resistente ao microcyclus ulley, já se chegou à conclusão de que havendo um consórcio entre a hevea paucijlora, a copa da hevea
paucijlora com o caule, com o painel da hevea brasiliensis, nós teríamos um
híbrido capaz, quando a folha da paucijlora resistiria o microcyc/us ulley.
Mas, iSto são estudos._ A solução imediata seria o preço sedutor, e o preço sedutor estimularia o estudo, a pesquisa. O seringalista, o interessado iria plantar mesmo, iria cuidar, carinhosamente, da plântula porque antevia na seringueira a sua caderneta de poupança, seu montepio.
O Governo teria que estabelecer um decreto como o da Zona Franca:
durante 20 anos o Governo -pagarâ preço-sedutor, a partir de tanto, com uma
correção monetária de 6 em 6 meses. O preço sedutor estaria sempre atualizado.
Garanto aos Senhores Senadores que no prazo de três anos, o Brasil seria auto-suficiente, só com os seringais nativOs. Nós temos um canteiro de seringueiras nativas na Amazônia -para atingir uma produção tranqüila de 100
mil toneladas.

~~:~: ~~~~OD~~~~~TICA!

PROC!SSAHEHTO DE DAOOS DO

Sr. Presidente, há uma floresta aínda impenetrâvel, ainda não devassada,
de seringais na Amazônia. No entanto, para ir até ela é preciso um atrativo, é
preciso um preço sedutor.
Eu agradeço, Sr. Presidente, ao ilustre Superintendente da SUDHEVEA
o telegrama, mas quero lhe dizer que esta nã,o é a solução. Não adianta dar
40% de aumento no preço vil, tem que pagar preço sedutor, e preço sedutor é
o preço do quilo de café torrado dentro do seringal. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 16, de 1980

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 79, 47 e 483, §59, do Regulamento Administrativo, aprovado pela resolução n9 57, de 1976, e tendo
em vista o que dispõe o Ato n9 18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato:
Art. 19 Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercícico .financeiro de 1980.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de setembro de 1980. ~ Luiz Viana- Nilo CoelhoAlexandre Costa - Gabriel Hermes - Gastão Müller.
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s 1 'I" u A cio

SITUAÇi.O ANTERIOR

tlf•••o

( I • ( Ç l

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
01
02

3.1.1.3
3.1.~.0

3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.9.0
3.1.9,2
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
4',1.2.0
4.1.9.0
4.1.9.2
4.2.0.0
4.2.5.0

"e

A ~ l 0

$111(>'"1:'"'~ ~

DESPESAS CORRENTES
OESPESA.S OE CUSTEIO
PESSOil.l
PESSOAL CIVIL
VEiiCIMr/HOS E VAATAGENS FIXAS
CESPESA.S VARIAVEIS
08RIGAÇOES PA"TRONAIS
MATERIAL OE CONSUI'IJ
SERVIÇOS OE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUNEAAÇ.IIO OE SERYIÇOS PESSOAIS
OUTROS SERYIÇOS E EN_CARGOS
DIVERSAS DESPESAS OE CUSTEIO
DESPESAS" OC EXERCTC!OS ANTERIORES

SmJAÇlo AnTERIOR

9 .........

-

IUI(l.("('ll'Gtlf'CII

lo TU .1; L

tL!WU•'~

?49.180.000.00
249. 180.000.00
184.000.000.00
41.500.000,00
16.400.DOO,OO
26.100.000 00
ll.BB!J.OOO.DO
106.500 .ooó.oo

15.250.000.00
16. soo ,000 00
1.400.000,00
115.100.000,00

05.~00.000,00

1.600.000.00

1,600.000_,_00

11.600.000,00

1.600.000,00

.......

36.490.086.194
36.340.086 94

66.220.085,94
55.070.036.9~

24.340.086,94
11,000.000,00
1.000.000 00

44,370.086,94
11.500.000,00
200.000.00

1.000.000,00

200.000,00
150.000 00

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

_.,
....
(129. 100 .000,ôfl?0 ,OAQ,Q{JQ ,õp 249.180.000,9f 36 ,490.086,9'1
sJTuAo;:lo ATUAL

I

...........

~670.086:941

S) (â~'W.. ooo;Ji:;35o oaÕ'õolJ';ã~;:~0Si2Õ~o'BT~4';~1:ill:0%9~~

08/80

SITU A Ç Á O

.......... ,,,
278.320.0U6,94

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS OE CUSTE!O

249.180.000,00
249.180.00_0,0

SUPERAVIT

TOTAL
R~CEITAS

OE CAPITAL

SUPERAVIT 00 ORÇAMENTO CORRENTE

T OTAL

278.320.085,94
7..350.000,00
29,140,086,94

36.490.085,94

I

150.000,(,J

02-00 - SENADO fEDERAl
EX-ERClCJO DE 1980
OEMONSTRATlVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS C~TEGOR1AS ECON0M1CAS
02-03 - FUNDO OE_ H!f'JUI~TJCA_E PROCESSAMEIHO D.E OAQOS DO SENADO FEDERAL - fUi'tOASEN
(em CrS 1,00)

RECEITAS CORREIH(S

I
150.0JJ.OJ 1

150.000,00

__ ...

--

S7.9oo.oao:oo

1.200.000,00

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

e.~.n:-...cccw!:t<411

18.350,CO:i,:JO
18. J~o. o:-;-c.c:

129.100.000.00
108.300.000,00
97.400,000,00
10.900 .•000,00
20.800.000,00

DES,P(SAS OE CAPITAL
INVESTII.'fliTOS
OBRAS E ltiSTol.l.AÇOES
EQUIPA.I\ElHOS E MATERIAL -PERI.wtENTE
DI~ERSOS_ INVESTIHEN,TOS
O~:i?ESAS- Dt EXLRCTCIOS ANTERIORES
INVERSJES FINANCE!RAS
AQUIS!Çl«l OE TTTULOS REPRESENTATIVOS OE CAPITAL JA
JNiEGRALIZAOO

I

tAlt-:OIItAC:~otlw!C.l

ntwt~TG

,, ...

08/s:J

.C.I<IElCO IV

29.140.086,94

TOTAL

78.320.086,94

DESPESAS DE CAPITAL
lt!YEST!Mf.NiOS
JNYERSCES FINANCEIRAS
1 0 TAL

36.490.085,9~

36.340.086,94
150.000,00
35.490,086,94
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02-00 - SENADO fEDERAL
EXERC!CIO DE 1980
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E OA DESPESA SEGUNDO~ CATEGORIAS ECONOMICAS
02-03 - FtmOO Ot HltOI!KIIY!CA E. PR0CtSS»1ENTO OE DADOS 00 SWAOO FEDERAL - f'UNOASEI\

'"' ,,, '"'

SITUA CÃO

~

I

~

I O • I 01 >I C • I I •

I

.....

.. ." . '

I T

~

RECEITAS CORRENTES

J67.Z20.0B6,9·

08/80
A N E J( O

............ ''. ' ' ........
~.

,

DESPESAS CORRENTES
318. JSD. 000,00

SUPERAVIT

RECEITAS OE. CAPITAL
SUPERAVIT DO ORÇAI~ENTO CORRENTE

367.220.085,94

7.350.000,0
48.870.086,9

T OTAL

56.220.0$6,9

.... ,
J \8.350.000 ,OC

D!SPE.SAS DE CúSTEIO

TOT AL

'

A T U A I.

48.870,086,94

367.220.08~9'

T OT A L
DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSOE.S FINANCEIRAS

TOTAL

56.220._086,9
~6.070.08E.,94

150.000,00

56.220.086.94

l
ATO DO PRESIDENTE N• 50, DE 1980
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 3.415/80,
Resolve aposentar Cleone de Paula Vellasco, no cargo isolado de provimento efetivo de Assessor Legislativo SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III e 102, inciso I, ali-

nea a da Constituição da RepUblica Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 403, inciso 11, 404, inciso I e 392, § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972 e
artigo 19 da Resolução SF n9 3_8, de 1976, com proventos integrais e a incorporação da Representação Mensal na forma do artigo 69 da Resolução SF n9
21, de 1980, bem como a gratificação adicional por tempo de serviço a que
tem direito, nos termos do artigo 49, §§ }9 e 29 da Lei nfi' 5 .900, de 1973 e artigo
10 da Lei n• 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artigo 102, § 2• da
Constituição.
Senado Federal, em 25 de setembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente
do Senado Federal.

Setembro de 1980
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO o·o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MESA

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PMOB

Líder

Luiz Viana

Líder

Jarbas Passarinho

1 "-VIce-Presldente

Paulo Brouard

Presidente

Vlce .. Lideres

Nilo Coelho

2"-Vlco-Presldente

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Jos6 Lins
Lomanto Júnior
Moc.cyr Dalla
Murilo Badaró
Saldanha Derzi

Humberto Lucena
José- Richa
Marcos Freire
MaurO Bonevides
Nelson Carne~iro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Satumino

Dinarte Mariz

1 '-Secretário
Alexandre Costa

2"-Secretárlo
Gabriel Hermes

3"-5ecret6rlo
Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretárlo
Gastão Müller

Líder

Suplentes de Secretários

Gilvan Rocha

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

Vlce-Líderes
Evelósio Vieira
Alberto Silva

COMISSOES

1.
2.
3.
4.

Assistente: Cariai Guilherme Fonseca- 211-3493
Reuniões: TerÇ'as-fe~ira5, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo IJ

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone5: 211·3487

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

211-3488

Itamar Franco
Lázaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Betnevides

1. Henrique Sontillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11

(15 membros)

211-3489
COMPOSIÇÃO
A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Presidente: Henrique de Lo Rocque
1,9-Vke-Pre~sidente: Aloysio Chaves
29-Vice-Preside~nte: Hugo Ramoi

Chefe: Daniel Reis de Souza
tocai: Anexo 11 - Térreo
Telef-pnes: 211-3490
211-3491
COMISSÃO DE AGRICULTURA -

(7

(CA)

me~mbros)

COMPOSIÇÃO
Presidt~nter

Titulares

Evelá5io Vieira
Vice-Presidente: leite Choves
Suplentes

1, Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
4.. José Lins

1. Eve/ásio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

Titulares

Suplentes

1, Bernardino Viana

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Helvldio Nunes
José Samey
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moacyr Dalla
Amoral Furlan
Raimundo Parente

1. Hugo Ramos

2. leite Chaves
3. Lázaro Sarboza

1. Cunha lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montara

1. Àgenor Maria

2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211-3492
Reunii5es: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Assistente: Paulo Roberto A Campos - 2113494
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11
COMISSÃO DO ')ISTRITO FEDERAl -

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

(CAR)

Titulares

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evanclro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. -Morcos:-Frelre
2. Humberto Lucena

Titulares

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Jessé Freire
José Sorney
Passos Põrto
Saldanha Derzi
5. Affonso Comargo
6. Murilo Sadaró
7. José Caixeta

José Guiomard
Tono Outro
Benedito Canelas
Moacyr Dolla

3. Benedito Ferreira
4. VIcente Vuolo

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membros)

(COF)

Presidente: Jessé Freire
Vlce-Presidente: Lázaro Barboza

1. Helvídio Nunes

2. Alberto Silva

1. Roberto Saturnino
1. José Richa
2. Teotônio Vilela
2. Orestes Quérda
3. Man::os Freire
3. Tancredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3495
Reuniôi!IS: Quartos-feiras, às 10:30 horas
local: Sala do Anexo "B"

( 11 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônlo Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Suplentes

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. José Uns
4, Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante

(7 membros)

Presidente: Ml!lndes Canale
Vice-Presidente: Agenor Maria
Titu-lares
Supll!lnhts
1. Mendes Cana te
1. Raimundo Parente
2. José lins
2. Alberto Silva
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Vicente Vuolo

(CE)

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

tenoir Varga1
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
5. luiz Freire
6. Arnon de Mello

1. Jutohy Magalhães

2. Affonso Comargo
3. João Calmon

COMISSÃO OE ECONOMIA -

Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães
Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.

João Calmon
Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

1. Jo~lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

1. Adalberto Sena
2. Evelósio Vieira

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

3. Franco Montoro
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Assistente: Sérgio da Fonsoca Braga - 211·3.c92
Reuniões: Quintos-feiras, bs 10:00 h<.ras
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Ar..Jxo 11
COMISSÃO OE FINANÇAS (17 membros)

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidonh111 Cunha Lima
Vico-Presldento: Tancrodo N.oves

Presidente: Lomanto Júnior
Vico-Presidente: Orostes Quórcia

~pi entes

1. Raimundo Paronto
2. Joao Lúcio
3. lomanto Júnior
4: Affonso Camargo
S. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
7. Alberto Lavínas
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magolhàes
10. Mendes Canale
1. Cunha Lima

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3496
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
tocai: Sala do Anexo "B"

COMPOSIÇÃO

Titulam;

Tancntdo Novos
Roberto Satumino
Amaral Peixoto
Pedro Simon
Mauro &movidos
Teotónio Vilela

Setembro de 1980
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1. Paulo Brossard
2. Marcos Froiro
3. Lázaro Barboza
4. JoW Rlcha

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493
Reuni6os: Quintas·foiras, tas 9:30 horas
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11
COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAL (9 membros)

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
1O.

Paulo Brossord
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
5. Amoral Peixoto
6. Toncredo Neves

lomanto Júnior
Almir Pinto
Amoral Furlan
Amarai Peixoto
Benedito Canelas
Jutohy Magalhães
lenoir Vergas
Moacyr Dallo
Raimundo Parente
Saldanha Oerzi

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

1. Tarso Outra
2. João LUcia
3. Aderbal Juremo
4, José Sarney
5. Murilo Badaró

COMPOSIÇÃO
Presidente: Gilvon Rocha
Vice-Presidente: Henrique Sontillo
Titulares

1. José Richa
2. Orestes Quércía
3. Itamar Franco
4.. Evandro Carreira
5. Lázaro Barboza

1. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

1. Affonso Camargo
2. Valdon Varião

1. Evelósio Vieira

1. Lomanto Júnior

1. Saldanha Derzi

2. Jorge Kalume

3. Alberto Silva
4. José Guiomard

3. Benedito Canelas

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto

1. José Richa
2. Adalberto Sena

Assistente; lida Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 10130 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B"

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMISSÃO DE REDAÇÃO (S membros)

COMPOSIÇÃO

(CR)

1. Lenoir Vargas
2. Helvfdio Nunes
3. Jessé Freire
.4. Moacyr Dalla
S. luiz Freire
6. Aloyslo Chaves

1.
2.
3.
4.

1. Franco Montoro

1. Nelson Carneiro

2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

2. Marcos Freire

Jutahy Magolhlles
Raimundo Paronte
Eunice Michilos
Benedito Canelas

Assistente: leila l.eivas Ferro Costa - 211·3497
Reuniões: Quintos-feiras, 6s 11100 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11

Suplentes

1. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Bodaró
4. Benedito Ferreira

1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlon
3. JoW Guiomard

3. JoWSamoy

1. Mauro Benevidos
2. Agenor MariO

1. Cunha Lima
2. Jaison Barreto

1. Hugo Ramos

3. OJ'estes Quércia

Titulares

Suplentes

1. Tarso Outra
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele

2. Murilo Badaró

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Joáo Calmon

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - 21l·3266
R-euniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anaxo 11
COMISSÃO DE RElAÇOEs EXTERIORES (1S membros)

(CRE)

Assistente: Marcelino dos Santos Camello Reuni&es: Quartas-feiras, às 9t30 horas
local: Sala "Ruy BarbOsa" - Anexo 11

Presidente: Arnon do Mello
Vice-Presidenfe: Alberto Silva

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

(CSPq

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Tarso Outra
19-Vice·Presidente: Saldanha Dorzi
2'1-Vice-Presidente1 lomanto Júnior
Titulares

Suplentes

1. Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
4. Lomanto Júnior
S. Mendes Cana/e
6. Adérbal Juremo
7. AI"": .. Pinto
8. Lent. .• Varga5
9. luiz Freire

1. Aloysio Chaves
2.. Pedro Pedrossion
3. Henrique de La Rocque
4. José Guiomard
S. luiz Cavalcante
6.

Suplentes

1. Affonso Camargo
2. JoCio Calmon
3. Jutahy Magalhães

211-3499

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CME)

COMPOSIÇÃO

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

Titulares

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidento: Adalberto Sena

Suplentes

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Amon do Mello

Presidente: Jorge Kalume
Vico-Presidente: Mauro Benevide5

COMPOSIÇÃO

Titulares

1.
2.
3.
4.

(CSN)

(CLS)

Presidentet Helvfdlo Nunes
Vic•Prosidonfctt lenoir Vargas

Titulares

Suplentes

2. Almir Pinto

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

Assistente: Leila Leivas F"erro Costa - 2113497
Reuniões: Quartas-feiras, lls 11100 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Suplentes.,

Titulares

1. Saldanha Derzi
· 2. Luiz Freire
3. Jossé Freiro
4. José Samoy
5. Milton Cabral
6. José GulorOOrd

1.
2.
3.
4.

Presidente: Evandro Carreira
Vice-PrtJsidente: Humberto Lucena
Titulares

1. Raimundo Parente
2. Luiz Freire
3. Bernardino Viona
4. Alberto Silva
1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

Suplentes
1. Affonso Ci:Jmargo
2. Pedro Pedrouian
3. Aderbal Juremo

1. Orestes Quórcia
2. Evolósio Vieira

Assistente: lêda Ferreira da Ra<:ha - 211-3499
Reuniões: QuintoHeiros, às 9!30 horas
local: Sala "Ruy Barboso" - Anexo 11

Setembro de 1980
COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

Sexta-feira 26 5071

DIÃRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Camargo

1. leite Chaves
2. Agctnor Mario

Assistente: Marcelino dos Santos Comello -

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidenle: Vicente Vuolo
.Suplentes

Benedito Ferreira

1. Evandro Carreira
2. lóxaro Barboza
3. Orestes Quérda

211·3.499

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbcsa" -

C) SERVIÇO OE COMISSOES ES

Anexo 11

1. Passos P6rto
2. lomanto Júnior

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

3. Alberto Silva

Chefe: Alfev de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreo- 211-3507

Assistentes:
Heleno lsnord Accal)hy- 211·3510
Mauro Lopes de Só - 211-3509
Clayton Zonlorenc::i - 211-3508
JAIS E OE INQUÉRITO

Chefe: Cleide Maria B. F. CrUz
Local: Anexo 11- Térreo- 211·3511
Auistentas:
Elizabeth Gil S. V"aanna - 211-3510
Nodir da Rocha Gomes- 211·3508
Horoldo P. Fernandes- 211·3512

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇAC.T.

SALAS
RUYBARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE
MARCELINO

lO,OQ
C.A.R.

HORAS
09,3Q

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUY BARBOSA

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
GUILHERME

ASSISTENTE
CARlOS

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

C.E.C.

ANEXO"B"

S!:RGIO

10,00

Ramal-3882
C.D.F.
CLÓVIS BEVIlÁCQUA

C.C.J.

Ramal-3880

PAULO
ROBERTO

10,00
C.A.

10,30

C.E.

C.R.E.

ANEXO"B"
ANEXO"B"
Ramal-3888

c.s:

II,QO

C.LS.

S!:RGIO

FRANCISCO

12,()()

C. R.

liDO

C.M.

RUY BARBOSA
Ramal-3882
ANEXO"B"

Ramal- 3882
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SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 1980

BRASíLIA- DF

r---'"-------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• 98, DE 1980
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País na primeira quinzena do mês de outubro do corrente ano, em visita ofi~ial à República do Chile.
Art. I• E o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês
de outubro do corrente ano, para visitar a República do Chile a convite do Governo daquele País.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 142' SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1980

1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Oficio do Sr. l'i'-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19/80 (n• 54/80, na Câmara dos
Deputados)~ que aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo dá República da Venezuela.
1.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:

-

Projeto de Lei do Senado n• 314/79, que "altera dispositivo da

Consolidação das Leis do Trabalho".

-Projeto de Lei da Câmara n• 14/80 (n' 567-B, de 1979, na Câmara
dos Deputados), que "instituiu o Dia Nacional do Rotary".

-Projeto de Lei da Câmara n' 7/80 (n• 2.139-B, de 1979, na Casa de
origem), "que dispõe sóbre a criação de estações ecológicas, ãreas de proteção ambiental, e dã outras providências".

-Oficio "S" n• 34/79 (Oficio n• 68-PfMC, de 31-10-79, na origem)
de Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal, cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinãrio'i19
88.327-4, o qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 178 e 182 da

Lei n• 1.520, de 23 de dezembro de 1970, que instituiu o Código Tributário
- Offcio "S" n• 43/79 (Oficio n• 79-P/MC, de 22-11-79, na origem) do Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
-Oficio "S" n• 1/80 (Oficio n• 87-PfMC, de 10-12-79, na origem)
Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fedo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
deral nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 90.315·1, o qual declarou a
Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal FeinconstituCionalidade do art. 89, I, da Lei Municipal n9 9.722, de 1967,
deral, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 91.505~2, o qual declarou a

bem como do art. 110, inciso I, da Lei n• 10.466, de 1971, ambas do Muinconstitucionalidade da Lei n• 323, de 27-9-78, do Município de Fátima
nicípio de Recife.
do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul.
-Projeto de Lei da Câmara n' 92/78 (n• 528-C, de 1975, na Casa de
-Projeto de Lei do Senado n• 231/78 que "introduz modificações na

origem), que .. altera a redação dos artigos 379, 380 e 404 e revoga o artigo Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia

375 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ntt do Tempo de Serviço".
5.452, de I• de maio de 1943.
1..2.3 - Corilunicação da Presidência
- Projeto de Lei do Senado n• 38/76-Complementar, que "torna ine-Recebimento do Aviso n• 199/80, dó Sr. Presidente do Tribunal de
legível por dois anos, os que tiverem exercido cargos de direção em empreContas da União encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões em
sas de capital estrangeiro".
-Projeto de Lei do Senado n9 180/79, que ..estabelece diretrizes bá· que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsãveis que dissicas para o desenvolvimento econômico, social, espacial e administrativo crimina.
1.2.4 - Leitura de projetos
de Brasília".

-

Projeto de Lei do Senado n' 344/79, que "dispõe sobre o paga-

mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica".

- Projeto de Lei do Senado n• 262/80, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que permite ao advogado ter vista de processo adminis-
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trativo fora da repartição, alterando dispositivo da Lei n• 4.215, de 27 de
-Requerimento n9 386/80, de autoria do St. Senador Moacyr Dalla,
abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitula4
Brasil.
do ' A Lembrança de Dona Marina", de autoria do Senador Passos Pôrto,
publicado no Correio Braziliense, edição de 11 de setembro de 1980. Apro- Projeto de Lei do Senado n• 263/80, de autoria do Sr. Senador vado.
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de se- Redação final do Projeto de Resolução n9 73/80, que autoriza o
tembro de 1966, para o fim de beneficiar empregado licenciado do trabaGoverno do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$
lho para o exercício de mandato sindical.
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montan- Projeto de Lei do Senado. n• 264/80, de autoria do Sr. Senador te de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação.
Nelson Carneiro, que acrescenta incisos ao art. 473 da Consolidação das
- Redação final do Projeto de Resolução n9 74/80, que autoriza o
Leis do Trabalho.
Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares ameri1.2.5 - Requerimentos
canos) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo. Aprova- N• 407/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando da. À promulgação.
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n9 349, da
- Redação final do Projeto de Resolução n9 8_1/80, que autoriza a
Câmara n9 82 e do Senado n9 331/79.
Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a realizar e~préstimo
_ N 9 408(80, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, solicitan- externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americado Se.;a dada tramt"taça-0 normal do Pro•;eto de Lei do Senado 09 238179 , nos) destinado a aparte de capital do município à Companhia do Metro:.~
'.J
politano do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Aprovada. Ã propor não mais existirem os motivos constantes do--Parecer n9 667, de 1979,
da Comissão de Constituição e Justiça e do Requerimento n9 391/79, de mulgação.
-Projeto de Lei do Senado n9 60/80, de autoria do Sr. Senador Henautoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, aprovado em 22~10-79.
- N9 409/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando rique Santillo, que fixa as eleições municipais no dia 15 de dezeJ:"".bro de
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s 299/78 e 1980, suspendendo a eficácia de dispositivos da legislação eleitoral vigen~
2l/ .
. te, e dá _outras providências. Declarada prejudicada. Ao Arquivo.
79
1.2.6 -

1.4 -

Discursos do Expediente

DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALMIR PINTO- Apresentando sugestões em nome do
SENADOR JORGE KALUME- Manifestação em prol da dinamiConselho de Contas do Estado do Ceará, a proPósito de notícias sobre zação dos trabalhos da rodovia Porto Velho-Rio Branco.
decreto-lei a ser baixado pelo Senhor Presidente da República, dando aos
Tribunais de Contas Estaduais, competência para fiscalizarem o Fundo de
SENADOR NELSON CARNEIRO- Realização, no Clube MuniciParticipação dos Municípios.
pal- RJ, da Assembléia Geral dos Servidores Públicos do Estado do Rio
SENADOR ALOYSIO CHAVES- Trabalho desenvolvido pelo de Janeiro. Transformação da Coordenadoria Odontológica do INAMPS
em Departamento.
Professor Fernando Coutinho Jorge, à frente do Sistema Estadual de Planejámento do Pará.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Apelo ao Sr. Ministro da JusSENADOR PEDRO SIMON- Observações sobre os índices de cor- tiça, no sentido de determinar providências para apurar o seqUestro do Sr.
Sebastião
Louro de Lima, ocorrido no Município de Colider - MT.
reção salarial calculados pelo INPC.
SENADOR ADERBAL JUREMA, como Líder- Gestões que estão
sendo realizadas junto às autoridades educacionais do Pais, em atendimento de pleito formulado por brasileiros que estudavam na Bolívia, em
face do fechamento dos estabelecimentos universitários pelo Governo daquela nação.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO -Arbitrariedades que estariam sendo praticadas contra posseiros- na região norte do Estado de
Goiás.
"
1.2.7 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento do Oficio n• S-29/80 (n• 153/80, na origem), do Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Sen~
do Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo no valor que menciona para o fim que especifica.
1.2.8 -

Leitura de Projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 265/80, de autoria ·do Sr. Senador
Humberto Lucena, que introduz alteração na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, ql;le institUiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-

3 - INSTITUTO DE PREVIDIJ:NCIA DOS CONGRESSISTAS
- Parecer do Conselho Deliberativo
- Balancete Patrimonial encerrado em 31-8-80
- Demonstração da conta Receita e Despesa, referente ao balancete
acumulado de I• de janeiro a 31 de agosto de 1980.
- Demonstração da conta Receita e Despesa do mês de agosto de
1980.
-

ORDEM DO DIA

- Requerimento n9 369/80, de autoria do-Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
intitulado "Cavalo de Tróia no PROÃLCOOL", publicado no jornal Folha de S. Paulo. edição de 7 de setembro de 1980, de autoria do Professor
Dércio-Garcia Munhoz. Aprovado.

Ata de reunião do Conselho Deliberativo
Resolução n' 73/80
Resolução n' 74/80

4 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENADO
5 -

1.3 -

DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Evelásio Vieira proferido na sessão de 24-9-80

6 -

N• 364, de 1980
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Ata da 50• Reunião
MESA DIRETORA

7 - LIDERES E VIC&LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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ATA DA 142~ SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1980
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDil:NCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GASTÃO MUI,.LER E JORGE KALUME
ÀS 14 HORASOE 30 MINUTOS, ACHAM;SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume- Aloysio Chaves - Jarba:s Passarinho - Alexandre Costa - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir
.Pinto- José Lins- Agenor Maria --Dinarte Mariz --Cunha LimaHumberto Lucena-.-- Aderbal Jurema- João Lúcio- Luiz CavalcantePassos Pôrto ~ Dirceu Cardoso - NelSon Carneiro - FranCO Montoro Henrique Santillo - GastãO Müller- José Richa- Paulo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Sen-adores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. )'?-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1980
(N• 54/80, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.
O Congresso Nacional decretâ:
Art. l 9 Fica aprovado o texto do Acordo cultural entre o governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979.
Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 82, DE 1980
ExcelentíssiniOS Senhores Membros do Congresso Nacional:
De-coilformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federa!, tenho .a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa'ilhado de Exposição de Motivos dO Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, ó texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas a 7 de novembro de 1979.
_
Brasília, 12 de março de 1980. - João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DDC/DAM·
lljSALjDAI/57j640 (B46) (B35), DE 7 DE MARÇO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, quC encaminha à apreciação do Poder Legislativo, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição
Federal, o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela.
2. O Acordo assinado em 7 de novembro de 1979, tem por objetivo fomentar as relações culturais entre -os dois países, mediante a concessão pelas
Partes de bolsas de estudo, o intercâmbio de profissionais e o exame das condições de reconhecimento da equivalência de diplomas e títulos universi·
târios. .
3.· Visa ainda o instrumento à divUlgação dos valores culturais e turísticos de cada país no outro pela livre circulação de jornais, revistas e publicações de carãter cu~tural, pela admissão no território das partes de instrumentos científicos e técnicos~ obras de arte, livros e documentos e pela troca
de programas radiofónicos, televisados e filmes documentários entre as emissoras oficiais.

Aproveito a oportunidade para renovar.a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva
Guerreiro.
ACORDO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA DA VE·
NEZUELA.
O-Governo da RepúOiica Federativa do Brasil e o Governo da República
da Venezuela,
Convencidos de que as relações culturais entre seus povos devem
desenvolver-se de acordo com as possibilidades i!_ue oferece o progresso da
ciência e da cultura, e
Animados pelo espírito de iÔ.tegração que impulsiona os países do continent~.

Corfvieram em celebrar o pres-ente Acordo cultural, conforme os principias formulados pelo Convênio de amizade e Cooperação entre a República
Federativa do Brasil e a República da Venezuela, assinado em Brasília, a 17
de novembro de 1977.
Artigo I
As Partes Contratantes se comprometem a promover o intercâmbio cultural entre os dois países e a propiciar, de acordo com a legislação vigente, o
funcionamento em seus respectivos territórios de instituições consagradas à
difusão dos valores culturais da outra Parte.
Artigo II
As Partes Contratantes se comprometem a promover e estimular, através
de seus organismos competentes, a cooperação entre as respectivas instituições- de nível superior, mediante a intensificação do intercâmbio de profissionais, a organização de cursos de aperfeiçoamento, de especialização e de
extensão e a realização de atividades de pesquisa.
Artigo III ~
Cada Parte Contratante se compromete a aceitar estudantes da outra
Parte para realizar estudos em suas Universidades e institutos oficiais de educação superior e técnica, dispensando-os dos requisitos relativos ao exame de
admissão, do pagamento de taxas de matrículas e de outras do mesmo gênero.
O número de estudantes que será aceito por cada Parte Contratante de
acordo com as vagas disponíveis por- espeéialidade, bem como o procedimento geral e os requisitos para a formulação dos pedidos de ingresso serão estabelecidos anualmente por cada Parte e comunicados à outra Parte por via diplomática.
Os estudantes que hajam obtido vaga em virtude do presente Acordo só
poderão solicitar transferência para instituições de seu país de origem depois
de obter aprovação em todas as matérias correspondentes a um período mínimo de dois anos letivos.
Esta disposição somente poderá ser obviada em casos de extrema necessidade, devidamente comprovadas.
Artigo IV
Os diplomas e títulos obtidos por cidadãos de uma das Partes em insti·
tuições oficiais de ensino superior da outra terão plena validade para o exercício profissional no país de origem do interessado, mediante o prévio Clfmprimento dos requisitos estabeleCidos por sua legislação interna.
Artigo V
A transferência de estUdantes de uma das Partes a estabelecimentos de
ensino da outra estará condicionada à apresentação de certificados de aprovação de estudos, devidamente legalizadoS, e à aceitação pr~ia por parte da
'instituição-de ensino na qual o estudante deseje ingressar.
Artigo VI
Cada Parte Contratante comunicará anualmente, por via diplomática, o
número de bolsas de estudo em nível de pós-graduação que será oferecido a
candidatos da outra Parte.
Artigo VII
Cada Parte Contratante facilitará a apresentação de exposições ou manifestaçõ-es relativas à vida cultural e artística da-outra Parte e estimulará, atra-
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vés de seus organismos competentes, a cooperação mútua nos campos da lite-

ratura, mtísica, teatro, artes plásticas, cinematografia e folclore.
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PARECERES

Na medida do possível, ambas as Partes se esforçarão em promover a

exoneração de impostos para a apresentação de espetãculos artísticos de
qualquer natureza, promovidos pela outra Parte no âmbito do presente Acordo.
Artigo VIII

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio de programas radiofónicos e de televisão entre suas emissoras oficiais, bem como a transmissãO
periódica desses programas para fomentar a divulgação dos valores culturais

e turísticos de cada país.
Artigo IX

Cada parte Contratante favorecerá, de acordo com suas disposiÇões legais vigentes, o ingresso em seu território de filmes documentários originários
da outra Parte.
Artigo X

PARECER No 756, DE 1980

Da. Comissão de Constituição e Justiça. sobre o Ofício
"S" n.• 43, de 1979 (Ofício n.• 79-P/MC, de 22-11-79, na
origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribuna.! Federal, encaminhando a.o Senado Federal, cópia do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extr;u>rdinário n.• 90.315-1, o qual declarou a. inconstitucionalidade do ;u-t, 89, I, da. !Lei )luniclpal
9. 722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I, da Lei n.o
10.466, de 1971, ambas do Município de' Recife.
Rela.tor: Senador Aderbal Jurema.
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os
fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, enviou a esta Casa
as cópias das notas taqulgráficas e do acórdão proferido pela.
Corte Suprema, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 90.315,
do Estado de Pernambuco, o qual declarou a inconstitucionalidade
do art. 89, I, da Lei Municipal n. 0 9.122/61; bem como do art. 110;
I, da Lei n.0 10.466/71, ambas do Município de Recife.

n.•

Cada uma das Partes facilitará, de acordo com suas disposições legais vigentes, a livre circulação de jornais, revistas e publicações de carâter cultural
Compulsando os autos, verificamos que o recorrente, Banco
Brasileiro de Descontos, ajuizou na 1.a. Instância aÇão ordinária
da outra Parte.
contra o Município do Recife, objetivando a decretação da ilegitiArtigo XI
midade da cobrança da taxa de licença e renovação -de localização e funcionamento de estabelecimento, com apoio nos arts. 89,
Cada Parte Contratante estimulará, atr3vés dos organismos oficiais I e 00 da. Lei Muulclpal n.0 9. 722, de 1967, e arts. 110, I e 111 da Lei
competentes ou pelo sistema de cc-edição, a tradução e publicação das prin- ~ro.•b~.
'
cipais obras literárias, técnicas e científicas de autores da outra Parte. Da
Alegou ô recorrente a inconstitucionalidade da referida taxa
mesma forma, as Partes se comprometem a estabelecer em suas bibliotecas por se achar em contrariedade com art. 18, 'I, e seu § 2.0 , da Consnacionais Uma seção bibliográfica -destinada a livros brasileiros e venezuela- tituição, e dos arts. 77 e 78 do Códlgo Tributário Nacional, all$m de
nos, respectivamente.
Sustentar a natureza bitributária da mesma taxa, tendo em vista
qtie os estabelecimentos bancários já recolhem à União a taxa de
Artigo XII
fiscalização prevista no art. 10, IX, "b", da Lei n. 0 4. 595, de 1964.
As partes Contratantes ~Oncederão, de conformidade com a legislação
Vencido no Juizo singular, o recorrente foi Igualmente_ vencido
interna vigente em cada país, as facilidades necessárias para o ingresso e per- em •grau de apelação, confirmado no Trlbunal de Justiça os funmanência das pess_oas que realizem atividades no quadro do presente Acordo. damentos da 1.a. instância.
Artigo XIII

Cada Parte Contratante facilitará, de acordo com suas disposições legais
vigentes, a admissão em seu território, bem como a saída eventual, de instrumentos científicos e técnicos, material didático e pedagógico, obras de arte, livros e documentos de carãter cultural e técnico que contribuam para o eficaz
desenvolvimento das atividades compreendidas no presente Acordo, ou que,
destinando-se a exposições temporárias, devam retornar ao território de origem, respeitando-se, em todos os casos, as disposições que regem a proteção
do patrimônio cultural de cada um dos países.

Irresignado, interpôs recurso extraordinário com fundamento
nas letras "a", f'b" e "c" do art. 119 da Carta Magna, aduzindo que
a decisão recorrida contrariou o disposto nos arts. 19, II; 25 e 150,
ô 29 da Constituição de 1967, e nos arts. 18, I; 24 e 153, § 29, da
Constituição de 1969, e negou vlgêncla aos arts. 77, 79, 108, ô 1.• e
114, do Código Tributário Nacional.
O apelo extremo, inadmitido preliminarmente, foi, todavia,
mandado subir, provido o Agravo de Instrumer.>..to n.0 73.272.
A ilustrada Procuradoria-Geral da República opinou pelo conheciiÍlento e provimento do recurso.

Artigo XIV

Relatando a matéria, o eminente Ministro Rafael Mayer frisou
que o .recurso extraordinário era conhecível com sUficientes razões
por qualquer dos permissivos ~vooados e que estava patenteada ..a
elaborarão periodicamente Programas de Intercâmbio Cultural, os quais de- divergência aludida pelo recorrente, entre o venerável acórdão reverão especificar, além das atividades a serem realizadas, as obrigações de corrido e os numerosos julgados do Supremo Tribunal.
cada uma das Partes e as modalidades de seu financiamento.
Citando vários acórdãos paradigmas, o eminente Relator coTais-Programas serão examinados e aprovados pela Comissão de Coornheceu do recurso e lhe deu provimento~ para efeito de declarar a
denação Brasileiro-Venezuelana.
Inconstitucionalidade do art. 89, I, da Lei Municipal n. 0 9. 722, de
1969, e do art. 11(}, I, da Lei n. 0 10.466, de 1971, do Município do
Artigo XV
Recife, Pernambuco.
O presente Acordo substituirá, desde a data de sua entrada ·em vigor, o
Em sessão plenária realizada em 22 de agosto de 1979, o SupreConvênio de Intercâmbio cultural entre o Brasil e a Venezuela, assinado na mo Tribunal Federal, por decisão uniforme, conheceu do recurso
cidade do Rio de Janeiro em 2 de outubro de 1942.
e lhe deu provimento, acompanhando o voto do Relator, para declarar a inconstitucionalidade das mencionadas leis agasalhadas
Artigo XVI
pelo Tribunal a quo.
A fim de facilitar a execução do presente Acordo as Partes Contratantes

O presente acordo entrará em vigor na data em que as Partes se notifiO acórdão foi publicado rio Diário da. Justiça. de 16 de outubro
de 1979, com a seguinte ementa:
quem haver cumprido os requisitOs legais internos para sua aprovação.
Cada uma das Partes contratantes poderá denunciá-lo, por escrito, em
"Taxa de licença e renovação para localização. Fato gerador. Poder de polícia. Lei Municipal n.o 9.722/67, art. 89, I
qualquer momento, mas seus efeitos cessarão seis meses depois da denúncia.
~Recife.
Lei Muuiclpal n.O 10.466/71, art. 110, I - Recife.
A denúncia não ãfetará o desenvolvimento dos pioneiros em execução e
- ilegitimidade do tributo configurado nas referidas leis
as bolsas concedidas continuarão até concluir o ano acadêmico em cursO.
municipais, por contrariedade flagrante às normas consFeito em Caracas, aos 7 dias do mês de novembro de 1979, em dois
titucionais então vigentes, o art. 19. II, da Constituição de
exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igual1967 com relação aos dlsposltivos da Lei n.O 9. 722/67, e o
art.
18, I, da Emenda n.O 1/69, com relação à Lei
mente autênticos.
n.o
10.466/71~ bem como, correspondentemente, os arts. 77
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guere 78 do CTN ._Recurso extraordinário conhecido e provido."
reiro.
Assim, constatada a obediência aos aspectos fOrmais estabePelo Governo da República da Venezuela: José Alberto Zambrano Velaslecidos no art. 116 da Constituição, e tendo em vista o que deterco.
mi~ o art. 42, VII, da Lei Maior, combinado com o art. 100, n,
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.) do Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte
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Setembro de 1980

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.0 96, DE 1980
Suspende a. execução do art. 89, I, da Lei Municipal
n.o !t.722, de 1967, bem como do art• .110, I, da. (Lei n.0 10.466,

de 1971, ambas do Município de Recife, Pernambuco.
o Senado Federal resolve:
. Artigo único. 11: suspensa, por Inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 22 de agosto de 1979, nos autos do Recurso ExtraordlnáriQ
no 90 315-1 a execução do art. 89, Inciso I, da Lei Municipal
n:• 9. 722, de 1967, bem como do art. 110, Inciso I, da Lcí n.o 10.466,
de 1971, ambas do Munlciplo de Recife, Estado de Pernambuco.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aioysio Chaves,
Presidente em exercício - Aderbal Jurema,· Relator - Bernardino
Viana - Álmlr Pinto - Murilo Badaró - Lenoir Va.rgas - Leite
Chaves - Franco Montoro - Cunha Lima - Nelson Carneiro Amaral Furlan.
PARECERES N•s 757, 758 E 759, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 92, de 1978 (JL0
528-C, de 1975, na Casa de origem), que "altera a redação
dos arts. 379, 389 e 404 e revoga o art. 375 da CoilSIOiidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452,
de 1.0 de maio de 1943".
PARECER N.0 757, de 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Nelson Carneiro

"Nas hipóteses de que tratam os itens VI, VII e X do parágrafo anterior1 o trabalho noturno dependerã:
I - concordância prévia da empregada, não constituindo
sua recusa justa causa ~ara despedida;
II - exame médico da empregada, nos termos do art. 375;
III - comunicação à autoridade regional do trabalho, no
prazo de quarenta e oito horas do início do período de trabalho noturno."

EMENDA N.O 3 -

CCJ

RedUa-se assim o caput do § 1.0 do art. 379 da Consolidação
das Leis do Trabalho:
"Estão exclnldas da proibição deste artigo, além das que
trabalham nas atividades enumeradas ho parágrafo único
do art. 372, as que, sendo maiores de 18 anos, sejam empregadas, com salário !gua:l aos trabalhadores do sexo
masculino que d'esempenham as mesmas tarefas."
lf: o meu voto~ s. m. j.
Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presid€nte - Nelson Carneiro~ Relator - Aloysio Chaves
-Lázaro Ba.rboza- Murilo Badaró- Hugo Ramos -.Tancredo
Neves - Franco Montoro - Raimundo Parente.
PARECER' N.0 758, de 1980
de Legislação Social

Da, ~omissão

Relator: Senador Moacyr Dalla.

Pretende o projeto "a alteração dos arts. 379, 380 e 404 e a revogação do art. 375 da Consolidação das Leis do Trabalho", de
modo a autorizar a mulher a exercer, no' perlodo noturno, além
daquelas ativ!dades que lhe são permitidas depois dos 18 anos, "em
serviços de processam-ento de dados para execução de tarefas pertinentes à computação eletrônica'' CIXJ, "em indústrias de manufaturadOs de couro que mantenham contratos de exportação devidamente autorizados pelos órgãos públicos competentes" (X) e
"na aviação comerciai, em terra ou a bordo" CXI).
Há atualmente uma grande divergência de opiniões relativamente ao trabalho noturno da mulher, já que o do menor de 18
anos, na Consolidação e no Projeto em exame, eontinua proibido.
Ainda recentemente, o 1.° Congresso da Mulher Paulista insurgiuse contra qualquer at!vidade, no periodo da noite,Numerosas vozes, entretanto, sustentam que, competindo com o homem em
vários setores, e o igualando e às vezes o superando em eficiência,
não se pode restringir o inercado de tra,balho da mulher. Aliás.
'~na aviacão comerc1al, em terra e a bordo", a mulher já trabalha
durante ã. noite. A Comissão de Legislação Social e a Comissão de
Saúde examinarão _certamente se tal fato convém ser c_onvertido
em texto legal e igualmente, sobre a conveniência da mulher trabalhar em horário noturno jjem serviços de processamento de
dados para execução_ de tarefas pertinentes à computação eletrônica" e "em indústrias de manufaturados de couro _que mantenham contratos de exportação devidamente autorizados pelos
órgãos públicos competentes".

o projeto é constitucional e jurii:l!co.-Se é conveniente ou
inconveniente, escapa ao exame desta Comissão, que, no- exame
do mérito, se deve ater ao que, no direito processual, se chazharia
"a preliminar do mérito". Isto não impede, entretanto, que ressalte _haver a ementa do Projeto se refetldo à revogação do art.
375 da Consolidação; medida que não figura na redação da Câmara, e que se dela constasse, deveria ser a meu ver cancelada. Também não me parece que deVa ser excluído o inciso II do § 2.0 art.
379. da Consolidação, que · Sltige o exame médico da empregada,
medida que, a meu ver, deveria ser estendida à hipótese do item
X do- §·l.o Creio ainda que não seria demasia se se desse nova redação ao art. 380, de modo a incluir a proibição de diferença de
salários por motivo de sexo e estado civil, expressa no art. 164,
m, da Carta de 1969. Sempre que for passive!, a lei deve repetir
a regra.
Assim, meu voto é pela constitucionalidade e juridicidade do
Projeto n.o 92, de 1978, com as seguintes emendas:
EMENDA N.O 1 - CCJ
Redija-se assim a ementa do Projeto:
"Altera a redação dos arts. 379, 380 e 404 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5. 452,
de 1,0 de maio de 1943, e dá outras providências."
EMENDA N.O 2 -
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CCJ

Redija-se assim o § 2.0 do art. 379 da Consolidação das Leis
do TrabalhO:

Chega ao exame desta Comissão o presente projeto, orlg!nario
da Câmara dos Deputados, que visa a alterar disposições da Consolidação das Leis do Trabalho concernente ao trabalho noturno
da mulher.
O Projeto, em sua redação primitiva, tal como foi apresentado pelo !lustre Deputado Adhemar Ghlsl, continha alterações
de vulto, quer em termos de conceitos, quer quanto à alteração de
certas exigências e restrições para o tr3Jbalho da mulher, valendo destacar as que reduziam de 18 para 16 anos a idade-limite
para o exercício de algumas atividades em horário noturno e a
revogação do art. 375, que impede a prorrogação do horário de
trabalho.
Submetido ao crivo das Comissões Técnicas da Câmara dos
Deputados, foram suprimidas aquelas principais alterações, a ponto do projeto ter se tornado, com uma redação ligeiramente modificada, quase idêntico ao atual texto da Consolidação.
Assim, pelo projeto, continua vedado o trabalho noturno da
mulher maior de 18 anos, excetuadas as mesmas hipóteses do
atual art. 379, acrescidas das ativldades exercidas "na aviaçãD comercial, em terra ou a bordo".
O eminente Senador Nelson CarneirO, ao relatar a matéria
na Comissão de ConstituiçãO e Justiça, formulou três emendas,
uma delas, à de n.O 01, corrigindo a ementa do projeto.
A Emenda n.O 02 propõe a reinclusão no projeto da exigência
do exame médico da empregada para a realização dos serviços
enumerados nos itens VI, VII e X do art. 379 quais sejam, na industrialização de produtos perecíveis, na manufatura de couros e
derivados e nos casos de força maior.
A terceira emenda, oferecida ao caput do § 1. 0 do art. 379, tem
por objetlvo autorizar o trabalho da mulher, no horário noturno,
sempre que desempenhar as mesmas atlvidades dos trabalhadores
do sexo masculino e perceber igual salário.
Alude o eminente Senador Nelson carneiro, em seu parecer,
à conveniência do exame-, por es_ta Comissão, de se admitir o
trabalho da mulher em horário noturno nos serviços de processamento de dados e nas Indústrias de manufaturados de couro. Ora,
tais atividades já estão Incorporadas à CLT por força da Lei n.O
5.673, de 6 de julho de 1971, constituindo os itens IX e X do
art. 379.
.Do mesmo ntodo, as emendas n. 0 s 2 e_ 3, também são normas
vigentes: a exigência do exame médico para o trabalho noturno
da mulher já está contida na alínea "b" do parágrafo fulico do
citado art. 379, e a equivalência salarial, entre o trabalho da mulher e do homem~ quando exercentes da mestna atividade, no horário noturno, é obrigatória, não só porque ,está prevista no parágrafo único . do art. 3.0 da Consolidação das Leis do Trabalho,
como, também porque deflui de um preceito constitucional qual
seja, o !tem III do art. 165.
Depreende-se dessa análise que, somente uma modificação de
mérito estã proposta no projeto e nas emendas: a que inclui entre
as atividades que podem ser exercidas livremente pela mulher, em
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horário noturno as concernentes aos serviços "na aviação comercial, em terra ou a bordo".
NesSe- sentido, entendemos ser da maior oportunidade a sua
Inclusão no elenco do art. 379, pois além de se constituir numa
realidade de há muito se tornava necessária a cobertura legal,
até mesmo para dar àquelas que exercem tais atividades as vantagens pecuniárias correspondentes.
Ante ao exposto, somos pela aprovação do projeto na forma
da seguinte
EMENDA N.0 4-CLS
(Substitutivo)
Acrescenta item ao art. 379 da Co-nsolidação das Leis
do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943, pas.sa
a vigorar com o acréscimo do seguinte item:
uXI - na aviação comercial; em terra. ou a bordo."
Art. 2.0 Està Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala' das Comissões, 26 de· junho de 1980~ - Lenoir Vargas,
Presidente, em exercício - Moaeyr Dalla, Relator - Humberto Lucena - Franco Montoro - Raimundo Parente - Henrique de La
Rocque - Jutahy Magalhães - Aloysio Chaves.
PARECER N. 0 759, de 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro.
A douta Comissão de Legislação Social oferece substitutivo ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 92, de 1978, e que se resume ao aditamento ao art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho de um
novo item, o XI, incluindo entre as at!vldades que podem ser exercidas livremente pela mulher, em horário notumo, o serviço na
a viação comercial, em terra ou a bordo.
A esta Comissão, nesta oportunidade, cumpre apenas opinar
sobre a constitucionalidade e juridicidade da Emenda Substitutiva, sem discutir ou examinar as razões que, no mérito, informam
o pronunciamento daquele órgão.
Meu voto é, assim, pela constitucionalidade e juridicidade do
Substitutivo oferecido pela douta Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aloysio Chaves,
Presidente em exercício - Nelson Carneiro, Relator- Leite Chaves
Franco Montoro - Cunha Lima - Tancredo Neves - Helvidio
Nunes - Almir Pinto - Lenoir Vargaa - Murllo Badaró - Aderbal Jurema.- Bernardino Viana- Amaral Furlan.
PARECER N• 760, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Jtistlça. sobre o Projeto de Lei do 1Senado, n.0 38 de 1976 - Complementar,
que "torna inelegível por dois a.n.os, os que tiverem exercido cargos de direção em empresas !de ea.pita.J estrangeiron.

·Relator: Senador Murilo Badaró
Mediante acréscimo de uma alínea ao item I, do art. 1.0 , da
Lei 'Complementar n. 0 5, de 29 de abril de 1970, pretpõe o Senador
Leite Chaves a ineleg.tbilldade daqueles "que hajam exercido cargos de direção ffin empresas de capital estrangeiro, até dois anos
apés o seu afastamento das funções diretivas".
Na Justificação, salienta o ilustre Autor que ,busca "dirimir a
iilterferência de grupos financ-eiros. de raízes externas na ·eleiçãQ
de pessoas vinculadas aos ·seus obj e ti vos flnance.~ros, c-apazes de
prejudicar os lídimos interesses nacionais".
Depois de referir-se ao desvirtuamento do sistema representa,t,ivo, pela interferência aliciadora do poder econômico, cita escândalos i·nternacionals récentes, envolvendo políticos e •administradores em acusações de suborno, im.p~tando-o a f•grupos apátridas em
em:presas multinacionais, com profunda repercussão na opin.i.ão
püblica. em detrimento dos interesses dos 'Estados e_ desabonadora
do regime democrático".
Considerando que se pretende evitar "que os membros dias
Mesas da Câmara e do Senado ou ex-Ministros de Estado possam
candidatar-se a cargos elet~vos", sustenta-se deva impedir, pelo
menos por dois anos, a disputa de mandatos eleitorais por pessoas
"intimamente vinculadas, pelo exercício de cargos diretivos, às
rhamadas empresas multinacionais".
A proposição é constitucional e jurídica e não desobedece os
eânones da técnica legislativa, cumpridas assim, as preliminares
exigidas para o seu encaminhamento.

Setcinbro de 19SO

!!)

Como se trata de matéria de Direito Ele1toral, cabe, também,
a esta comissão manifestar-se sobre o seu mérito, nos termos do
art. 100, do Regimento Interno do Senado.
Atendendo a essa determinação regimental, opinamos no sentido da inconveniência da alteração proposta.
o impedimento não atinge os que estejam exeroendo~ mas oo
que hajam exercido ca"gos de dlreção em empresas de cap,\tal estrangeiro, sem especificar se atinge aquelas onde tais investimentos são Inferiores aos capitais nacionais ou mesmo estatais.
Se o exer.cente, atual, de cargo de direção numa empresa busca defender seus interesses, não se pod'f dizer, o mesmo de quem
se afastDu dela; :pQrque na razão do afastamento pode até existir um conflito entre o ex-diretor e a conduta empresarial daquela,
considerada por este contrária aos interesses naciona.,s.
Assim, aprovada a alteração, poderia restar punido, com a
inelegibilidade por um biênio, alguém que pretendesse, no exercicio do mandato eleti.vo, justamente denunciar as multinacionais,
com conhecimento de causa, desde quando resolvera demitir-se.
Para que isso não ocorra - punindo-se quem demonstrou, na
rescisão do contrato de trabalho, legitimas preocupações nacionalistas - opinamos, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei
Complementar n.o 38, de 1976.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980. - Aloysio Chaves,
Presidente em ex·erciclo - Murilo Badaró, Relator - Lenoir Va.rgas _ AJnk.a1 Furlan - Almir Pinto - Franco Montoro - Nelson
Carneiiro- Bernardino Viana- Cunha Lima- Tancredo Neves
.- Helvidio Nunes.
PARECER N• 761, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto
de Lei do Senado n.0 180, de 1979, que "estabelece diretrlzes básicas para o desenvolvimento econômico, social, espacial e administrativo de Brasila.".
Relator: Senador Mu:rilo Badaró
De iniciativa d'o ilustre __ Senador Passos Põrto, o .Projeto _sob
exame visa a fixar diretrizes básicas para o desenvolvimento econômico, social, espacial e administrativo de Brasilia.
2. Na Justificação, aduz o Autor como objetivos do Projeto:
"I - definir as funções fundamentais de Brasília como Capital da República e como Pólo de Desenvolvin'lento;
II --formular decisões sobre a natureza e a forma de
atuação do Governo do Distrito Federal que propiciem a
sua participação no planejamento regional;
m - formular políticas sobre a natureza e forma de participação da iniciativa privada, das demais administrações
que integram a Região (Estados de Goiás e Minas Gerais
e municípios respectivos) de Brasilia e da União;
IV -- propor d.iretrizes para o funcionamento da Administração do Distrito Federal, que favoreçam o desempenho
das atividades dos poderes da Repúblíca; e
V - estabelecer um modelo de organização para o Distrito Federal que proporcione o cumprimento de seus objetivos."
3. Inobstante os elevados propósitos que informam a apresentação do Projeto, falece competência aos parlamentares para
iniciativa de projeto de lei nessa área.
Com efeito, compete à União legislar sobre "organização administrativa e judiciária do Distrito Federal e dos Territórios" (art.
8.0, item XVII, alínea t, e art. 17, caput, da Constituição), cabendo,
privativamente, ao senado Federal discutir e votar projetas de lei
sobre matéria tributária e orçamentária, _serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal (art. 17, § 1.o e art. 42,
Item Vl, enquanto nas primeiras a eompetência é das duas Casas
do Congresso Nacional. Num e noutro caso, porém~ a iniciativa
compete privativamente ao Presidente da República, consoante
disposto no art. 57, Item IV, da Lei Maior, verbis: "Art. 57. É da
competência exclusiva do Presidente da República: a iniciativa das
leis que: r- ... IV - disponham sobre organização administrativa
e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos
e pes.soal da administração do Distrito Federal..."
4. Em virtude do disPositivo regimental que inadmite manifestações sobre o mérito, em caso de parecer pela inconstitucionalidade (art. 104, § 1.0, alínea b, do 'Regimento Interno), abstemo-nos de maiores considerações -sobre o projeto. que· aborda e
tenta equacionar problemas de Brasília e de sua área de influência.
Ante o exposto, eoncluimos pela rejeição do projeto, por obstáculo de natureza constitucional.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1980'. - Aloysio Chaves,
.Presidente, em exercício - Murilo Badaró, Relator - Lenoir Vargas Amaral Furlan - Almir Pinto - Bernardino Viana Cunha. Lima - Franco Montoro - Tancredo Neves - Helvidio Nunes - Nelson Carneiro.
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PARECER No 762, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto
de Lei do Senado n.0 344J de 1979~ que "dispõe sobre o
pagamento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que
especifica'~. ·

Relator: Senador Lenoir Vargas
Oom o iProjeoto sob exame, de autorla do ·nobre Senador {)])estes
Quércia, .pretende-re que o auxlllo-na.talidade, ooneedldo pela Lei
Orgânica da Previdência Social, seja pago em dobro "quando o segurado .perceber remuneração mensal SJté cln-oo salários núnimos".
Em que pese a meritória idéia, de alto alca:nce social, contida
no Projeto, sua Iniciativa é expre=nente vedada, sem que llle
corresponda a. respectiva. fonte de custeio .tot.aJ,, conforme preceitua
o parágrafo único do art.l66 da Oonstitu!Ção, nos seguintes termos:
"nenhuma prestação de ser'v!Ç{> de assistência ou de .benefício compreendidos na previdência social será criada,
majora.da ou estendida, sem a correspondente fonte de
custeio total."
Essa é a razãO que me leva a opinar contrariamente ao PlLS
0
n. 344/79, por inconstituoional.
Sala das COmissões, 24 de setembro de '!900. - Aloysio Chaves,
Presidente. em ex~rcíeio- Lenoir Vargas, Relator- Murilo Bada.ró
-Amaral Furlan - Almir Pinto- Bernardino Viana - Cunha Lima - Helvídio Nunes - Tancredo Neves - Nelson Carneiro.
PARECERES N's 763, 764 E 765, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 314, de 1979, que
4
' altera dispositivo da Consolidação ,das Leis do Trabalho".

PARECER N. 0 763, de 1980
Da. Comissão de Constituição e Justiça

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, altera a redação do art. 59 da OLT, proibindo, basicamente,. a prorrogação da jornada de trabalho por mais de 2 (duas)

horas suple,mentares.

2. Na justificação, pondera o Autor: "o prolongámento de
mais duas horas de trabalho diário prejudica a saúde do trabamen~ai·

judicial a prorrogação de ma,is de duas horas, álém do horário .normal, por um simples acordo entre o empregador e o empregado
que~" em s·ua essência, descaracteriza a manifestação da vontade
do economicamente mais fraco, sujeito a aceitar a impOsição do
empregador".
Não temos dúvidas de q~e essa é uma realidade que, às vezes,
assume caráter mais' grave quando se sabe que, em numerosas
empresas, até o _pagamento das horas extras é sonegado ao trabalhador.
Releva. observar, também, que a prática usual do serviço extraordinário é fator impeditivo do maior a,.proveitamento da mãode-obra disponível, desde que o trabalhador, em regime de sobree3forço, acaba realizando as tarefas de um terceiro que poderia
ser contra tado.
~- p~ojeto, além de <!Portuno, ao corrigir uma grave distorção
da fmalldade da lei, esta coerente com a moderna orientação dos
nossos Tribunais do Trabalho que têm homologado nas Convenções Coletivas, o sistema de "compensacão de horá'rio" de modo
que, mesmo prestando serviço extraordinário, o trabaiÍlador não
exceda às 48 horas se.manais.
Ante estas considerações, nosso parecer é pela aprovação do
presente projeto.
~
~
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1980. - Lenoir Vargas,
Presidente, em exercício - Jaison Barreto, Relator -· Humberto
Lucena - Eunice 1\Iichiles - Raimundo Parente _ .Jutahy Magalhães.
PARECER N. 0 765, DE 1980
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Tancredo Neves
Na forma regimental, vem a exame da COmissão de Finanças

Relator: !Senador Lenoir Vargas

lhador. concorrendo com o desgaste físico e
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acelerado ...

O projeto ... visa, justamente, modificar a redação do art. 5~,
OLT, para transformar em absoluta exceção aquilo que hoje se
tornou regra, ou seja, a prorrogação do trabalho normal".

3. o Projeto dá nova redação ao art. 59 da OLT, suprimindo
seus dois parágrafos. A alteração introduzida consiste, fundamentalmente em não permitir senão o acréscimo de 2 (duas) .horas
suplementares, no máximo.
3 .. 1. Do ponto de vista juridlco-constituc!onal, não há obstáculos· à tramitação do Projeto. O art. 16!5, da. Constituição, arrola,
entre outros direitos assegurados ao tra;balhador1 ''duração diãria
do trabalho não excedente a oito horas, co.m inr.ervalo para descanso, salvo casos especialmente previstos (item VI).
Justamente a ex,pressão final é que dâ margem à regulamentação das horas suplementares pelo legislador ordinário.
3.2. Regimental e tecnicamente, o Projeto nada apresenta
digno de reparos.
Do mérito. melhor dirão as doutas Comissões de Legislação
Social e de Finanças.
4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, jurídico, regimental e de boa téc;nica legislativa.
Sala das Comissões, 5 de março de 1980. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Lenoir Vargas, Rela tor - Aloysio Chaves,
vencido quanto ao mérito - Aderbal Jurema, vencido quanto ao
mérito - Helvídio Nunes - Raimundo Parente - Almir Pinto Bernardino Viana, vencido quanto ao mérito - Cunha Lima --:Murilo Badaró, vencido quanto ao mérito - Leite ChaVes.
PARECER N. 0 764, DE 1980
Da Comissão ~e Legislação Social
Relator: Senador Jaison Barreto.
O eminente Senador Nelson Carneiro, com o. objetJvo de por
fim aos abusos praticados por alguns empregadores quet em frontal desrespeito ao artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho,
vêm prorrogando indiscriminadamente a jornada diária de seus
empregados, propõe, com o presente projeto, nova redação àquele
dispositivo, de modo a torná-lo menos flexível.
"Com efeito", esclarece o Autor na Justificativa, "a permissão
contida no caput do referido art. 59 efeneralizou, de for•ma pre-

Projeto de Lei do Senado, de· iniciativa do ilustre Senador Nelson
Carneiro, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Traballlo.
Objetiva a proposição modificar a redação do artigo 5!1 da CLT,
para transformar em absoluta eXceÇão aquilo que hoje se fez
regra - a prorrogação do horário normal de trabalho -, suprimindo também os seuS parágrafos J.o e 2. o
Ao justificar a modificação legal !!}roposta, enfatiza o autor:
HO art. 59. com seus parágrafos 1.0 e 2.0, da Consolidação
das Leis do Trabalho, é prejudicial ao trabalhador, além
de contrariar a política governamental no âmbito do direito do trabalho, bem como a ordem pública.
Com efeito, a permissãO contida no ca.put do referido art.
59 generalizou, de forma prejudicial a prorrogação de mais
de duas horas, além do horário normal, por um simples
acordo· entre o empregador e o empregado que, em sua
essência, descaracteriza a manifestação da vontade do
economicamente mais fraco1 suj.eito a aceitar a Imposição
do empregador.
O prolongamento de mais duas horas de trabalho diário
prejudica a saúde do trabalhador, concorrendo com o desgaste físico e mental acelerado.
Além disto, os termos da redação deste artigo 59 oferecem
margem para o empregador possuir menor número de empregados em sua empresa, em detrimento da politica do
Governo que visa propiciar o maior aproveitamento de
mão-de-obra e o combate ao desemprego.
De reSto, o art. 59 contraria literalmente. o art. 165, inciso VI, da COnstituição Federal, que limitou a jornada
máltima de trabalho em oito horas diárias. Sendo tal preceito de ordem pública, nenhuma lei ordinária poderá ale
terá-lo au comprometê-lo. Admitido será, sem dúvida,
somente a prorrogação da jornada diária para a realização
de serviços inadiáveis ou cuja execução atrasada possa
acarretar prejuíw manifesto. ou em caso de força maior.
Vale acrescentar que o valor ínfimo de .20% nas horas
extras não. condiz com a realidade, pois o prolongamento
da jornada de trabalho sem o devido repouso e alimentação acarreta sérios desgastes mentais e físicos ao trabalhador, não bastando os 20% de acréscimo para fazer
face às despesas com medicação que posteriormente terá
de adquirir, a fim de suprir as citadas deficiências."
Entendendo ser o projeto constitucional e jurídiC01 a douta comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela sua aprovação.
A Comissão de Legislação Social opinou pela aprovação do
projeto.
Sob o .aspecto financeiro que nos cabe analisar, entendemos
ser a limitacão <ia jornada semanal de trabalho em 48 (quarenta
e Oito) horaS, medida de todo conveniente, por melhorar os rendimentos -do empregado com dua.s horas excedentes, sem excessos
distorci vos:
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Vale ressaltar que a utilização em excesso do trabalho extraordinário impossibilita maior absorção de mão-de-obra nas empresas.
Ante as razões apresentadas, concluimos pela aprovação do

Projeto de Lei do Senado n. 0 314, de 19'79.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 19'SO. - Cunha. Lima,
Presidente - Tancredo Neves, Relator - Pedro Simon - Alberto
Silva. - Mendes Canale - Lomanto Júnior - José Ricba - João
Lúcio -

Setembro de 1980

.... --------------------------------~

Raimundo Parente -

AffOnso Cama.rgo.

PARF.CF.R N• 766, DE 1980

Da Comissão de Constituição e Justiça. Ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 14, de 19-80 (n.0 567-B, de 1979, na
Câmara dos Deputados), que "instituiu o Dia Nacional do
ltotary''.
Relator: Senador Lenoir Vargas

O Projeto sob exame, de autoria do nobre Deputado Antônio
Zacharias, institui o "Dia Nacional do Rotary", fixando a data
de 23 de fevereiro como a da sua comemoração.
Na Câmara dOs Deputados, a proposição com Parecer favorável da sua Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada sem
restrições pelo Plenário.

Na verdade, nenhuma reserva se pode fazer ao Projeto, nem
em relação à sua constitucionalidade, juridicidade_ e boa técnica
Iegi.~lativa, nem em relação ao seu mérito.

na Lei n. 0 5.197, d 1e 3 de janeiro de 1967, que dispõe wbre a proteção à fauna e dá outras provodênclas.
o presente Projeto de Lei visa agora à criação de Estações
Ecol6gicas que não s-e dE·stinam .aJpenas a estudar a fauna e a flora.
Segrmdo se explicita na Mensagem- do Poder Executivo "o seu objetivo é mais amp-lo, inc~uindo a realização de estudos sobre o re-gime da qua.I1dade cta.s águas, do ar e do solo, além de p~esqtti.sas
relativas à biosliera e à extrapolação dos dados obtidos pa:ra auxiliar no planejamento com vistas ao d'esenvolvimento regional integrado. O que_ se pretende é investigar, cíentincamente, todo o
ecossi.stema local, e não apenas alguns de seus componentes. Por
esse motivo, é de absoluta conveniência 'que as -estações ecológicas
estejam situadas nos p:rincipai!S ecossistemas brasileiros, para que
cada um deles possa ter os seus aspectos eco!ógicos devidamente
pesquisados~~.

O parecer do ilustre re~ator, Senador Cunha Lima, ressalta a
importânci_a da matéria, acoll1-endo, em parte, o Projeto de Lei.
A divergência do relator está declarada nestes te·rmos: j<Restrição se faz, e .a meu ver irremovível, ao poder que se confere ao
Jv.llnistro do InteriOr de 'ódeclarar determinadas áreas do Territó.No Nacional como de interesse para a prot.eção ambiental", com
as implicações Iega~-S (previstas do P.rojet..o) decorrentes desse arbltrio.
"Ocorre, aí, uma intolerável interf·erência do Estado no domínimo privado/'
O ilustre relator r.econheoe as limitações inerentes ao exerci. cio do direito_ de propriedade. Esta não é nlais em nossos. dias como, sob concepção estritamente· juríd:ea, a definiu PUOH'I\A: "a
propriedade é a total sujeição jurídica de uma coisa, o domínio
completo sobre qm objeto CQl'lpóreo".

A função social da propriedade é ínsita à sua conceituação
moderna, como proclamava LEON DUGUIT: ":a propriedade não é
Trata-se de homenagem. a uma grande instituição de serviços mais o di"eito sul>jetivo do proprietário; é a função soclail do det.emtor da riqueza" ("Les t:ran.sformat1:ons Générales du Droit Prie benemerências, cujos feitos se refletem no apoio que recebe das vé'\ pág. 158).
comunidades onde atua.
Lembre-se, sempre oportuna, pela sua plena valldez, a fórSem outro fim senão o de "servir não só a si", o Rotary Club mula taxativa e enérgica, a respeito dessa matéria, introduzida
pela notável encíclica do santo Papa João :x:xm: ".1\.o direito de
aprimora o convívio comunitário, alargando a faixa dos cidadãos pr.opriedade privada sobre os bens está intrinsecamente inerente
que, na.s dezenas de Nações onde se instala, encontram maiores uma funÇão s·oclal".
oportunidades de a tos de solidariedade para com seus semelhantes.
A essa observação acrescenta o prof. Francisco Vito, da UniTalvez se pudesse ponderar, numa análise crítica mais severa, V·.ersidade Católica d·e Milão: 44 Aspecto privado e ~aspecto público,
que a ampliação de "datas nacionais" para comemorações de efe- obrigação do proprietário e tarefa da autoridade social, concorrem
mérides não devia preocupar o legislador, ou que tais datas deves- ambo-s para que o instituto da propriedade privada não ve·nha a
se di.svirtuar pela não atuação da:quUo que é <~intrinsecamente inesem ser criadas independentemente de lei, mas há de se reco- r-ente" a e1e _("A Encíclica Mater et Magistra e a hodierna Questão
nhecer que se trata de costume que se enraíza nas tradições le- Social", edições Paulinas, pág. 32).
gais do nosso País.
o nobre S-enador Cunha Lima, sem dúv~da, perf1lha todos esses conceitos. Não enfoca, porém, a questão sob ·esSe ângulo porEm face do exposto, opino favoravelmente ao PLC n. 0 14/BO que pref·eriu propor em seu douto par.ecer emenda supresiva, eliminando o art. 8. 0 e seus parágrafos do Projeto de Lei em análise.
por constitucional, jurídico e, inclusive, quanto ao mérito.
Mas essa supressão, tout court, no nosso entendimento, não é
Sala das Comissões, 24 de_setembro de 1980. - Aloysio ChavE>.s, a: melhor solução para matéria tão relevante como essa.
Presidente, em exercício - Lenoir Vargas, Relator - Nelson CarA noma contida no art. 8. 0 da .proposição apresentada pelo
neiro, vencido - Tancredo Neve_s, vencido - Helvídio Nunes, ven.~ Executivo fundamenta-se no art. 180, parágrafo único da Constituição
Fed·er.al, que coloc-a sob a proteçã.o e·special do Poder Púcldo - Almir Pinto -Bernardino Viana- Murilo Badaró- Ader ·
blico os documentos, as orbras e :JS locais de v.alor histórWo ou arbal Jurema.
tístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas.
PARECERES N's 767, 768 E 7fi'l, DE 1980
De acordo com o pr·eceito const!tucianal, já existe em vigor
Sobre o Projeto de Lei _da. Câmara n. 0 7, de 1980 (11.0 a Lei n. 0 6. 513, de 20 de dezembro de 1977, que -dispõe sobre a cria2. 139-B, de 1979, na CaSa --de origem.), "que dispõe sobre ção de Áreas Especi-ais e d.e Locais de Interesse Turistico, porquana criação de estações ecológ;"icas, áreas .de nroteção ambien~ to. 1é do inte·res.s·e do Pais agilizar a proteção prevlsta, para_que os
recursos existentes não sejam mais depredados nem degradados.
tal e dá outras providências".
Todavia, necessário s·e toxna proteger outras áreas, que po0
PARECER N. 767, DE 1980
dem ou não ter interesse turístico, mas devem ser preservadas,
e-vitando-se, tanto quanto passivei, a sua degradação.
Da Co-missão de Constituição e Justiça
Mas o s.:.m.ples receio de que excessos possam ser praticados
Relator: Senador Aloysio Chaves
com a aprovaçã·o do art. 8. 0 não deve conduzir à sua eliminação.
O Projeto de Lei da Oàmara n. 0 7, de 1980 (n.0 2 .139-B, de Impõe-;S·e, pois, encontrar fóxmu:a jurídica que, r·esguardando o
1979, na Casa de origem). oriundo de Mensagem do Poder Exe- direito de propliedacte, assegure à Adm-inistração Públic:a meios
cutivo, disciplina matéria que adquiriu extraordinário relevo e para •proteg·sr -c --m-eio--a-m-b-ie-nte,---scbr~tuclo -n-urrúi..- -época -em -que- se
atualida_de em todos os países do mundo-:
multiplicam exemplos de poluição ambiental~ em rios, lagos, baías,
No Brasil, a pres-ervação do meio ambi·ente. sobretud? _das afetando ecossistemas naturais indispensáveis à boa qualidade de
vida
humana.
áreas naturais representativas dos principais ecossistemas existentes em diversas regiões do país, foi alçada a nível constitucional,
O reexame da matéria levou-nos à revisão de outros rpontos
ao estatuir o art. 180, parágrafo único, da Carta Maior, como dever importantes do Projeto d-e Lei, incluídos no Substitutivo a seguir
do Estado, a proteção especial das "paisagens naturais notáveis, estruturado.
bem como as jazidas arqueológicas".
O SubstitutivO- introduz alteração ao art. 1. 0 , incluindo uma
·Normas especia.~s, orientadas para esse objetivo, encontram-se 1·eJerência às ATeas de Proteção Ambie~tal, uma vez que se trata
na Lei n.o 4.711, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) e de uma das principais matérias do Projeto de Lei.

Setembro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II)

O caput do art. to foi modificado para torná-lo mais re.sumido
e tamrem para que e.spelha.s.se melhor os objetivos das Estações
Ecológicas, segundo const.a das .publicações da SE:MA.
Foi dada nova redação e :acteSoe:nEB.do mais um parágrafo ao
art. ~,o para deixar bem claro que a área das !Estações Eco:ógica.s,
na qual poderá haver pesquisas capaz.e..s de acarretar modificações
no ecoosi.st.ema, não deverá em hipótese _alguma ultrapassar lO%
da superfície total de cada Estação. Pesquisas oomo as relacionadas cQm a sucessão ecológica, as queim?-das, os efeitos do pasto-re:o, etc., são muito importantes para o plan.ejamento da economia regional, mas devem ser feitas dentro de uína área préestabelecida, para .evitar os ríscos de uma modificação generalizada no amPiente natural.
O Substitutivo acrescenta à alínea b do § 1.o do art. 7.o:
'~ressalvado o disposto no § 2. 0 do art. l.O".
Insere ao § s.o:
1
' pelo prazo de um a
dois anos".
E acresce·nta o § 4.0:
41
As .penalidades .previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Administração da Estação Ecológica."
O acré...~imo proposto à alínea b do § 1.0 do .art. 7.o tem como
objetivo harmonizá-lo com a reàação--·sugerida para o art. 1.0 e
seus !§.
A inserção do prazo de apreensão -do material proiPido no § 3.0
visa a d-escaracte'rizar o confisco e, ao mesmo tempo, determ.inar
um período para que o !nfrator não disponha dOs instrumentos
necessârios à reincidência, configurando a penalidade.
o acréscimo do § 4.o objetiv·a deixar claro na lei, qual a autoridade que aplicará a penalldade.
O Substitutivo, face à objeção d::r douto Parecer do Senador
CUnha Lima, dá outra redação ao ~rt; -gp e- introduz no Projeto
de Lei o art. 9. 0 , com a redação proposta, limitando-se os de n,O$. 10
e 11 a dLspor sobre a vigência da Le-i, revogando as disposições em
contrário.
O objetivo dos arts. 8.0 e 9. 0 •é tornar bem claro que nas A.rea.s
de Prateção Ambiental não será desrespeitado o Direito de Propriedade. As llmitaçõss prev!~tas, em relação ao uso dessas Areas,
de um !aJdo melhorarão a qualidade da vida dos seus habitantes,
protegendo-o;S contra as agressões da população, e de outro, impedirão ou diminuirão os dano.s que poderiam ser causados por
certas obras de vu:tD, a ecDssiste.mas que o Poder PúJblico tem espeoial int·eresse em d-efendeT. Seria o caso, por exeínplo, de manguesais importantes para a criação de peixes ·e crustác·eos, muitas
vezes V'alio.sos para as populações locais.
Foi dada, também, uma redação melhor e mais cla"a aos dispositivos referentes às penalidades pre~ista;s, principalmente, no
que se refere ao mecanismo de aplicação de multas. Assim, o cumprimento das normas da legislação tributária e do processo administrativo fiscal in1pedirá que -excessos s.ejam eventualmente cometidos no que s-e refere às venalidad·es impostas. Haverá, assim,
um eq,uilíbrio entre a nece.SS,idade imperiosa de defender as A:reas
de Proteção Ambiental, e o emprego, sem excessos, das penalidades,
assegurando amp:o direito d·e defesa a quem for incriminado como transg~or.
o presente Projeto de Lei é constitucional e jurLdico e, quanto
ao mérito, somos .por sua aprovação, na forma da seguinte emenda que apresentamos:
EMENDA N. 0 1-CCJ

(Substitutivo)
Dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas de
proteção ambiental e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Estações Ecológicas são á.rea.s represe·ntativas de eeossistamas brasileiros destinados à realização de pesquisas bás!eas
e aplicadas de EcolOgia, à proteção do ambiente natu.rM e a.o desenvolvimento da educação conservadonista.
§ 1.o 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada _Estação Ecológica será destin~dã ~m carãter __pe~manente e_ ~eflnl
da em ato do Poder Executivo, a preservação 1ntegral da b10ta.
§ 2. 0 Na área restante, desde que haja um plano de zo;neamento aprovado, segundo se dispuser en;. regulamento, pOdera ser
autorizada a realização de pesquisas ecologicas que venhMn a acarretar modificações no ambiente natural.
§ s.o As pesquisas cientificas e_ QUtra.s ativldades rea~da.s
nas Estações Ecológicas levarão s~~pre em conta a ~ecess1dade
de não colocar em ·peri·go a sobrev1vcncia das populaçoes das espécies ali existentes.
Art. 2.o A.s -ES-t:ã:Ções :eCOlógicas seião criadas pela União, Es~ados e Municipios. em terras de ~eus domínios. definidos, no ato
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de criação, seus lÍmites ll'OOgráfiCOS e O órgão ~espon,sável peh
sua administração.
.Art. 3. o Nas §.re as viz!nhas às Estações Ecológicas serão observ:ad·os, .pa,ra a proteção da biota local, os cuidados a serem e-stabelecidos em regu1amento, e na forma prevista nas Leis n.os
4. 771, de 15 de setembro d•e 1965, e 5,197, de 3 de janeiro de 1967.
.art. 4. 0 AS Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de modo a perm.itiX estudos comparativos com as áreas da
mesma região ocupadas e,modtiicadas p.elo homem, a fhn de obter
informações úteis ao planejamento regional e o uso racional de
recurSos naturais.
Art. 5.o Os órgãos federais fina.ncladores de pesquisas e projetas no campa da eeo:qgia darão atenção especial aos. trabalhos
científicos a serem realizados .nas ~stações Ecológica-s.

Art. s.o Caberá ao Ministério do Interior, através d-a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SElMA), zelo.r pelo cumprimento
da destinação das Estações Ecológicas, manter organizado o ca-

dastro das que forem crla:d.as e promover a realização de 'reuniões
cientificas, 'Visando à -ela:boração de p-lanos 'f tr.abal:hro.s a serem nelas desenvolvidos.
Art. 7.0 As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem
utilizadas para fins diversos daqueles para os quais foram criadas.
§

l.o

Na álrea reservada às Estações Ecológicas será proibido:

presença de rebanho de animais domésticos de propriedade
particular;
b) exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não importem em prejuízo para a manutenção da
biota nativa, ressalvado o disposto no § 2.o do art. 1.0 ;
c) porte e uso de armas de qualque tipo;
d) porte e uso de instrumentos ~e corte de árvores;
e) porte e uso de redes de apanha de animais e outr.Q.s artefatos de captura.
~ 2.0
Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da Estação, a autoridade responsável pela sua administração poderá autorizar o uso e o porte dos objetos mencionados nas
alíneas c, d e e, do parágrafo anterior.
a)

§ s.o A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujeitará o infrator à apreensão do material proibido pelo prazo de
um a dois anos, e ao pagamento de indenização pelos danos causados.
§ 4.0 As penalidades previstas no parágrafo anterior serão
~plicadas pela Administração da Estação Ecológica.

Art. 8.0 O Poder Executivo, quan-do houver relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do Território
Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de
assegurar o bem estar das populações humanas e conservar ou
melhorar a.s"'"condições ecológicas locais.
Art. 9. 0 Em cada Area de Proteção Ambiental, dentro dos
princípios constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade; o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou
proibindo:
a) a implantaç'ão e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais d'água;
b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de
canais, quando essas iniciativas importarem em sensiYel altz.ra:;.::o
das condições eCológicas locais;
c) o exercício de atlvidades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área
protegida as espécies raras da biota regional.
~ 1. 0 A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou
mediante convênio com outras entidades, fiscalizarão e .supervísionarã_o as áreas _(le PFot~_ção Ambiental.
§ 2.0 Nas Areas de Pr6teção Ambiental, o não cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo, sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas
nessas atividades. à obrigação de reposição e reconstituição tanto
quanto possível da situação anterior e à imposição de multas gradmtdas de Cr$ 200,0 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil
cruzeiros), aplicáveis, diariamente, em caso de infração continuada, e reajustáveis de acordo com os índi_ces das ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).
§ 3.o As penalidades previstas no parágrafo anterior serão
aplicadas por iniciativa da Secretaria Especial do Meio Ambiente
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ou do órgão estadual correspondente e constituirão, respectivamente, receita da União ou do Estado, quando se tratar de multa.
I 4.0 Aplicam-se às multas pre~stas nesta Lei, as normas
da legislação tributária e do processo administrativo fiscal que
disciplina a Imposição e a coofança das penalidades fiscais.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ!cação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões 23 de abril de 1980. - Nelson CarneirQ,
Presidente, em exercício - Aloysio Chaves, Rela to r - Cunha
Lima, com votá em separado - Helvídio Nunes - Almir Pinto Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Leite Chaves - Murilo
Badaró.

Setembro de l980.

Com o art. 8. do Projeto, entretanto, formaliza-se uma ameaça grave a toda a sistemática jurídica brasileira, pois se pretende,
nas mãos de um único ,MJn!stro de Estado, o poder administrativo
que a nossa tradição legal sempre exigiu &e .excercesse através
de Lei ou de Decreto.
O citado dispositivo do Projeto e seus parágrafos, portanto,
são r~levantemente prejudiciais em termos jurídicos e politicas,
pois criam uma interferência administrati.va descabida no Direito
Brasileiro, e afetam, como precedentes indesejáveis, uma filosofia
de vida democrática já incorporada entre as melhores aspirações
dos nossos patrícios.
Isto posto, opino favoravelmente ao Projeto sob exame, com
a seguinte
0

EM;ENDA N.0 1 - CCJ
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR CUNHA LIMA

A proposição sob exame, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que indicou para a ·sua tramitação o rito estabelecido
pelo artigo 51 da Constituição, objetiva, em essência, duas principais providências:
a) a criação de Estações Ecológicas (definidas no art. 1.• do
Projeto) pela União, E'ltados e Municipios, "em terras de seus
domínios, definidos, no ato de criação, seus limites geográficos e o
órgão refiponsável pela sua adminiStração" (art. 2.0 do Projeto) ..·
b) conferir-se ao Ministro de 'Estado do Interior competência
para declarar "determinadas áreas do Território Nacional como
de Interesse para a proteção ambiental" (art. 8. 0 do Projeto).

A proposiÇão, já apreciada e aprovada pela Câmara dos Deputados, inclusive na sua Comissão de Constituição e .Justiça, vem
a este órgão Técnico por força do que dispõe o art. 100, número
17, do Regimento Interno do Senado, que confere à Comissão de
Constituição e Justiça a missão de emitir parecer, quanto ao mérito, às matérias que, entre outros obj etos, versem os concernentes a "limites do Território Nacional, espaço áereo e marítimo, e
bens do domínio da União".

As Estações Ecológicas, na verdade, já têm sido criadas pela
União, Independentemente do Projeto que ora apreciamos, A, própria Exposição de Motivos de fls., justificadora do Projeto, relaclona as dez Estações já implantadas ou em fa.se de implantação.

Nenhuma restrição, naturalmente, se pode fazer à criação de
Estações Ecológicas definidas no Projeto, providência deveras
oportuna para preservar determinados núcleos territoriais da de-·
vastação depredadora que assola o país e compromete o nosso
melo ambiente.
Restrição se faz, e a meu ver irremovível, ao poder que se
confere ao Ministro do Interior de "declara_r_ determinadas áreas do
Território Nacional como de interesse para a proteção· ambiental",
com as implicações legais (previstas no Projeto) decorrentes desse
arbítrio.
Ocorre, aí, uma· intolerável interferência do Estado no domínio privado.
Não se trata, no caso, de defender-se__ a propriedade privada
com intransigência, sobrepondo- a aos interesses do desenvolvimento nacional. O que se ressalta é o dsco, politicamente grave
e perigoso, de conferir-se a um Ministro de Estado o poder incontrastável de, por simples medida admin1straUva, declarar "de
interesse para a proteção amb.iental" qualquer área do teritório
nacional, decorrendo dessa decisão de arbítrio:
a) proibição de atividades que importem em degradação sensível do meio ambiente, "conforme o disposto em regulamento";
b) a Secret;:tri_a Especial do Meio Ambiente - SEMA, supervisionando tais áreas, poderá embargar quaisquer ativ~dades "que
degradem sensivelmente o meio ambiente", sem prejuizo da imposição de multf!.s graduadas rle cem cruzeiros a hUI;'l mil cruzeiros,
e apllcáveis, diariamente, em caso de infração continuada, multas
estas que serão aplicadas pela Administração das Estações Ecológicas e constituirão receita da União.
Ora, não se sabe exatamente como o futuro "regulamento'' definirá a "degradação sensível do meio ambiente", nem se poderá
evitar, também no futuro, que um _simples fiScal da SE:MA, por
motivações mesquinhas o subalternas, leve à deterioração financeira um proprietário que lhe seja desafeto, quer no embargo Q.as
suas atividades prioritárias, q~er na aplicação das multas diárias
que interessarão à gerêncla das Estações Ecológicas.
Predólifiha-na sociedade bt:a.sUeira a plena consciência da função social da propriedade (artgi !60, III, da Constituição), subordinando o domínio privado aos interesses superiores do país. A
desapropriaÇão, no texto constitucional, é o instrumento que se
conferiu ao Estado para assegurar o equilíbrio desses interesses,
co_nciliando o instituto da propriedade com a sua necessária função social.

AO

art. s·.o e seus parágrafOs
Suprimam-se o art. 8.o e seus parágrafos.
Sala das Gomissões, 23 ·de abril de 1980. -

Cunha Lima.

PARECER N. 0 76S, DE 1980

Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Passos Pôrto
Com Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça vem
a este ?rgão Técnico o Projeto de Lei da Câmara, de iniclativa
do P_re:sldente da 'Repúblic·a, dispondo sobre a oriaçáo de Estações
Ecologi.cas e dá outras ·providências.
Subm;etida ao Congresso Nacional, nos termos do ant. .Sl da
Constituição, a proposição original é acompanhada de exposiçãÓ de
_mot~vos do 'l\;_finistro do Interior, assinalando que ·as "estações
ecolog1cas ·serao instaladas em áreas de terra do domínio da União
dos Estados ou dos Municípios".
'
O Prcje~ dispõe, igu~Imente,_ sobre a concei-tuação e o r.egfme
de preservaçao das estaçoes ecologicas, o que, aliás, já é previsto
no II PND.
Foi para atender às linhas do aludido Plano Nacional de Desenvolvimento, que o Ministério do Interior, por sua Secretaria
Especial do Meio Ambi.ente, realizou demorada análise do .problema, selecionando áreas especiais. Inclusive, já vem implantando
estações ecológicas em ·Maracá, Roraima; Macapá-Jipioea, Amapá;
Anav!lhanas, no arquip~ktgo do mesmo nome, situado no Município
de Airão, Amazonas; Uruçui-Una, nO Piauí;· Aiua:ba, Ceará; Raso
de Gatarina, nos Municípios de Paulo Afonso, Santa Brígida e
Nova Glória, Estado da Bahia; Iquê-Juruena, no ·Município de
Aripuanã, Mato Grosso; Talmã, no Município de Cá~>eres, Mato
Grosso; Aracuri, no Município de Esmeralda, Rio Grande do Sul,
e Taim, nos Banhados de Taim, Municípios de Rio Grande e Santa
VItória do Palmar, Rio Grande do Sul.
De acordo com a exposição de mot.ivos, "as ,estações ecológicas
têm por objetivo preservar ecossistemas naturais e sea.W- de campi
av·anç.ados para· as universidades, instituiÇões ·cientificas e pesquisadores em geral, proporcionando aos mesmos, uma bas.e pa:ra a
realização de estudos ecológicos". E enfatisa:
"Por outro lado, as .referidas estações não se destinam apenas a estudar a fauna e a flora. O seu obje,tivo é mais
amplo, incluindo a realização de estudos sobre o regime de
qualidade das águas, do ar e do solo, além de pesquJsas rela·tivas à biosf.era e à extrapolação dos dados obtidos para
auxiliar no planejamento com vistas ao desenvolvimento
regional integrado. O que se pretende é investigar, cientificamente, todo o ecossistema local, e não apenas alguns
de seus componentes. Por esse motivo, é de absoluta conveniência que as estações ecológicas estejam situadas nos
principais ecossis·telnas brasileiros, para que cad.a um deles
possa ter ós seus aspe'etos ecológicos devidamente pesquisados."
A Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada nas Comissões e em Plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, entretanto,
pelo fato de o Rel·ator designado, Senador Cunha Lima, ter apresentado Emenda supressiva do art. 8.0 e seus .parágrafos, houve_ por
bem de examinar mais profundamente a proposição governamental. Decidiu manter o art. 8.0 e p,.rágrafos e aprovar Substitutivo,
na forma do Parecer do Senador Aloysío Chaves, designado para
relatar o Vencido.
O ponto de discordância surgiu em virtude de haver o Senador
Cunha Lima interpretado o texto do referido art. 8.0, como "intolerável interferência do Estado no domínio privado", porquanto
cutorga ao Ministro do Interior poderes para "declarar derterminadas áreas- do Território Nacional como de interesse para a proteç:ão ambiental".
De <início, o Projeto é oportuno, é constitucional, é necessário e
vem atender, sob todos os pontos de v.ista, ao interesse nacional.
Esta vinculado, umbelicalmente, à defesa do meio ambiente, ao
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conhecimento da ecologia em todos .os seus componentes. Partindo,
pois de tal premissa - mas .procurando situar a análise aos aspec-

tos que· d..izem respeito, direta.m.ente, à área abarcada por esta

Comissão, -~é de assinalar que o mundo a:tual se preocupa. com o
meio ambiente, com a preservação das espécieS, com b destino do
Homem.
O Projeto, ao propor a criação de Estações Ecológicas, define
a posição do Governo brasileiro, que pre·tende definir, qualitativa
e quantitativamente recursos floreeltais e hídricos, estudando toda
a complexa estrutura da nossa ecologia. Com i:sso, rec-olherá .informações necessárias a ,providências obj etivando a. conservação racional dos recursos na-turais e de saneam.ento ambiental, num
trabalho que deve ser desenvolvido ha;rmonJcamente.
A preservação do meio ambiente, ta!l!to quanto o controle da
poluição, é fundamental, em virtude do agravamento do desequilibrio ocorrente no processo de urbanização do País. No Brasil,
há o fenômeno da metropolização prematura, com a prolif.eração de
g:randes conglomerados urbanos e, .também, a ,pulverização das
pequenas cidades. São os dois extremos, sem existir o que se convencionou chamar de "número adequado" de eidades médias.
Outro fato preocupante é a devastação de recursos n:a,.turais
(solo, vegetais e animais)_ que, Eegundo o II PND ''a.ssume_p·roporções inadmissíveis~ em conseqüência da eonstrução da infra-estrutura, da e~ecução de prOgramas industriais e agricolas, mas, prin~
cipalment-e, da ação predatória de interesses im·ediatis·tas". Daí
a politica de enfrenta-r-se o problema. em __ três áreas; o meia
ambiente, a preservação de recursos naturais e a def-esa e proteção
da saúde humana. Tudo, em virtude do entendime.n-to exposto no
n PND, de que:
"O Brasil dispõe de maior flexibilidade, quanto à politica
de preservação do equilíbrio -ecológico, do que a gene.r:alidade dos PaíseS desenvolvidos, por ainda dispor de amplas
áreas não .poluídas. Sem ·embargo, ,a ,tradição de ação predatória contra a natureza, em ce:r:t-as atividades de baixa
produtividade, impõe, desde já, a necessidade de medidas
preventivas."
Al~m disso, o II Plano Básico de -De.s.envolvim·ento Cientifico e
Tecnológico também registra o Interesse pertinente ao conhecimento amplo da hidrologia e da climatologia das diferentes regiões
braslleira.s. p,rogi"amou serviços, por -exemplo, tendentes ao levantamento ~xato dos microclimas da Amazônia, inclusive -estabelecendo rede regional d-e observatórios e promovendo a automatização
e unificação dos sistemas de hidrologia e mete-orologia. No pantanal mato-grossense já foi inlcia_do o_ planejamen.to científico de
obras hidráulicas· objetivando a proteção contra as inundaçã.es, a
drenagem urbana, a conservação do Iilêio -àtilblente. No Rio Grande
do Sul, vêm sendo feitas pesquisas hidrogeológicas e hidrológicas.
Enfim em todas as regiées está sendo realizado esforço a ser
eoroado eom a criação de vasta rede de E-stações Eco-lógicas.
O Sub.:.titutivo formulado pela Comissão de Constlituição e Justiça, parece merecedor de -apoio. De.s.de o caput do art. 1.0 • ele torna
a proposição mais objetiva. E no tocante ao ponto que gerou conflitos, o parecer do Senador Aloyslo Chaves explicita:
"O objetivo dos arrts. 8. 0 e 9.0 é tornar bem claro que nas
Areas de Proteção Ambiental não será. desrespeitado o
Direito de Propriedade. As limltlações previstas, em relação
ao uso dessas Areas, de um lado melhorarão a qualidade
da vida dos seus habit-antes, protegendo~os contra as agressões da população, e de outro, im~edirão ou diminuirão os
danos que poderiam ser causados pOr-Certas obras de vulto,
a ecossistemas que o Poder Público .tem especial Interesse
em defender. Seria o caso 1 por eXemplo, dos manguezais
hnpor;tantes para a criação de peixes e cruS'táceos, muitas'
vezes valiosos para as popUlações locais."
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei, na forma do Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1980. - Eve!ásio Vieira,
Presidente - Affonso Camargo - José Lins - Passos Pôrto Relator - Leite Chaves.
PARECER N. 0 769, DE 19!13
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Raimundo Parente
Sob exatne o Proj.eto de Lei de iniciativa do S-enhor President·e
da República que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e
dá outras provid~ncias.
A proposição é submetida à deliberação âo Congresso Nacional,
nos termos do art. 51 da Constituição e está acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Est~do do Interior,
que assjm justifica a criação das Estações Ecológicas pelo Poder
Público:
''A preservação dessas áreas n_a_tur_ais, representativas dos
princípios ecossistemas existentes nas diversas -vegiões do
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Pais encontt:a-se pvevísta no n Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que trata, inclusive, do estabelec.tm-e-nto
de uma :r;ede de estações ecológicas.
A Secretaria Especial do Meio Ambiente ISEMA), deste
'Mlnlstério, promoveu aprofundados estudos oobre a matéria, e s.eleclonou vãrlas áreas, dentre as quats as mencionadas a seguir, já lmplarnadas ou em fase adientada de
implantação:
I - Estação Ecológica de Maracá- Rom!ma;
II - Estação Ecológica de Maracá..Jiploca- Amapá;
Ill - Estação Ecológica de Anavilhanas - Arqu.ípé~ogo de
Aoavi!hanas, Município de Airi'.o, no Estado do .Amazona.s;
IV - Estlação Eeológica de Uruçu!-Una - Municiplo de
Ribeiro Gonçalves, no EstSJdo do Pl:mí;
V - Estação Ecológica de A!uaba - Muníciplo de Aiuaba,
no Estado do Ceará;
VI - Estação Ecológica do Raro de Ca.tarina - Munlcipios
de Paulo Afonso, Santa •Brígida e Nova Gloria, no EstSJdo
da Bahla;
VII - EstaÇão Ecológica de Iquê..Juruena - Murilcípio de
Arlpuanã, no Estado de M:>to Grosso;
VIII - ,Estação Ecológica de Taiamã - Município de Cáceres, no Estado de Ma:to Grosso;
IX - Estação Ecológica de Aracuri - Munlcipio de Esmeralda, no Estado do Rio Grande do Sul;
X - Estação Ecológica do Taim - Banhados do Talm Munlcipios de Rio Grande e Santa VItória do Palmar, no
Estado do Rio Grande do Sul.
As

,estações ecológicas têm por obj-etivo preservar ecossis-

temas naturais e servir de ca.mpi avançados para as universidades, instituições científicas e pesquisfLdor,es em geral,

propo.rcionando, aos mesmos, uma base para a realização
de estudos ecológicos.
P'or outro lado, as referidas e.31tações não se destinam apenas a estudar a fauna e a flora. O seu objctivo é mais
amplo, incluindo a realização de estudos sobre o regime
da qualidade das águas, do ar e- do solo, além de pesqutsas relativas à ·biosfera e à eJCtrapolação dos dados obtidos para auxiliar no planejamento com vistas ao desenvolvimento regional integrSJdo. O que se pretende é Investigar, cientificamente, todo o ecossistema local e não
apenas alguns de seu.s componentes. Por esse motivo, é de
absoluta conveniência que as estações ecológicas estejam
situadas nos principais ecossistemas brasUeiros, para que
cada um deles possa ter os seus aspectos ecológicos devidamente pesquisados. ·
O anteprojeto de lel estabelece, em seu artigo 8.0, que o
Mlnlstro de Estado do Interior, mediante proposta da
SEMA, poderá declarar como de iriteresse para a proteção
ambiental determinadas áreas do Território Nacional. Nessas âreas, que serão supervisionadas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, poderão s·er aplicadas mtütas àqueles cujas a·tividades degradem sensiveLmente o meio ambiente. E-siSas multas serão impostas pela SEMA e arrecadadas pela União.
Por constituir-se uma das metas prioritárias da Secretaria
Especial do Meio Ambiente, e tendo em vista ~tornar-se cada
vez mais difícil -encontrar áreas naturais não degradadas,
fica ressaltada a urgência do assun.~o. Em vários locais, a
demora de apenas um ou dais anos, no estabelecimento das
estações ecológicas, pod.e significar um prejuízo irreparável!'
'rramitando na Câmara -dos Deputados, a matéria foi examinada- nas Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de
m-erecendo aprovação do Plenário, em Sessão de 3 de
dezembro de 1979.

Finan~as,

Já no Senado F-ederal, manifesta:ram~se as ComisSões de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dicidSJde, com
substitutivo, e de Agricultura. favoravelmente ao Subs.ti·tutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça.

Dispõe o proJeto sobre a conceituação ·e o regime de prevenção das Estações Ecológicas, a:tendendo à diretriz inserida no II. 0
Plano Nacional de Desenvolvimento.
Tais estações serão criadas pela União, Estados e Municípios,
em terras de seus domínios, definindo-se os limites geográficos e
órgão responsável pela sua administração.
Trata-s·e de íniciativa de amplo alcance, que vem ao encontro
de anseios justificados da população brasileira, que aspira a preservação de seu meio ambiente.
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Sob o aspecto financeiro, vale destacar que o projeto prevê
multas que serão graduadas e aplicadas por iniciativa da Secret:hl'ia Especial do Meio Ambiente ou do ó.rgão ·estadual correspondente, sendo que sua arrecadação- ·constituirá receita da União
ou do Eenado, respectivamente.
Ser2o aplicadas a estas m'uJtas as normas da legislação tributária e do processo administrativo fiscal que disciplina- a ;imposição
e cobrança de penalidades fiscais, conforme prevê o § 4.0 do art. 9.0
da proposição:
·A vista do exposto, concluimos pela 3!provação do _Projeto de
Lei em exame, na forma do Substitutivo da ComJssão de COnstituição e Justiça.
SaJa das Comissões, 25 de set,embro de 1980. - Cunha Lima,
P<esidente- Ralnufndo Parente, Relator- Pedro Simon- Alberto
Silva - Lomanto Júnior - Vicente Vuolo - Affonso Cama.rg-o José Richa - 1 João Lúcio - Mendes Canale.
PARECER N• 770, DE 1980

Da Comissão de Constituição e Justiça., sobre o Ofício
"S" n.o 34, de 1979 (OfíciO: n, 0 68-P/MC, de 31-10-79, na
origem) do 'Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando a,o Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e. do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário- n.0 88.327-4~ o
qual declarou a inconstitucio-nalidade dos arts. 178 e 182 da
Lei n. 0 1. 520, de 23 de dezembro de 1970, que Instituiu o Código Tributário do Município- de Araçatuba., Estado- de São
PauiQ-.
Relator: Senador Amaral Furlan
Paro os fins prev.!stos no art. 42, VII, da OOnstituição, o Senhor
Presidente do Supremo TII!bunaJ Federal enviou a esta Casa, cópias
das notas taquigráficas e do acórdão profer!.do rpor aquele Egrégio
Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário n.o .88.327-4, o qual
<feclarou a 4J,constitucion&idade dos arts. 178 e 182 da Lei n. 0 1.,520,
de 23 de dezembro de 1970, que instituiu o Código Trlbutárlio do Município Pau]jsta de Ara.çatuba.
Narram os .autos que os recorridos impetraram, origilnariam,ente
-m:anda<io de s·zgur:ança, n~ instância sing.ela, contia ·ato do Prefeito
de Araç.atuba, sustentando a incon.stitucionaltdade da cobrança
da Taxa de Renovação de Licença para Localização e Funciona-

mento.

•

o:mce:d:da a ordem impekada, a Quirnta Câma:ra do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil determinou o improvimento do recurso
voluntário, com a cons:·eqü·ente subsistência. da sentença conc·esstiva
da segurança, reconhecidos os .seus jurídi.cos fundamentos.
!Ainda assim inconformada, a Prefeitura Municipal de Araçatuba interpôs recurso extraordlná·ri.o C(Jm fun.da·mento nas letras "a" e
"d" da p•armissão COI15titucional, tendo sido indeferido pelo despacho pr·as!danclai, mas seu .processamento foi ordenado, via de agravo de instrumento.
A !lustrada Procuradoria Geral da República opinou :pelo não
conhecimento do recurso.
Relatando a matéria 1 o eminente Ministro D.écio Miranda frisou que· o acórdão recorrido está em perfeita co:nsonã.ncta com as
iterativas decisões do Supremo Tribunal Federal que considera inconstitucional a Taxa de Renovação de Licença para Localização,
por não corresponder a efeti'V'O exercício de poder de policia ou a
serviço prestado ao contribuinte.
Em síntese, o Sup.remo Tribunal Federal, mais -uma ve~, consagr:a o entendimento de que, em•bora l·egal a cobramça da taxa de
licença no ato da abertura do estabelecimento, torna-se ela ilegal
quando é eximida n,a renovação anual da licença, porque na renovação, o p::>der público não prat:ca efetiv.amente o poder de polícia no
tocante à loca.:izaç.ão já autorizada. Na oanceituição de taxa há como p·r€ssuposto fátlco a contrap!'le.stação de serviços e, inexistiindo
estes, inexiste tamhém o fato gerador, tornando, pois, desca-bida a
oobrança doe renovação de licenç·a.
Em Sessã-o P1anâria, realizada em 5 de setembro de 1979, o Supremo Tribunal ~ederal, à un:fonnidade de votos, não conheceu do
recurso.

O acórdão proferido foi publicado no Diário da Justiça de 28
de setembro de 1979, estando encimado pela seguinte ementa:
"TRIBUTARm. Taxa de renovação anual de licença :para
localização. Jnstituida pelo Munieípio de Arai'B.twba e incidente, à base de percentuais do salário mínimo, s01bre a área
construída d·os estabelecimentos de comércio ou de prestação de serviços, ou sobre o núm·ero de empregados dos estabelecim·entos industriais (Oódig:o Tri,butário Municipal, Lei
n.o 1.520, de 23-.12-70, arts. 178 e 182). Inconstitucionalidade .da taxa, por não corresponder a efetivo exercício de
.poder de polícia ou a s.e,rviço prestado ao contr~buinte. P:re
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cedentes, ent<e outros: RJE 70.357, RTJ 60!181), mun. de Cartaoica; Rill: 89.528, Pleno de 22-Q-79; DJ de 2-7-79, mun.
de 1Manaus."

Assim, verificada. a obediência aos aspectos_ formais estabelecidos no ar.t. 116 da Constituição, e tendo em vista o que determina
o art. 42, VII da Carta Magna, combdnado com o art. 100, n do
Regimento Lnterno do Senado, formulamos o seguinte
l!BJOJETO DE RESOLUÇAO N.o 97, DE 1980
Suspende a execução dos arts. 178 e 182 da Lei n.o
1. 520, de 23 de dezembro de 1970, que instituiu o Código
Tributário do Município de Ar-tuba, Estado de S. Paulo.
O Senado Federal resolve:

Artigo unico. E suspensa, por incon.stituciori.alidade, noo termos da decisão deíin!tiva do Supremo Tribun'al Federal, proferida
em 5' de setembro de 1979, nos autos do &curso Exl<aorddnárlo n.o
88.827-4, do Estado de São Paulo, a execução dos a:rts. 178 e 162
da Lei n. 0 1. 520, de 23-12-70, que lnstltuiu o Côdlgo 'l'rlbutár!o do
Munl.cipio de Araçatwba, daquele Estado.
Sala das Comls.sões, 24 de setemlbro de 1980. - Al<>ysio Chaves,
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Lenoir Vargas - Murilo
Badaró - Aderbal Jurema - Alm!ir Pinto - Bernardino Viana Cunha. Lima - Helvídio NWies - Tancredo Neves- Fra.noo Montoro - Nelson Carneiro.
PARECER N• 771, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Oficio
"S" JL 0 1, de 1980 (Ofício n. 0 87-P/MC, de- 10'-12-79, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
·encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n.O 91. 5{)5-2, o qual. declarou a inconstitucionalidade da Lei n.o 323, de 27-9-78~ do Município de
Fátima do Sul, Estado de .Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Aderbal Jurema
Para os fins pre~lstos no art. 42, VII, da Constitulç§.o, o Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou a ~a Casa,
as eópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido p~l_? Pretória Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário n.O 91.5~-2, do
Estado de Mato Grosso do Sul, o qual declarou a inconstitut:ionalidade da Lei n. 0 323. de 27-9-78, ·do Municipio de Fátima do SUl,
naquele Estado.
Narram os autos, que o recorrente, no Juízo de 1.0 grau, impetrou mandado de segurança contra a Prefeitura MunicipaJ de
Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, aJegando a incomfpetência da autolidade municipal para a fixação da quantidade
de horas e a continuidade ou nã.o da jornada de trabalho, em
instituições bancárias.
Concedida a segurança, foi a mesma reformada pelo Tribunal de Justiça, sob o enfoque de que- o município, atendendo ao
poder de policia local e principio constitucional do peculiar interesse, pode estabelecer, dentro do horário comercial, o periodo
de funcionamento .dessas horas, respeitadas as diretrizes da COnsolidação das Leis do Trabalho.
Irresigna"cto com a decisão, o recorrente, ~anco Brasileiro de
Descontos, interpôs recurso extrao:r:dinário, arr~mado nas letras a,
c e d do permissivo constitucional. Sustentou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.O 323, de 27-9-78, daquele municipio, havendo o acórdão recorrido, não apenas con.trariado a Constituição, como negado vigência à lei federal, e ainda entrado em dissidio com numerosos acórdãos .da Suprema COrte.

Relatando a matéria, o eminente M!rust<o Décio Miranda, reportando-se ao mais próximo precedente do Supremo Tr!bunaJ
Federal, o Acórdão no RE 89.942, de que fora igualmente Relator,
conheceu do recurso pelas invocadas alíneas a., c e d, e lhe jdando
provimento, para restabelecer a sentença da instância singe a, que
concedera a segurança.
Em síntese, o julgado consagra o entendimento de que o "peculiar interesse" municipal não se compatibiliza com matéria de
competência da União, retratada, no ca.so concreto, pelo funcionamento· das instituições de crédi·to que está afeto ao Banco central
do Brasil, violando assim, o art. 15, II, b, que autoriza a Prefeitura a organizar apenas os serviços públicos locais.
Em 10 de outubro de 1979, o Supremo TribunaJ Federal, por
decisão uniforme, ·declarou inconstit•ucional a Lei n. 0 323, de
27-9-78, do Municipio de Fátima do SuL
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça. de 5 de novembro
de 1979, com a seguinte ementa:
"Constitucional. Horãrio de Bancos. Peculiar interesse do
Município. Não é de reconhecer-se, quando o interesse na-
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cional sobrepuja o Interesse local. Oompeténc!a da União
e não do Muniqípio, para regular tanto o horário interno
de trabalho, como· o externo de atendimento ao público
pelos Bancos. Inconstitucionalidade da Lei n.0 323, de 27
de setembro de 1978, do Município de Fátima do Sul, Es·
tacto de Mato Grosso do 51.11."
A vista do exposto, obedecido os aspectos formais estabeleci·
do no art. 116 da constituição e tendo em vista o que determina
o art. 42, vn, da Carta Magna, combinado com o art. 100, II, do
Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 98, DE 1980
Suspende a execução da Lei n.O 323, de 27 de setem·
hro de 1978, do Município de Fátima do Sol, Estado de
Ma.to 'Gross-o do Sul.
'

O Senado Federal resolve:
Art·igo único. 1!: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da deciSão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em lO de outubro de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário
n. 0 91.505·2, do Estado de Mato Grosso do Sol, a execução da Lei
n.O 323, de 27 de setembro de 1978, do Municiplo de Fátima do Sul,
daquele Estado.
Sala das Comissões, 24 de setembro de W80. - Aloysio Cha·
ves,. Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Leite
Chaves - Franco Montoro - Almir Pinto - Bernardino Viana Cunha Lima - Lenoir Va.rgas - Mnrilo Ba.daró - Nelson Car ..
neiro - Amaral Fnrlan.
PARECERES Nos 772, E 773, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei n.o 231, de 1978 que uintrodaz
modificações na. Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que institui o Fundo de Ga.qtnti.a. do Tempo d'e Serviço''.

PARECER N. 0 772, DE 1980
Da Comissão de Constituição e .JUstiça
Relator: senador Helvídio N~es
O projeto em exame pretende introduzir moc1ificaç6es na Lei
n.0 5 .107, de 13 de setembro de 1966, para o efeito de permitir que,
na vigência do contrato de trabalho, a conta vinculada do FGTS
possa ser utilizada pelo empr-egado optante, no ca.so de despejo
.decretado por sent€nça judicial.
2. Caberia ponderar, desde logo, que, embora a Lei n. o ....
5.107/66 contemple hipóteses de movimentação da .conta vincula·
da, na vigência do contrato de trabalho, como no caso de nec·essidade grave e premente, pessoal ou familiar, por motivo de doença, e para aqu:Lsição de moradia própria, ~inanciada pelo SFH, é
de se assinalar que todas as demais hipóteses de utilização da conta estão condicionadas à rescisão ou à ex;tinção do contra to de
trabalho. ·
3. :é que ambas essas hipóteses Vti.sam a atender finalidades
sociais relevantes, pois não seria razoável admitir-se que o pecúlio
que se destina a constituir a forma de compensação do tempo de
serviço ao empregado, valendo o FGTS, de.starte, como sucedâneo
da lndenização prescr.'i.ta na OLT, possa ser diminuído ou esvaziado
sem que ocorram motivações plena e exaustivamente justificáveis.
4. Por outro lado, é de se ponderar que, se pode ha'Ver outras
espécies de necessidades suscetíveis de serem consideradas, por
igual, como socialmnte relevantes, ter-se-ia de f11xar quais as que,
<>m face da própria natureza e finalidade dos depósitos do FGTS,
poderiam e deveriam ser, de forma prioritánia, por eles atendidas.
5. Não seriam necessárias maiores considerações para evidenciar caráter ilusório ,do projeto em exame, certo que o senti·do maior dos depósitos do FGTS não é evidentemente, o de aten.
der a eventuais necessidades ou dificuldades financeiras por que
passe o empregado.
6. tOonstltucional e jurídico, o Projeto de Lei n.O 231, de
1978, não me parece· conveniente quanto ao mérito, pois que foge
à Lilosofla que inspirou a adoção da Lei n. 0 5.107, de 1966·.
7. .ante o ex]lOsto o p·arecer é, no mérito, pela rejeição do
projeto.
Sala das Conússões, 26 de março de 1980. - Henrique de La
Roeque, Presi<lente - Belvídio Nunes, Relator - Almir Pinto Aloysio Chaves - Hugo Ramos - Amaral Furlan - Murilo Badaró
-

Aderbal Jurema -

Bernardino Viana.

PARECER N.0 773, DE 1980

Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Raimundo Parente

Pretende o ilustre senador Orestes Quércia, com o presente
projeto, acrescentar uma alínea ao inciso II do al'lt. 8.0 da Lei n.o
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5.1Ó7, de 1966 (Fuudo de Garantia do Temop de Serviço), de modo

a que o empregado optante, na vtgênc!a do eontrato de trabalho,
pos.sa movimentar sua conta vinculada na hipótese de ter sido
decretado o seu despejo, por sentença.
/Embora eons!derando constitucional e jurídica a proposição,
a douta Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se, no mé-

rito, pela rejeição, tendo em -Vrista a necessidade de se ·preservar

as 'finalidades do Fundo de Garantia, acrescentando:
upor outro lado, é de se ponderar que, se pode haver outr:;w espécies de necessidades suscetíveis de serem consideradas, por igual, como socialmente relevantes, ter·Se·ia
de fixar quais as que, em face da p_rôpria natureza e finalidade dos depósitos do F'GTS, poderiam e deveriam ser,
de forma prioritâria, por eles atendidas.
_
Não seriam iieCessárias maiores considerações para evoidenciar caráter ilusório do projeto em exame, certo que o
sentido maior dos depósitos do FGTS, não é, evidentemen·
te, o de atender a eventuais necessidades ou dif·~culdades
. financeiras por que pas.se o empregado...
Parecem-nos pertinentes a.s observações do eminente Senador
Helvídio Nunes, autor do parecer aqui reportado. Realmente 1 muito
cuidado deve ter <> legislador :paro. não dar seguimento a proposições que, embora justas, venham aos poUcos exaurir os recursos
õepositádos nas contas vinculadas e com isso desnaturar as finalidades do FGTS.
De resto, a solução dada pelo projeto não resultaria em qualquer provelto ,para o empregado que, eventualmente, f!CaSSé na dl·
fici1 situação de já ter tido seu despejo decretado por sentença
juà.lc!al.
É que1 pela lei processual, uma v-ez proferida a sentença, não
há mais posslbilldade de purgação <la mora, pois, o pagamento doo
aluguéis vencidos, ensejadores da ação de despejo, só é válido para
sustá·la se feito antes da sentença. Além dLsso, )llésmo que o réu
deposite o valor do débito e interponha apelação, não conseguirá
evitar o despejo, pois, nos casos de falta de pagamento, esse recur.so não tem efeito suspensivo.
Por último, valeria lembrar que o projeto 5e ressente de uma
imperfeição técnico-legislativa, pois ao referir-se, genericamente,
ao despejo, embora o seu fun~amento óbvio seja pela falta de pa·
gamento de aluguéis, essa açao pode ser proposta pelo locador por
várioo outros motivos~ entre os quais, o descum'Primento de OTY"''quer cláusula do contrato de locação.
Ante o exposto, opinamos pela rej<>içao do projeto.
Sala das Comu;sões, 25 de setembro de 1980. - He1vidio Nunes,
presidente - Raimundo Parente, Relator- Jaison Barreto - Nel·
son Carneiro - Alo.ysio Chaves - Franco Monto-ro, com restrições.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai a
publicação.
Através do A viso n'i' 199, d~ 25 do corrente, o Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União encaminhou ao Senado cópias das atas das sessões em
que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina.
O expediente foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças,
para conhecimento,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) lei que serão tidos pelo Sr. }9-Secretário.

Sobre a mesa, projetas de

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 262, DE 1980
Permite ao advogado ter vista de processo administrativo fora da
reparth;ão, alterando dispositivo da Lei n'i' 4.215, de 27 de abril de
1963, que dispõe: sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Congre:sso Nacional decreta:
ArL ]o O inciso XVII do art. 89, daLeino4.215, de27deabrilde 1963,
passa a vigorar com a seguinte redação:
.. XVII- ter vista fora dos cartórios nos autos de processos de
natureza civil, criminal, trabalhista, militar ou administrativa, e fora
de qualquer repartição federal, estadual ou municipal, de entidades
de administração direta ou índireta, paraestatais e fundações instituídas, mantidas ou subvencionadas pela administração pública, e
quando não ocorra a hipótese do inciso anterior."

Art. 2'i'
Art. 39

Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
O projeto de lei ora oferecido à consideração da Casa tem sua origem em
indicação do Dr. Sebastião Rodrigues Lima, aprovada pelo Instituto dos Advogados do Brasil.
O objetivo é alterar a redação do inciso XVII, do art. 89, da Lei nl14.215,
de 1963, de 1963, que diz:

"Art. 89. São direitos do advogado:
XVII - ter vista fora dos cartórios nos autos de processo de
natureza civil, criminâl, trabalhista, militar ou administrativa,
quando não ocorra a hipótese do inciso anterior."
A hipótese do inciso anterior a que alude o texto é decorrente da existência de litisconsortes com procuradores diversos, caso em que- ã. retirada por
um deles poderia prejudicar a atividade dos demais e o interesse dos restantes
litigantes na mesma posição processual.
Entretanto, como bem lembra o ilustre autor da idéia aqui veiculada, o
Dr. Sebastião Rodrigues Lima, irivariãVelmente as autoridades administrativas julgam-se não atingidas pela prescrição legal do referido inciso XVII, do
art. 89, do que resulta ficarem os advogados sem o direito de vista dos autos
fora das repartições.
O projeto de lei ora apresentado tem, pois, a finalidade de dirimir a dúvi-

da.
Lembrado deve ser, por outro lado, que a administração pública não
pode conced_er ou negar vista de processos a seu talante. Em verdade, constituindo o processo administrativo uma forma de documentar a prâtica de ates
administrativos, daí 'não deve ser inferido que ele- o processo administrativo - é documento de propriedade da ad~inistração, como sUstentado por
alguns. E isto porqUe a documentação do ato não se faz apenas por interesse
precípuo da administração, senão que, sobretudo, para viabilizar direitos individuais constitucionalmente garantidos, a saber: o de ampla defesa, o de habeas corpus. o de mandado de segurança, o de representação e petição, o de
ação popular e o de certidão(§§ 15, 20, 21, 30, 31 e 35, do art. !53, da Consti-
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didas todas as vantagens derivadas de seu vínculo empregatfcio, sob pena de
o afastamento para o exercício da liderança sindical ficar desestimulado.
Sala das. Sessões, 26 de se_!.embro de 1980. - Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÁO CITADA
LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Art. 811 O empregado poderâ utilizar a conta vinculada, nas seguintes
condições conforme se dispuser em regulamento:
1 -no caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, comprovada mediante declaração desta, do Sindicat9 da categoria do empregado ou da Justiça do Trabalho, ou de cessação de suas atividades, ou em caso de término de
contrato a Prazo determinado, ou, finalmente, de aposentadoria concedida
pela Previdência Social, a conta poderá ser livremente utilizada;
II- no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, a conta poderã ser utilizada, parcial ou totalmente; com a assistência do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste, com a do representante do Ministério
do Trabalho e Previdência Social (MTPS), nas seguintes situações devidamente comprovadas:
a) aplicação de capital em atividade comercial, industrial ou agropecuãria, em que -se hã.ja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos do art. to desta Lei:
c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamentos destinados à atividade de natureza autônoma;
e) casamento do empregado do sexo feminino.

liI - durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderã ser utilizada na ocorrência das hipóteses- previstas nas letras b e do item II
deste artigo.
(Às Comissões de Constituirão e Justiça, de Legislarão Social e
de Finanças. I

tuição Federal.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 264, DE 1980

E, por se tratar de garantias asseguradas na Constituição Federal, dúvida não persiste quanto ao poder a lei federal, in casu,dispor também para Estados e Municípios.
Ademais, o que aqui se tem em mente é propiciar melhores condições
para o exercício da atividade do advogado e, por conseqüência, maior proteção ao interesse do cliente. Sabendo-se que o disciplinamento das atividades
profissionais também é providência exclusiva da lei federal, conclui-se que
também sob este aspecto nada pode ser levantado contra a proposição.

Acrescenta incisos ao art. 473, da Consolidação das Leis do

Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I o O art. 473, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger acrescido dos seguintes itens VII, VIII e IX:
"Art. 473 ............................................ .

E, se do ângulo da legalidade, nada obsta à iniciativa, impõe-se a sua
aceitação quantO à conveniência e oportUnidade, jâ que não só se estarã facilitando a atividade do procurador, mas também protegendo os interesses do
constituinte.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1980 - Franco Montoro.

VII - no período de tempo em que, comprovadamente, tiver
que prestar qualquer tipo de exame em estabelecimentos de ensino
oficial ou reconhecido, de qualquer nível ou grau;
VIII - no período de tempo em que tiver de votar para a composição de órgãos de representação estudantil, quando por lei exigido o seu comparecimento como eleitor;
IX - no período de tempo em que, comprovadamente, estiver
realizando provas para ingresso em estabelecimentos de ensino de
nível superior ou profissionalizante, oficiais ou reconhecidos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 263, DE 1980
Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966,
para o fim de beneficiar empregado licenciado do trabalho para o
exercício de mandato sindical.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E acrescentado ao art. 811 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, o seguinte insiso IV:
uiV - Ao empregado licenciadá de seu emprego para exercer
mandato sindical será assegurado, ao término do mesmo, o direito à
movimentação da conta vinculada em seu nome, cujo depósito serã
mensalmente feito pela entidade sindical respectiva, desde o início
até o término do licenciamento, podento, ainda, exercer opção pela
transferência do saldo à conta em seu nome mantida pelo empregador."
Art. 29
Art. 39

!!)

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A idéia por nós aqui honrosamente aproveitada é da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Rio de Janeiro,
para a qual ao dirigente sindical, Iicencfido de seu emprego, devem ser conce-

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
O art. 473, da Consolidação das Leis do Trabalho, indica os casos em
que o empregado poderã deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo dosa-

lârio.

,

Ocorre que referida disposição trabalhista omitiu-se quanto aos trabalhadores que estudam, o que se nos afigura injusto.
Em verdade, há ocasiões em que o trabalhador-estudante encontra sérias
dificuldades para compatibilizar as exigências do estudo com ·suas obrigações
de empregado, nem sempre contando, nessas oportunidades, com a tolerância patronal.
Por essa razão, é plenamente razoável que se introduza na legislação trabalhista disposição permitindo ao trabalhador-estudante deixar de comparecer ao serviço, sem-prejuízo do salário, quando, comprovadamente, tiver de
prestar exames na escola, ou realizar provas de ingresso em estabelecimento
de ensino superior ou profissionalizante, ou, ainda, quando tiver de votar
para a composição de órgãos de representação estq.dantil, quando por lei for
exigido o seu comparecimento como eleitor.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Setembro de 1980

A providência que alvitramos, irrecusavehnente, configurará um estímulo aos trabalhadores que estudam, que terão melhores condições de cumprir
algumas exigências escolares, sem prejuízo da atividade laborativa que desenvolvem.
Assinale-se, ainda, que a iniciativa irisPirou-se em sugestão que nos foi
oferecida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros.
Em se tratando de medida de justiça social, esperamos venha a merecer a
aprovação dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N9 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 473. O empregado poderá deix~r de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
II - até 3 (três) dias consecutivos, em Virtude de casamento;
III- por um ida, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
IV- por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
V- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor,
nos termos da lei -respectiva.
VI- no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "'c" do art. 65 da Lei n9 4.375, de 17 de agosto
de 1964 (Lei do Serviço Militar).
(Às ComissõeS de Constitui(ho e Justiça. ie Legislaçao Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetos lidos serão
publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•..Secretârio.

E lido

o seguinte
REQUERIMENTO N' 407, DE 1980
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requeiro que tenham tramitação conjunta os Seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 349, de 1979;
Projeto de Lei da Cãmãra ft9 82, de 1979;e,
Projeto de Lei do Senado n• 331, de 1979.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980.- Aloysio Chaves, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) O requerimento lido serã
publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio.

E lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 408, DE 1980
Requeiro, na forma Regimental, seja dada tramitB.ção normal ao Projet9
de Lei do Senado n9 238, de 1979, que "detcfmina o reaju~te automático dos
salários sempre que a inflação atingir 10%", por não mais existirem os moti~
vos constantes do Parecer n,., 667, de 1979, da Comissão de Constituição e
Justiça e do Requerimento n9 391, do Senador Aloysio Chaves, aprovado em
Sessão de 22 de outubro de 1979.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O requerimento que acaba
de ser lido será publicado e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. l9~Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 409, DE l98il
Nos termos do art. 282 do Regiment4? Interno requeiro que tenham tramitação conjunta Os Seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 299, de 1978; e,
Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1979.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presidente
da Comissão de Constituição c Justiça do Senã.dO Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido serã
publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto, para uma breve
comunicação.
O SR. ALM!R PINTO (PDS - CE. Para uma breve comunicação.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ultimamente hã circulado no Congresso Nacional a notícia de que Sua
Excelência o Presidente João Batista Figueiredo tenciona, em breves dias,
baixar decreto atribuindo competência aOs Tribunais de Contas Estaduais,
para fiscalizarem o Fundo de Participação dos Municípios- F.P.M. Acontece, no entanto, que alguns Estados da Federação, como o Ceará - por
exemplo, possuem em pleno funcionamento os Conselhos de Contas Municipais, órgãos a quem poderá ser atribuída a competência que o Senhor Presidente deseja cometer aos Tribunais de Contas Estaduais. Acredito que, no
aludido decreto, o Chefe do Executivo Federal poderia incluir a ressalva:
usalvo nos Estados onde existam Conselhos de Contas Municipais, a quem
caberã a tarefa da fiscalização do Fundo de Participação dos Municípios."
Em agindo desta fonna, Sua Excelência o Presidente da República prestigiará os Conselhos de Contas Municipais dos Estados, atribuindo-lhes tarefa de elevado alcance social, econômico c condizente com a competência dos
referidos Conselhos, jã que exercem atividadcs rotineiras nas próprias Edilidades, sempre voltadas para os interesses e obrigações municipalistas.
Diante do que ora pleiteio, e o faço em nome do Conselho de Contas do
Ceará, que, acredito represente a aspiração dos demais Conselhos, estou certo de que o Chefe da Nação serâ sensível à reivindicação que, pela justeza,
merecerá de Sua Excelência natural acatamento.
Por fim, solicito a V. Ex• encaminhar cópia deste modesto pronunciamento ao Exmo. Sr. Ministro da Casa Civil da Presidência da República.
Era só, Sr. Presidente: Muito obri~ado.
O SR.PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
Nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur·
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo fazer o registro de um fato que, embora relacionado ao Estado do
Parã, acredito que tenha significação esPecial para a administração pública
brasileira e, sem dúvida alguma, uma repercussão visível no plancjamento e
equacionamento dos problemas da Região Amazônica.
Transcorreu. ontem? o 5• aniversário da implantação do Sistema Estadual de Planejamento no Parã, criado pela Lei n' 4.583, de 24 de setembro de
1975~ e publicado no dia 26 do mesmo mês.
IOStitui-se no Estado, dentro da estrutura da administração pública, uma
Secretaria de Plancjamento e Coordenação Geral, visando não só ao estudo
sistemâtico de todos os problemas relacionados com o desenvolvimento
sóciõ-econômico do Parã, como ainda com a finalidade precfpua de dar assistência aos Municípios paraenses, através de coordenadorias que foram instituídas com essa atribuição específica.
O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, o amplo traM
balho feito pelo Sistema Estadual de Planejamento permitiu equacionar corretamente problemas de interesse regional. O plancjamento estadual acoplouse ao planejamento nacional, através do PDA - Plano de Desenvolvimento
da Amazônia.
O Estado colocou~se mesmo, como de seu dever, à frente, na investigaçãO e no estudo desses problemas, como agora está faz~ndo cm caráter subsidiário, nas áreas onde se implantam importantes projetas agroindustriai:S ou
para a exploração dos nossos recursos minerais.
Em conseqUência da implantação desse Sistema Estadual de PlanejaM
mento, foi possível elaborar o Plano de Desenvolvimento do Estado do Pará,
o primeiro feito até esta data, no Estado, minucioso, técnico, muito bem concebido e -que constitui, hoje, um instrumento valioso para a administração
pública estaduaL
Mas, este registro não estaria completo se eu não destacasse, aqui, neste
momento, num preito de mereCida justiça, o trabalho do Professor Fernando
Coutinho Jorge que, por mim escolhido, implantou, em 1975, esse Sistema
Estadual de Planejamento. Até hoje ele continua à testa daquele setor, a ele
imprimindo o dinamismo da sua constante e vigilante atuação em todas as
·áreas da sua secretaria, com entUsiasmo, zelo e probidade, sendo um jovem
professor e administrador que vem trazendo uma contribuição valiosa para a
administração pl1blica paraense.
Fazendo este registro, Sr. Presidente, ressalto esse trabalho, sobretudo a
atuação do Professor Fernando Coutinho Jorge, e estou certo de que o modelo paraense, jã tão bem recebido pela SEPLAN em outros Estados, poderã
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ser válido para equacionar corretamente esse problema dentro da Federação vês da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domic!Iios) que o IBGE
brasileira.
realizou em 1978 e cujos resultados acabam de ser divulgados. De acordo
com este levantamento, uma parcela correspondente a 34% da populaçeo ecoMuito obrigado. (Muito bem!)
nomicamente ativa ganhava, neste ano, até um salário mínimo, enquanto
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 12% não recebia nenhum rendimento e apenas 10,5% se situavam na faixa acima de cinco salários mínimos.
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O INPC para a·utubro é de 34,4%- esta é a grande manchete dos jornais
de todo o País- vâlido para o acúmulo de março a agosto deste ano, para os
reajustes salariais do mês- de outubro. A mesma notfcia, do mesmo jornal, in~
forma que de ano a ano 6 INPCToi de 88,1%, maS- que, pelos cãlculos da Fundação Getúlio Vargas, a inflação fõíde-109,1%, o que determinaria o reajuste
semestral da ordem de 54,5%. No entanto, serâ de 34,4%. Em 6 meses, a defasagem entre o salãrio que o trabalhador reci:be e a realidade do custo de vida
foi exatamente de 20%. Isto se considerarmos que é um reajuste, porque a
partir de 1<~de outubro os preços continuarão a subir e eles só terão outro reajuste daqui a 6 meses.
Quando o Ministro do Planejamento disse que tiraria o fator petróleo e
que tiraria uma série de fatores do reajuste da inflação, a grita foi geral, e S.
Ex• retrocedeu. Mas, se retrocedeu sobre aquilo que chamava de preço político, na prática S. Ex• o está aplicando, porque os reajustes semestrais estão
muito aquém da realidade do aumento do custo de vida.
Affonso Ritter, um jornalista da Zero Hora, de Porto Alegre, falava que
a inflação anual não apenas superarâ todos os recordes históricos do Brasil,
por romper os 100%, mas chegará aos índices dos 6,7%.
Seja qual for o resultado, a verdade é que a inflação real está acima disso,
por uma série de razões- diz o economista. A priineira é que o Governo está
expurgando o que chama de fatores acidentais, coino o aumento dos preços
decorrentes da geada, enchente, seca e os aumentos do preço do petróleo. A
segunda é que o Governo escolhe para os seuS cálculos os preços mais baixos,
como lhe convém. Alguns exemplos: a carne estocada pela COBAL, na safra,
é distribuída aos supermercados na entressafra, e é mais barata do que a vendida nos açougues, porque é subsidiada pelo Governo. Nos cálculos oficiais
da inflação, entram os preços da carne cobrados pelos supermercados, naturalmente muito mais baixos. Segundo exemPlo d-ado peio economista: o leite
"c", com 2% de gordura, custa CrS 12,00, e o especial, com 3,2%, custa CrS
19,00. O especial é o que se encontra, o de CrS 12,00 não existe; o que entra
no cálculo da inflação é o de Cr$ 12,00, e rtãõ -0 de CrS 19,00.
O" Sr. José Lins (PDS -

CE) -

V. Ex• me permite?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Completarei a primeira exposição e darei com o maior prazer o aparte a V. Ex'
Então reparem a análise feita diante desta realidade; 34,4% é o aumento
que os trabal~ado~es, cu~o reajuste ser~. ~ outubr~_. te_r~o neste s.emestre;
54,3% é o aumento da inflação neste semestre. Quatro mil e duzentos cruzei~
ros é o salário mínimo no Rio Grande do SUL
Reparem agora no Correío do Povo- um jornal absolutamente insuspeito como o Zero Hora, no Rio Grande do Sul- que apresenta, com a data do
dia 18 a cesta de produtos básicos necessários para a primeira quinzena deste
mês. os alimentos necessários que uma família- marido, mulher e dois filhos
menores- precisa comprar para poder sobreviver: total de Cr$ 7.964,02. E o
que uma família composta de marido, mulher e dois filhos menores, necessitaria para a alimentação mínima indispensável. Está aqui produto por produto: carne bovina, arroz, leite, pão, óleo de soja, açúcar, feijão, batata, linguiça, sabonete, papel higiênico, pasta·dental, desodorante, etc, os artigos necessârios; CrS 7.964,02. Quase dois salários mínimos por mês. No entanto, o
Governo muitas vezes vêm e responde que a Oposição tem razão, mas o percentual daqueles que ganham o salário mínimo é um percentual insignificante. A mclioria do povo brasileiro ganha muito mais do que o _salário mínimo.
Eu tenho, aqui, o Jornal do Brasil com afirmativas e a p'esquisa feita exa~
tamente pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, um órgão oficial. E qual ê a afirmativa desse órgão?
SALÁRIO MINIMO NÃO ATINGE
46% DA POPULAÇÃO
Kristina Michahelles
Quarenta e seis em cada 100 brasile_iros que trabalham ganham menos de
um salário mínimo ou não recebem remuneração. Este dado foi obtido atra~

O cÓnc.!ito de população economicamente ativa utilizado pelo IBGE en~
gleba todas as pessoas que, ria época em-q-ue á pesquisa foi realizada (22 a 28
de outubro de 1978) estavam trabalhando, tinham emprego mas não estavam
trabalhando ou estavam procurando trabalho, tendo ou não trabalhado antes. O fato de que uma parcela considerável da população economicamente
ativa não recebe rendimentos explica~se por várias situações particulares,
como a do bóia-fria que é contratado junto com mais cinco filhos, por apenas
um salário.
A PNAD-78 revela ainda dados surpreendentes relacionados com a par~
ticipação feminina e infantil na mão~de-obra. Praticamente metade das mu~
Iheres que trabalharam em 1978 ganhavam menos de um salário mínimo, enquanto isto só acontecia com 28% dos homens economicamente ativos.
Quanto mais alta a faixa de salários, menor é o número de mulheres na popu~
lação economicamente ativa, deixando claro o desprestigio do trabalho feminino no mercado de trabalho. Enquanto isto, em cada 100 pessoas que traba·lham no campo, 12 são crianças entre 10, e 14 anos.
População e renda

Em termos percentuais, os dados refererites à população economicamente ativa de 1978 distribuída entre as diversas faixas de rendimento não deixam
transparecer nenhuma alteração significativa em relação aos anos de 1977 e
1976. Quando se passa aos números absolutos, no entanto, o quadro muda.
Entre 1976 e 1978, a faixa córnpost:á pelas pessoas que ganham até um salário
mínimo foi acrescida de um contingente de quase 2 milhões de pessoas, en~
quanto o total de pessoas nas outras (aixas permanece inalterado.
É verdade que, ao longo da década dos 70, o percentual de pessoas que
ganham até um salário decresce. De novo ocorre que a população, expressa
em números absolutos, não diminui muito nesta categoria de rendimento.
Observa-se que, se a perc~ntagerl! da população economicamente ativa que
ganha até um salário decresce de 60,6% em 1970 pai-a 32,7% em 1976, grande
párte do cOntingente pã.ssa a ser absorvido pela faixa de 2 a 3 salários mínimos.

Segundo o eConomista Júlici Sergio de Almeida, da FEA UFRJ, Hos da~
dos evidencíam uma melhoria das condições de rendimento da população nos
estratos mais baixos, propiciada pelo crescimento económico daquele período, a despeito da enorme desigualdade da distribuição dos frutos deste mes~
rrio crescimento". De acordo com Júlio Sergio, neste mesmo período, de 1970
a 1976, o índice de Gini (que varia de zero- perfeita igualdade da distrl~
buição da renda- até I -desigualdade máxima), cresceu de 0,55 para 0,59.
Ou seja, se as condições de rendimento dos mais pobres melhoraram, as do
pessoal que já desfrutava de mais altas rendas aumentou ainda mais.
Quanto aos anos mais recentes - de 1976 a 1978 - o economista da
FEA diz observar um "duplo retrocesso, pois voltar a crescer, ainda que atenuadamente, o percentual da população na fa"ixa- de zero a um salário mínimo, contrariando a tendência da primeira metade da década. E, em termos
absolutos, cresce sensivelmente (2 milhões) o n.úmero de pessoas nesta mesma
faixa!"
·Júlio Sergio de Almeida diz que o retrocesso observado no ano de 1977
serve para advertir sobre os efeitos possíveis de uma recessão económica.
'"Em 1977, tentou~se agir neste sentido, investimento público se retraiu e
prontamente, a produção e o emprego foram afetados, declinandO sensivel~
niente suas taxas de crescimento. ~·os dados da PNAD~78 revelam uma melhora em 1978 em relação ao ano anterior, mas que não voltam aos níveis
atingidos no ano de 1976.
Um fato interessante, ao se comparar os três anos sucessivos, é o crescimento das pessoas que procuram trabalho tanto em números percentuais
quanto absolutos. Em 1976, eram 721 mil só na população economicamente
atíva os que procuravam trabalhar passando para- 966 mil em 1977 e para
mais de um milhão em 1978, sem contar com o grande contingente de desem~
pregados contido na população não economicamente ativa.

Setembro de 1980
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O Sr. José Lins (PDS -CE) - Permite V. Ex• em aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo o prazer.
O Sr. José Uns (PDS- CE)- Não desejo, Senador Pedro Simon, contestar as dificuldades decorrentes - da falta de emprego, do baixo nível de
vida do povo brasileiro, e da inflação, que são inegàveis. Farei, porém, algu~
mas observações a respeito de seu pronunciamento. A primeira se refere à in~
fiação. Uma inflação anual de 109%, não pode corresponder a duas inflações,
semestral, exatamente de metade, isto é, de 54,5, como parece pensar V. Ex•.
A inflação anual é uma composição multiplicativa, fatorial de índices de inflação parciais, e n-ã-o uma soma. Irtllações semestrais iguais para uma anual
de 109%, estariam em torno de 45%. Uma diferenÇa de 45 para 54,5 é muito
grande. Esta, a primeira observação. Segunda obserVação: o índice anual...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) --Na primeira V. E~• jã começa o equívoco. Se nos últimos 12 meses foi 109 e atualmente, nos últimos 6
meses, foi menor, hã de Convir V. Ex• que rioS-6 meses anteriores eles deviam
ter ganho o aumento salarial de 70%, porque seriam 70 mais 34, deste mês,
enquanto que nos últimos 6 meses o aumento foi de 40%. Então, foi 40% mais
34. V. Ex• está dizendo que num ano foi 109, o que não significa que os últimos 6 meses tenham a metade e os meses anteriores, a outra metade. V. Ex•
estaria correto se nos 6 meses anteriores o reajustamento salarial tivesse sido
70%, e agora, então, nestes 6 meses, 34%. 70 mais 34 daria 104%.
Na verdade, nobre Senador, a de 6 meses atrás foi de cerca de 40%. 40
com 34, dá quanto? 74%, enquanto que a inflação foi de 109%. Peca o raciocínio de V. Ex•.
O Sr. José Lins (PDS -CE)- Desculpe~me V. Ex•, mas exatamente
neste ponto é que V. Ex• se engana, porque não se trata de somar parcelas de
inflação. Se houvesse um aumento de 70% e depois um de 30, o aumento final
não seria de 100._ Seria bem maior. O segundo engano ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Nilo. No primeiro engano V.
Ex• há de convir que o próprio Governo r~conhece.que, so1_11ada a inflação foi
109. V. Ex• diz que 109 é pouco, deveria ser multiplic;:ada. Então, não sei onde
estaríamos. Fico com- os dadõs do GovernO, que V. Ex• está contestando. Os
dados do Governo diz que, somando a taxa inflacionária de cada mês, nos últimos 12 meses, deu 109%. V. Ex• disse que deveria ser multiplicada, ou seja.
pegar os 8% deste mês e, no fim, os 8% sobre os 8, e mais o que era o anterior.
Seria mais de 109%, porque menos não poderia ser.

O Sr. José Lins (PDS -CE)- V. Ex• me desculpe. V. Ex• não me entendeu.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ou V. Ex• não explicou ou
não pôde explicar. Perdoe-me que também responda com a mesma educação
e gentileza de V. Ex'. Tenho que lhe dar a recíproca.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se se trata disso, volto a explicar. Eu estava di~endo a V. Exf- que, se a inflação total anual foi de 109%, a inflação se-

ü

mestral não poderia ter sido média de 54,5%. Duas inflações semestrais, seguidas, desse nivel, levariam a um aumento final de cerca de 140%. Mas analiso outro ponto: o índice do aumento do custo de vida, INPC por semestre
nada tem que ver-·com a metade da inflação anual. Primeiro, porque a inflação anual é uma composição do fndice Geral de Preços, com fndice de
Preço por Atacado e com o lndice da Construção Civil. Os INPC que comanda o aumento semestral dos salários diz respeito_ somente aos 6 meses precedentes e só se refere aos elementos de consumo da vida normal do trabalhador. Outra observação: o índice que V. Ex• cita dos 10% que ganham menos
de cinco salârios mínimos, ainda era maior, e vem caindo, o que é uma observação importante.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito obrigado.
O Sr. Henrique Santillo (PM DB- GO)- Permite um aparte, nobre Senador Pedro Simon'?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ouço o nobre Senador Henriqüe- Santillo.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) -

Ilustre Senador Pedro Si-

mon, toda argumentação do nobre Senador José Uns baseia-se no cãlculo do
INPC, obviamente calculado pelo IBGE. TOdo o povo brasileiro está sentindo no estômago a irrealidade do INPC. Está é a ·verdade. V. Ex• tem certarazão quando afirma que o valor ê acumulativo e o cálculo é fatorial. Fiz um
cálculo rápido aqui e cheguei a esta conclusão: para que o INPC acompanhasse o índice inflacionário do último ano, o aumento deveria ser, no minimo, de 45% em setembro do corrente ano. Com aumento de 45%, o INPC
acompanharia o índice inflacionário. Durante um ano inteiro os preços ao
consumidor foram do!s a três pontos inferiores aos preços por atacado no
Brasil, o que não é admissível. Seria admissível durante dois, três ou quatro
meses, que ê o que representa em mêdia o rodízio dos estoques nq supermercados, nas mercearias, de modo geral, mas não sistematicamente dois a três
pontos inferiores aos índices de preço por atacado. Ele é irreal e muito abaixo
da realidade. Todos nós, bem como todo o povo brasileiro, estamos sentindo
no estômago, nas cestas, a irrealidade do INPC, como bem diz V. Ex'.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito obrigado pelo aparte,
nobre Senador Henrique SantiiiO.
Reparem os nobres Senadores que a pesquisa do IBGE diz que os índices
são estes que apresentei. O nobre Senador V ice~ Líder do PDS afirma que já
foram piores.
Tenho aqui um estudo sobre salário mínimo. nos últimos anos, a respeito do número de horas necessárias, no Estado de São Paulo, sendo o melhor
índice de vida do País: em 1964, para se comprar a chamada cesta básica de
alimentos, o número de horas que um operário precisava trabalhar era de 95
horas e 16 minutos. Quando a .. Redentora" veio salvar o Brasil, um operário,
trabalhando 95 horas e 16 minutos, adquiria a chamada cesta básica- um
nome que, ainda ao tempo do Dr. Getúlio Vargas, foi criado por um decreto-
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lei, nome esse que acho horrível: ração. Ração é para animal. A verdade é que
o nome persiste até hoje. Para adquirir a fação necessária para alimentar-se, o
trabalhador trabalhava 95 horas e 16 minutos. Hoje, 145 horas e 37 minutos.
Exatamente 65% a mais.
Em outras palavras: houve uma perda do poder aquisitivo do trabalhador em 65%. O operário que ganhava não sei quantos cruzeiros velhos de salário mínimo. Com o salário mínimo de hoje ele compra a metade do que
comprava há vinte anos atrás. Reparem como as coisas se alinham uma à outra; de um lado, a realidade do chamado salário arrocho salarial, que veio
para ficar neste País anos após anos, de outro lado, a realidade do poder
aquisitivo do salário que foi diminuído, anos após anos, no seu valor real.

11)
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Brasil, por causa do grande número de pessoas carentes e da distribuição irregular dessa população no território nacional".

E. o Presidente do INAN, que tem a responsabilidade de estudar essa ma~
téria, é o técnico dessa matéria, o responsãvel por essa matéria, que lança,
pela imprensa, um SOS ao Governo, para mostrar ao Governo- parece-me
que é um amigo do Governo - que as coisas como estão, não podem continuar. Mas foram contestados os meus dados, foram levantadas dúvidas com
relação aos dados de infla.ção, de percentual, se é semestral, se é anual e nós
sabemos que o Dr. Delfim é mestre em alterar, em lançar dúvidas em relação
a esses aspectos.
Mas hâ um dado aqui que também é importante. Alimentos, os preços
sobem muito, até aí, diz bem o Senador Santillo, é o óbvio, não há nada de
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - E a terceira, essa que tam· novidade.
Só tenho uma preocupação, Sr. Presidente, se eu não estou aqui, com o
bém é oficial, concentração da renda, nos últimos anos, onde as coisas se
unem uma a outras. Diz o vice~Líder do Governo que já era pior e eu digo a meu pronunciamento, terminando por fazer aquilo que está longe de meu desejo. E o homem que deve permanecer no cargo e continuar a debater essa
S. Ex• que jã era melhor.
matéria. A minha preocupação, Deus o livre, é que no momento em que
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite, um minuto, apenas?
enuncio o nome' de S. S• ao invés de se analisar o conteúdo do seu pronunciaO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Apenas, Ex•? V. Ex• nunca mento, se vã analisar a razão do pronunciamento e terminar o homem saindo
fala em minutos, o que é normal, a inteligência de V. Ex• falar. Mas eu apenas do cargo; peJo menos, quero deixar claro que, longe de mim, esta intenção,
quero fazer a exposição.
Sr. Presidente, acredito que jamaiS poderâ acontecer algo semelhante, masjâ
Esses dados Jã foram debatidos, aqui, e jã são praticamente reconheci- aqui fico preocupado com issO, que algum nosso ilustre colega vá lá dizer,
dos. Em 1960, era um escândalo. Eu considero um escândalo os dados do ..que negócio é esse? O representante estâ dando esses dados ao jornal, é uma
País, em 1960. Como é que metade dos brasileiros considerados pobres deti- barbaridade, isso 'não se faz." O esquema da SE.COM é dizer que '"a coisa vai
nham 17% da renda, enquanto os 30% melhor aquinhoados tinham 27%; os muito bem obrigado, vai continuar assim, e, portanto, que gente é essa? São
outros quinze por cento 26% e os cinCo por cento mais ricos tinham 27%. Esse os inimigos do Governo." Na minha opinião, são os grandes aliados do Godado era um escândalo.
verno, esses s~o os homens que o nosso amigo Presidente da República deveMas veio a .. redentora" e trouxe com ela ajustiça social. E como ficaram ria estar ouvindo, porque demonstram, falam a realidade dos fatos, que nós
os dados em 1970? Em 1970, os 50% mciiS- pobreS~- que tinham 17% baixaram também conhecemos, e não as anãlises que vão ao gabinete do Presidente da
para 14,9%; os 5% mais riCos, qUe tinham 27%, aumentaram para 34%. Ai, em República, cor-de-rosa, formidáveis, de um mundo que nós sabemos que é ir1970, a "redentora" fez os estudos e chegou à conclusão que tinha que mudar real.
Mas, reparem, ~obreS -senadores, o que diz o Presidente do INAN:
alguma coisa e mudou muita coisa. Como é que ficou em 1976? Os 50% mais
pobres, que tinham 17% da renda, em 1960, e que baixaram para 14%, em
''As condições de deficiência alimentar da grande maioria da
1970 baixaram para 11,8%, em 1976; e os 5% maís ricoS, que já era um escân~
população brasileira, em decorrência dos baixos salãrios, identificadalo com os 27,7% em 1960, quejâ era um escândalo o aumento de 27 para
dos em 1974 pelo Estudo Nacional de Despesa Familiar," deverão
34%, em 1970, aumentaram para 39%, em 1976.
estar agravados atualmente," segundo afirmou ontem o Presidente
do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, Sr. Bertholdo
Então, meus amigos, vivemos num País onde 5% recebem 39% e onde a
Kruze de Arruda."
metade dos brasileiros recebe 11%. E onde 80% dos brasileiros recebem 33%!
E 5% dos brasileiros recebem 39%. Este é o Brasil...
Não sei se esse cidadão é competente, parece-me que é, mas reparem na
análise que S. S• faz. S. S• demonstrou que enquanto os salârios cresceram,
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• permite?
no mãximo, de 203%, de 1974 até março deste ano, o item alimentação cheO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Antes de dar a palavra a V. gou a crescer 428,7%.
Ex~. para faCilitar a sua exposição, vou apresentar algumas palavras sobre
O Sr. José Lins (PDS-- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
este Brasil de homens do Governo. Não vou trazer a palavra de Senadores do
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Um instante só, nobre Sena·
PMDB ou do PP, dos homens da Oposição, mas de homens do Governo
dor. Já darei o aparte a V. Ex• __
sobre esta realidade.
Quem está' dizendo, quem está afirmando que a alimentação aumentou,
Manchete de O Globo: "A fome impede brasileiro de estudar e trabareparem bem, aumentou o dobro do salário, em 4 anos, quem estã dizendo
lhar."
O Senador Jarbas Passarinho, por certo, viria para a tribuna e diria: "E que, em termos de comprar comida para comer, o trabalhador brasileiro perum subversivo do PMDB, é a linha radical da OposiçãO. uProvavelmente al- deu 50% do poder aquisitiVo para comprar alimento, em quatro anos, é o Pregum general pensaria cm enquadrar esse parlamentar na lei de segurança: "E sidente do INAN. Agora, se esse homem não é um homem sério, se os seus
dados ·não merecem crédito, se um homem do Governo, que ocupa um cargo
subversão. Está teritando levantar o povo. E luta de classe."
de confiança, vem dar números que não correspondem à realidade, eu vou
A manchete é esta. E olhem que é O Globo, não na Voz Operária:
acreditar em quem? No Senador José Lins, que é um fanãtico defensor do
Governo? Que se o Governo vier aqui amanhã e disser que mudar a capital
Presidente do lN AN
do Brasil para Fortaleza é a solução, ele vai dizer que é?
FOME IMPEDE BRASILEIRO
DE ESTUDAR E TRABALHAR
Quem diz isto?

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Isto seria muito bom.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Se o Governo disser que a
solução para o Brasil é trazer o mar para Brasilia, ele defenderá. Ora, Sr. Presidente, eu prefiro ficar com o Presidente do INAN.

Brasília (O Globo) - O presidente do Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição {INAN), Bertoldo Kruze, disse ontem que
Ha extensão da pobreza no Brasil é um desafio ao seu desenvolviO Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite um aparte?
mento, porque marginaliza pessoas e grupos, privando-os do proO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu prefiro ficar com o Presi·
cesso gerado por todos". Acrescentou que a desnutrição e a fome re~ dente do INAN. Em primeiro lugar, porque é o seu setor e nós sabemos que a
presentam os aspectos mais graves dessa situação, "porque impe- genialidade do Senador José Lins abrange todos os setores: se estou falando
dem que esses grupos possam melhorar seu nível de vida, através da sobre salário, tenho a honra de tê~lo como aparteante; mas, poderia estar faeducação e do trabalho''.
lando sobre energia nuclear, poderia estar falando sobre cancerologia, pode- Quem não se alimenta direito, não consegue estudar ou tra~ ria estar falando sobre minério, poderia estar falando sobre o que eu quisesse,
balhar com bom índice de rendimento- afirmou Kruze, que elabo- que o gênio de S. Ex' estaria dando os mesmos apartes, com a mesma capaci~
rou um estudo comparativo da nutrição_ do povo brasileiro, para dade, com a mesma inteligência.
orientar as ações do Ministério da Saúde. Segundo ele, .. um progra~
ma na área social, que objetive reduzir níveis de pobreza, através de
O Sr. José Lins (PDS- CE) --Eu não estaria porque V. Ex• não dá o
simples assistênCia às populações, dificilmente terã penetração no aparte.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas, entre a inteligência de
S. Ex•, que eu respeito, e o técnico no assunto, que ê o responsável e que lida
dia-a-dia com a matéria, que é um homem do Governo, e que vem dizer que
de 1974 a março deste ano- estamos já em outubro~ os salários aumentaram a metade do que aumentaram os gêneros aHmentfcios, eu fico com o Presidente do INAN.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Realmente, sinto:me ferido por V. Ex•.
V. Ex• talvez pense que aparteio por dois motivos: por irresponsabilidade, já
que falo sobre qualquer assunto.
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nadar da Bahja estava na sala VIP do aeroporto para esperar o avião para
SalvadOr. Por um equívoco, que se ocorresse corri um Senador não seria nada
de mais, o· avião saiu e a mocinha se esqueceu de levar o Governador até a
porta do avião. a_ Governador fez o maior estrilo. Até ai, normal; afinal, era
um Governador, tinha que chegar na Bahia, a moça tinha responsabilidade
de .avisar, não avisou, o estrilo era natural, na minha opinião com elegância
de Governador, mas, era natural.
Aí reúne para lã, reúne para cã, a TRANSBRASIL, que tinha um vôo
que saía dentro de uma hora, resolve fazer uma descida técnica para levar o
Governador da Bahia e deixá-lo em Salvador. O vôo seria direto para Recife,
mas a TRANSBRASIL concordara em fazer uma descida técnica em Salvador para que o Governador descesse. O Governador absolutamente não aceitou, e foi fretado um jatinho especial, a 240 mil cruzeiros, da EMBRAER,
para que o Governador chegasse uma hora antes na cidade de Salvador.
Esta é a realidade deste País; 240 mil cruzeiros, pela INFRAERO, para
que o Governador chegasse uma hera antes na Cidade de Salvador. Esta é a
realidade deste País! Duzentos e quarenta mil cruzeiros para que.o Sr. Gover·
nador da Bahia não pudesse fic8.r uma hora a mais esperando, ali no ambien~
te tranqUilo da sala VIP do aeroporto, para que o próximo vôo, que faria a
parada t~nica necessâria, o levasse em direção à Cidade de Salvador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Porque V. Ex• é capaz. Atribuo esta inteligência a V. Ex•. e a Casa toda reconhece isto.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Berri,-eu agradeceria muito se isto fosse
sincero, mas nem mereço o elogio e nem acredito na sinceridade de V. ·Ex•
Mas, queria aduzir apenas duas coisas jâ qUe vou sair a:gora e peço desculpas
a V. Ex• por não ter a honra e o prazer de ouvi-lo até o flm; mas, eu queria fazer duas observações. Primeiro, tenho a impressão de que, riCsfes dois anos, o
aumento do custo de vida deve ter sido superior a 200%, segundo os cálculos
do FIPE, em São Paulo e os cãlculos da Fundação que estão publicados,
mostram que a partir de outubro do ano passado, os salârios pelo menos os
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
menores de dez salários mínimos crescem constantemente, mas do que o índiO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - E com uma grande alegria
ce de custo de vida. Este é um ponto. O segundo ponto ...
que vejo V. Ex• no plenário, neste momento, e é com grande satisfação que
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ponto com que eu não con- lhe dou o aparte.
cordo. Está provado agora ...
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Aliãs o meu tempo de presença
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Bom, estou trazendo uma informação a
no plenário é bem maior do que de outros companheiros meus. É também,
V. Ex•, como V. Ex• trouxe outras informações. Segundo ponto: basta que V.
talvez, uma obrigação minha de liderança. Estava ouvindo V. Ex• no meu gaEx• também consulte os dados do IBGE e V. Ex' Verã que os índices de Gini,
binete, e V. Ex• creio que fala quase uma hora. eu ouvia V. Ex• encantado
que representam a distribuição de renda melhorou a partir de 74. V. Ex• pode
como sempre; mas quando V. Ex• citou este episódio, eu me apressei a vir lhe
ver isso e analisar, é um dado oficial. V. Ex•, tambêm, pode discordar. Mas, é
pedir o aparte, porque sei que V. Ex• é um homem combativo, aprecio-lhe
um dado oficial e que eu reputo da maior importância. Era só isso, obrigado.
este traço de caráter, e certamente V. Ex• não endossaria o que verdade não
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu ainda não tomei conheci- fosse. E como eu fui, praticamente, personagem deste episódio, eu me propomento.
nho .a vir pedir o aparte a V. Ex• para explicar-lhe o que houve. Estava eu
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite-me V. Ex• um aparte? indo a Recife, exatamente no período de nossas férias, nosso recesso parlaM
mentar em julho, e me levaram à sala VIP, para embarcar para Recife. Lá enM
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo prazer.
centrei o Governador Antônio Carlos Magalhães, que estava esperando o
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Pedro Simon, o salãrio, vôo normal da VASP para a Bahia.
em maio de 1979, era de 2.268 cruzeiros. O salário aumentou, em 19 de noComo sabe V. Ex.', as atendentes e os comissários, quando levam as pesvembro de 1979, em 26,63%, indo para 2.872 cruzeiros. Aumentou em }9 de soas para ·a chamada sala VIP, eles se encarregam de levá-las, depois, ao
maio de 1980 para Cr$ 4.149,60, num total de 82,96%. Para V. Ex• ter uma avião. E o Governador ficou conversando comigo e mais -alguns amigos. O
idéia, o açúcar, só o· aÇúcar, que é o alimento básico da família brasileira, vôo dele saía antes do meu. Eu fui chamado para o meu, despedi-me de S.
principalmente do operâri~ brasileiro, subiu em maio deste ano 53% e, agora, Ex•, e nesta altura, a moça que atendia a sala ficou extremamente preocupaa partir de I~' de outubro, subírâ o equivalente a 49%, somando 102%. Quer da, porque se lembrou que o Governador já deveria ter viajado: o avião dele
dizer: o açúcar subiu de maio deste ano até agora, l~' de outubro. 102%, e o sa- já tinha saído. E evidente que o Governador não gostou disso porque ele tilário subiu de maio do ano passado para hoje 82,96%. E preciso que se com- nha um horário fixo em Salvador Para cumprir. Então, o meu avião, o avião
preenda que o salário não se mede pelo que o cidadão bota no bolso em volu- em que eu estava, ficou retido ainda uns dez minutos no pátio, enquanto se
me de dinheiro, se mede pelo que compra em utilidade. Esta é a grande reali- tentava convencer o comandante a fazer um pouso têcnico em Salvador para
dade. Mui to obrigado a V. Ex•
deixar o Governador. E o comandante se recusou. Nós decolamos sem o GoO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Agora, nós poderfamos estar vernador da Bahia. De maneira que esta é a verdade que vi, nobre Senador.
Agora,
não li mais nada a respeito, mas eu vi. ConseqUentemente o Governana expectativa de quais serão as medidas que o Governo adotará para resolver esse problema. O que virã por parte do Governo? O que o Governo imagi- dor teve o direito de exigir que a companhia, que foi responsável por deixá-lo
na fazer para resolver o problema da inflação? Quais serão as normas que o no aeroporto, e que não permitiu fazer um pouso técnico em Salvador para
Governo adotarâ para esquematizar o problema da inflação brasileira? PoM deixá~ lo, e que sugeriu que ele fosse no avião até Recife, para depois voltar de
deríamos falar com quem? Com o Dr. Delfim'? Esse, irifelizmente, a sua pala- lã para Salvador; ele com isso não concordou e exigiu uma condução. Este é o
vra em termos de credibilidade da opinião pública sempre é seguida de uma meu testemunho.
interrogação. Muitas vezes, até a opiriião públiCa, quarido Õ Dr. Delfim di;z;
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - E merece respeito.
que não vai subir, vai comprar- rio supermercado, porque sabe quC vai subir.
Apenas vou ler a notícia que saiu em três jornais. Escolho, por acaso, O
Se ele disser que vai subir, a turma atê fica tranqüila, porque é provâvel que Estado de S. Paulo para que V. Ex•s vejam como saiu na imprensa esta matéria:
não vã subir.
Mas, o Presidente do PDS, o Senador Josê Sarney, afinal é o Presidente
UMA VIAGEM DE 240 MIL
do maior partido do ocidente. Pelo menos, até ontem, um grande partido. O
Da Sucursal de Brasz1ia
que diz o Senador Sarney com relação ao problema da inflação? Aqui temos
A INFRAERO, empresa criada pelo governo para administrar
que o ilustre membro da Academia Brasileira de Letras -poderia também
todos os aeroportos do País, gastou 240 mil cruzeiros ao fretar um
ser membro de qualquer escola de economia- no campo económico, depois
jato de táxi aéreo para levar o Governador Antônio Carlos Magade apontar a inflação como um problema dramático do Brasil, afirmou: ..Se
lhães a Salvador, por ele haver perdido o avião de carreira que o
forem procurados os culpados pela inflação, acabaríamos chegando a Deus,
que criou o mundo".
transportaria. O episódio somente veio a público porque a administração da INFRAERO decidiu punir, com três dias de suspensão, a
Então, o problema do Brasil estâ em chegarmos a Deus, o criador do
funcionária Leila Kukulka, que estava em serviço na sala VIP do aemundo, para resolvermos o problema da inflação, segundo a palavra do ilusroporto, e a quem foi atribuída a culpa pelo incidente.
tre Presidente do PDS, o Senador José Sarne)r. Mas, enquanto essas coisas
acontecem, enquanto essa realidade acontece, este é um país, Sr. Presidente,
O fato ocorreu em meados de agosto e o Governador, na hora
do embarque, não foi avisado pela funcionária. Na oportunidade,
em que O Estado de S. Paulo publica uma matéria como esta: o ilustre Gover..
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Antônio Carlos Magalhães teria perdido a serenidade e, em várias
oportunidades, se dirigido a ela com palavras ásperas. O incidente
tomou vulto e, como se tratava do Governador Antônio Carlos Magalhães, um diretor da INFRAERO esteve no aeroporto para tentar
acalmâ-lo. Por decisão da INFRAERO, foi fretado um jato para
levá-lo a Salvador, o que ocorreu, efetivamente, minutos depois; o
fretamento foi debitado à INFRAERO.
Ontem, ainda, foram conhecidas outras informações sobre o
incidente. Para acalmar o Governador baiano, a TRANSBRASIL
teria-se oferecido para fazer um pouso técnico em Salvador, em um
dos seus aviões destinados ao Norte do País, o que poderia ser feito
dentro de uma hora e meia ou duas, no máximo. Antônio Carlos rejeitou a proposta pois tinha, segundo afirmou, compromissos inadiáveis.
Estou apenas lendo a notícia e digo que o que V. Ex• afirmou merece crédito.
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E evidente, nobre Senador, que
eu não esperaria que V. Ex• inventasse uma estória. V. Ex• não faria isso pelo
auto-respeito que tem de si próprio. Estou apenas lhe dando um testemunho
do fato que eu vivi. Agora, coniO esses fatos chegam, através de outras testemunhas, a terceiras, a quartas e quintas pessoas e chegam depois aos jornais,
e apó~ servem de instrumentos para que os Senadores, Deputados, que, por
seu turno também percutem essa questão, por isso que eu me apressei a lhe
dar o testemunho do que vi.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- V.Ex• me permite, ainda na mesma direção do aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- V. Ex• também estava lã?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - De pequena importância
não, porque são duzentos e quarenta mil, ou paga a INFRAERO ou paga a
companhia.
O Sr. Aderbal Juremo (PDS- PE)- O problema da despesa é. Mas te·
nho a impressão de que a INFRAERO não irã pagar isso, e vai cobrar à companhia porque ela foi a responsável.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não foi Senador, tenho tranquilidade de dizer que não. Responsãvel realmente foi o Governador da
Bahia. Não sei que compromisso- tão urgente era esse que ele podia estar fazendo na Bahia, que não podia esperar um outro vôo.
Agora. o ilustre Senador por Pernambuco traz realmente algo que quase
mudaria o rumo do meu discurso. Reparem em que pafs nós estamos: um Senador da República, ao lado de uma série de pessoas que vão pegar uin avião
em Salvador, e a companhia, sem dar a menor satisfação, passagens pagas,
passageiros no aeroporto- a Nestlé, vejam a força dessa companhia!- sinceramente, juro por Deus, que se não é o Senador que me diz isso, e que merece todo o respeito. eu não acreditaria. Mas suspender o vôo com os passageiros ali, com passagens pagas!
O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Interrompeu o vôo sem dar qualquer satisfação ao usuário. Este é um fato conhecido na Bahia, havia qual~
quer problema em Ilhéus, na Nestlé, interromperam o vôo e nos comunicaram, na Bhia. que iríamos ficar duas horas, enquanto o avião iria e voltaria a
Ilhéus. E consta lâ o meu protesto. Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Faz bem o protesto de V. Ex•
Realmente aqueles que dizem que este é o paraíso das multinacionais,
não imaginavam -que-havíamos chegado a este ponto. Juro por Deus que eu
não imaginava! Imaginava que as multinacionais realmente tinham, neste
País, muita força. mas a este ponto? Porque aíjâ é descaramento! Fazer por
baixo. às escondidas, sem a gente saber ... Mas a este ponto? ...
Senador, V. Ex• tem a minha integral solidariedade, porque, realmente,
o que fizeram com V. Ex• é algo que não dâ para acreditar.
O s-r: Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• me permite um aparte?

O Sr. Aderbal Jurema (PDS -PE)- Eu queria dar um aparte.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- E que essas coisas acontecem com
as Companhias de aviação. Um dia desses ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não. Essas coisas aconteO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ouço o nobre Senador Leite
cem, mas eu já perdi avião e esperei três horas no aeroporto para pegar outro. Chaves.
Essa de fretar avião...
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Pedro Simon, para que siO Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE)- V. Ex• me permite completar o tuações dessas ocorram com despropósitos desses, não precisa nem que haja
perda de avião. ainda que sejil em razão de conversas. de salas VIPS. Veja V.
meu aparte?
Ex• o caso do Paulo Maluf. Recentemente, Paulo Maluf, símbolo da falta de
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo o prazer.
lisura administrativa deste Governo da Revolução de 1964, ...
O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Um dia desses eu vim de Recife
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Jã vi que V. Ex• quer mesmo
num avião da VASP que deveria chegar, aqui, às 12 horas e 10 minutos, por- mudar o rumo do meu discurso, porque falar do Governador de São Paulo é:
que eu tinha compromisso, logo em seguida, às 14 horas e 30 minutos, no ple- largar tudo de lado e começar o discurso de novo.
nârio do Senado. O avião quando chegou na Bahia ficou retido duas horas,
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- ... mas veja V. Ex• que ele foi conporque foi fazer um vôo até Ilhéus. atendendo a uma multinacional, a Nestlé.
Não nos avisaram com antecedência, foram nos avisar depois no aeroporto vidado para ser paraninfo de uma turma de estudantes em João .Pessoa e conda Bahia. Nós fizemos o nosso protesto e pedimos que constasse o nosso pro- tratou um jato por Cr$ 550.000,00, para levá-lo. E, como se isso não bastasse.
testo, mas nada pudemos fazer; ficamos lâ sem avião. Foi o que aconteceu seguiu outro avião do Estado para fazer a corte.
com o Governador Antônio Carlos. que estava no aerporto. perdeu o avião
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Levando os presentes dos
por culpa da Companhia, e essa conta da INFRAERO vai ser debitada, sem
dúvida, na conta da Companhia. Não pense V. Ex• que a INFRAERO vai fi. afilhados?
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Veja V. Ex• foi de avião pago, Cr$
car responsâvel por essa conta. Tudo indica que a Companhia foi a responsá550.000,00, na época, e mais um avião acompanhado para que S. Ex• não sovel pelo Governador ter perdido o avião ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com todo o respeito que V. fresse qualquer molestamente na sua importane viagem e nem tampouco
Ex' me merece, pelo relato dos jornais e pelo relato do Senador Jarbas Passa- mostrasse desprestígio ao Nordeste. Entào é isso que ocorre aqui neste regime
rinho, quem vai pagar é a INFRAERO, porque foi a moça encarregada do de 64 para câ. De forma que é inteiramente cabfvel esse pronunciamento de
V. Ex• a respeitO desses desmandos e desses arreganhes que só um povo sofriaeroporto que não avisou o Governador.
do. pobre e analfabeto, suporta, não é verdade? E quando nós, da Oposição,
O avião levantou vôo na hora exata. E quem vai pagar, tanto pelo reiato protestamos, dizem que somos uns incontidos. Eu me congratulo com V. Ex•
do jornal como pelo relato do Senador Jarbas Passãrinho, os Cr$ 240.000,00
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito obrigado.
correm por conta da INFRAERO. O avião levantou vôo na hora que tinha
O Sr. José llicha (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
que levantar.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS-- PE)- O serviço das recepcionistas estã
afeto às companhias. Pelo uniforme das recepcionistas, elas pertencem às
companhias.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Não, Senador, V. Ex• está
equivocado, eu não frequento a sala VIP, vou naturalmente pelo vôo normal,
mas posso lhe garantir que as moças que estão na sala VIP não pertencem às
companhias.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Esse é um problema de pequena
importância que temos que averiguar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS) - Pois não.
O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Senador Pedro Simon, realmente,
fatos como estes jâ se tornaram rotina nestes últimos anos no Brasil. É que os
homens, no poder já hâ mais de 16 anos. se acostumaram tanto a viver à
sombra do poder e às mordomias do poder que, durante muitos anos, nem foi
do conhecimento da N açào, porque ultimamente, com a inexistência de censura sobre a imprensa, só depois toma a Nação estarrecida conhecimento de
todas essas coisas. Pois veja bem V. Ex• que, ainda ontem. eu denunciava
mordomia que a autarquia cafeeira do País, o Instituto Brasileiro du Café, está aí promovendo para jornalistas~ cafeicultores. E até pecuaristas, que não
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têm nada a ver com o problema do café, estão lá relacionados entre as 24 pessoas que foram para Londres, passagem de primeira classe pela V ARIG, hospedagem nos melhores hotéis, hotéis de mais de 100 libras esterlinas, cerca de
220 dólares de diãria, restaurantes, ainda uma frota de carros para levá-los
para um merecido descanso depois da reunião de Londres, na OIC, para Veneza.

trastes. Na hora de apertai o cinto é apertar o cinto do Cícero. Porque, até
hoje, não se apertou o cinto dos homens de Veneza ou dos homens de Londres.

Então, de Milão até Veneza vão de carros fretados pelo IBC, tudo isto
pago pela autarquia, através dos seus escritórios no exterior, e ainda- pasme V. Ex'- além dessa mordomia toda, ainda, cada uma das 24 pessoas recebe uma diãria de 235 dólares. Então, eu, aqui, por curiosidade, enquanto
aguardava que V. Ex' me concedesse o aparte, estava aqui fazendo as minhas
contas: 235 dólares de diãria, seriam; aproximadamente, 14 mil cruzeiros; 30
dias, seriam 420 mil cruzeiros; 24 pessoas daria I milhão e 8 mil cruzeiros,
fora todas as despesas pagas nos melhores hotéis da Europa. Quinze dias de
reunião, em Londres, hoje, estão terminando a reunião; ·amatihã, estarão em
Paris, para 4 dias e depoiS dos 4 dias de descanso da reunião vão descansar
mais 11 dias em Veneza. Então, nobre Senador Pedro Simon, essas coisas jâ
estão se transformando em rotina e é lamentável que isto aconteça, porque
esta situação toda, dentro de um quadro que V. Ex• pintou muito bem, até
então, demonstra o quadro de díficuldades onde a Nação se debate com inflação, custo de vida, dívida externa e interna, importação de petróleo, serviços da dívida externa, com tudo isto e mais as informações que V. Ex* traz à
Cas~, dadas as divulgações por próprios membros do GoVerno em órgãos importantes, como é o caso do INAN, dizendo da situação de penúria e do agravamento desta situação a cada dia, do próprio povo brasileiro, então, veja V.
Ex' que fica provado uma coisa: não é o povo que é incomPetente para a democracia, são os donos do Governo que são incorripete.ntes até para a ditadura.

O Sr. Alberto Sil.a ·(PP - PI) - Senador Pedro Simon, apenas
para completar um dado que vaí, provavelmente, acrescentar aí no belfssimo
discurso que V. Ex* está fazendo. E que o feijão da marmita do nosso entrevistado citado no seu discurso ainda está aí por volta dos 74 cruzeiros. Tive~
mos notícias aqui, pelo nosso eminente companheiro Agenor Maria, que havia um feijão preto importado a 25 cruzeiros, se não me engano, provavelmente é coisa recente. Mas, o que eu queria dizer é que, nesta semana, tá no
meu Piauí, um prato de feijão, não é um quilo, não, um prato de feijão, como
dizem lâ as pessoas, chegou a dar, atingiu o preço de 110 cruzeiros. De modo
que esse não pode comer nem caroços desse feijão de 110 cruzeiros, porque o
salãrio mínimo lá é bem mais baixo e, atualmente, em face da seca, eles recebem oitenta e poucos cruzeiros por dia. E;a apenas um complemento ao
magnífico discurso de V. Ex'

O Sr. Alberto Silva (PP -

PI) -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

Permite-me V. Ex• um aparte?
RS) -

Com o maior prazer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Importantíssimo, Senador
Alberto Silva, que muito honra o meu aparte. Realmente, hoje, para se fazer
um discurso, temos que ter a garantia do Presidente que vai haver tempo e fazer com três dias de antecedência, porque senão o discurso cai no vazio, porque a inflação ·corre e os dados já não servem. A propósito, dizia-me outro
dia o Senador José Richa que ele tinha preparado um discurso, e passados 15
dias teve. que mudá-lo por inteiro, porqu~ os dados já estavam todos supera~
dos.
Teitho um depoimento que hã muito tempo eu queria trazer a esta Casa.
ta palestra de dona Léa Leal, Presidente da Legião Brasileira de Assistência,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Veja V. Ex•, para que fique
feita na Escola Superior de Guerra, e que ganhou como manchete, na Tribuna
nos Anais, a exposição que V. Ex' fez dos homens que foram a Londres e Veda Imprensa, exatamente este titulo: .. LBA: hã 40 milhões na pobreza absoluneza e o que o Jornal do Brasil publica, com relação ao levantamento dos
ta".
marmiteiros do RiO- de-]aneíro:
Em palestra na Escola Superior de Guerra, e aqui abro um parênteses: eu
''O CUSTO DE VIDA NA MARMITA
acho, Sr. Presidente, que estava na hora, com o rilaior respeito a essa Escola,
Há 28 anos quase todos os dias, a marmita de Cícero Raimun- de mudar o nome. Escola de Cursos Superiores do Exército, ou coisa parecido da Silva , oficial-estucador fornece um índice perfeito dfl. deterio- da. Por que Escola Superior de Guerra? O nome do Ministério, que era Miração progressiva do salário. Ele não precisa conhecer os dados ofi- nistério da Guerra, é hoje, Ministério do Exército. Por que o nome Escola Suciais nem os- complicados cálculos dos ftllancistas para saber que o perior de Guerra não passa a ser Escola Superior ou das Forças Armadas, ou
do Exército? Parece-me que seria um nome muito mais apropriado.
dinheiro compra cada vez menos.
Mas, da palestra pronunciada por dona Lêa Leal na Escola Superior de
"Até lá pras idos de 1961, eu trazia todo dia carne fresca de primeira, arroz sem marinheiro, salada de legumes, tudo fresquinho. E Guerra, quando ainda Presidente da Legião Brasileira de Assistência, destaco
ainda comia laranja, banana e às vezes até doce. Não estou me ga- este trecho:
bando não, moço. E verdade. Agora, vê o que eu trago", aponta
... exortou ontem o País a implantar "imediatamente uma
triste para a sua marmita.
agressiva política nacional de nutrição", dizendo que ua prioridade
nacional
é a busca da solução da crise de energia humana, mediante
O lndice
uma firme e decisiva política de nutrição para os grupos mais vulneNa marmita do oficial-estucador Cícero Raimundo da Silva, 59
ráveis de nossa população".
anos, mais de 30 de profissão, Cr$ 7 mil por mês - quase que dois
A política "agressiva" de nutrição, segundo Lêa Leal, deve prosalãrios mínimos por mês - hoje vem muito arroz de segunda, mispor "programas preventivos de suplementação alimentar, progra~
turado com macarrão, um pouquinho de cenoura e, aqui e ali salpimas destinados a reduzir e suprimir as carências biológicas de gescado, um pedaço de carne seca, .. pra dar gosto" ... E sabe quanto
tantes, nutrizes e crianças, de atê 36 meses, justamente o grupamenesta custando o quilo dessa carne, moço? Cento e noventa e oito
to mais vulnerável à desnutrição e suas seqUelas".
cruzeiros" responde ele mesmo, com revolta.
E mais a'diante:
A marmita também tem um pouco de feijão, usetenta cruzeiros
o quilo quando a gente encontra", diz irritado, Cícero, que tem qua..A presidenta da LBA sustentou que .. a crise nutricional é detro filhos e mora na Rua São Miguel, 452" (eufemismo para o endecorrente da pobreza absoluta (que no País atinge cerca de 40 mireço do morro do Borel, na Tijuca, onde seu barraco fica bem no allhões de pessoas) ... "
to).
E no meu Rio Graride do Sul? Aqui está a manchete de Zero H pra: .. 0
.. Eu antigamente comprava cinco quilos de carne de primeira
Rio Grande do Sul tem 7 milhões de brasileiros: há um milhão de menores capor semana. Agora compro um a força", diz enquanto come, curvarentes."
do e envergonhado, a sua refeição.
Desse 1 milhão de menores carentes, 60 mil recebem assistência da FunDas 11 às 12, hora do almoço na obra do edifício em consdação Estadual do Bem-Estar do Menor; 940 mil ficam sem essa assistência.
trução na Rua São Francisco Xavier, Maracanã é sempre a mesma Quem diz isso? Luiz Osvaldo Leite, o Presidente da Fundação. ~ ele quem
cena e a mesma conversa sobre a vida difícil e o dinheiro curto, que afirma que o número de menores carentes no Estado do Rio Grande do Sul é
.. não dá pra nada''. Cícero é da Paraíba, assim como os serventes
de cerca de 1 milhão, o que corresponde a mais de 11% do total da população
Raimundo Matias de Lima, Valdomiro dos Santos e José Nunes da
gaúcha, calculada em 8 milhões de pessoas. E desse total apenas 60 mil são
Silva: "Ein obra é assím"- explicam- "um vai trazendo o outro." atendidos pela Fundação do Bem-Estar do Menor.
Os serventes ganham Cr$ 23 por hora .. Isto dâ pra quê?" PerDiarite destes quadros, Sr. Presidente, diante desta realidade, é de se pergunta Raimundo. ~'_Para um ovo cozido, arroz, farinha·, um Pêk'de
guntar: é, ou não, chegada a hora de se mudar o modelo?
galinha e olhe lá. Antigamente, com Cr$ 150 eu fazia uma feira muiGalbrath critica violentamente, na sua visita ao Brasil, a cultura do autoto boa."
móvel. O Brasil vive em função do automóvel. Setenta por cento das verbas
Fica a pãg"ina escrita no Jornal do Brasil ao lado da exposição feita pelo da cidade de São Paulo são aplicadas em função do automóvel. Não chegam
ilustre Senador José Richa, para mostrar que nós viVemos no país dos con- a 6% as verbas destinadas ao cunho social. Mais do que isso: no Rio de Janei-
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ro, são destinados ao automóvel, ou túnel que o valha, mais do que os quase

5% à obra social.
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do Poder, se os grupos que forem para o Governo não tiverem a representatividade, não vierem do povo, e não tiverem o compromisso com o povo de
representá-lo. Tem que ter cheiro de povo, Sr. Presidente! Tem que ter compromisso com o povo. É aí que se defende um novo pacto social, uma nova
composição de forças onde as multinacionais não cheguem ao auge, como diz
o bravo Senador por Pernambuco, mas onde elas tenham o papel que lhes
compete, e que a Nação brasileira vai dizer qual é; onde o operário, que é a
força que contribui com o seu suor e sacrifício na cidade e no campo, para fazer a riqueza nacional, tenha a sua participação nas decisões, e chegue até este
Parlamento a sua voz.
Enquanto não se mudar a estrutura de poder, não mudaremos o modelo.
E olhe, Sr. Presidente, que a voz da Oposição é a voz que defende intransigentemente a oposição pela vontade do voto democrático, aberto, através das
eleições livres! Mas se essas coisas não mudarem, nós que isso pregamos também perderemos a credibilidade, e aí não sei quais serão os outros caminhos a
seguir.
Apenas isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem!
Palmas prolongadas.)

A educação neste País? Quanto à educação neste País, os dados são estes.
Quando houve a Redentora, Sr. Presidente, a educação tinha lI% do
Orçamento. De 11% do Orçamento ela tem hoje 5%, isto é, menos da metade.
Parece~me, Sr. Presidente, que chegou a hora de nós analisarmos o mo~
dela no seu geral.
Se me perguntassem, Sr. Presidente, qual é a solução, eu responderia
com muita singeleza: em primeiro lugar, a solução para o modelo brasileiro é
a abertura, é permitir que o povo partícipe da busca da solução.
Esses 16 anos em que os gênios como o Dr. Delfim orientaram a política
do Brasil deram nisso. Se o povo brasileiro pudesse decidir, o quadro apresentado pelo Senador José Richa não aconteceria com as diárias dos homens
que foram a Veneza, e a marmita do operârio do Rio de Janeiro não estaria
tão vazia, as verbas de educação não teriam baixado de II% para 5%.
Em primeiro lugar, a participação do povo na decisão.
Agora, atrevo-me a dizer, Sr. Presidente, que se o povo fosse escutado, se
o povo pudesse falar, se o povo pudesse opinar sobre o modelo as coisas não
seriam tão complicadas.
O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE)- Sr. Presidente, peço a palavra
Eu tenho dito, dizia na minha campanha política e tenho repetido; assim
como a Nação é a representação de todo o conjunto brasileiro, o Presidente para uma comunicação de Liderança.
da República representa, na unidade mínima da sociedade que é a família, o
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Tem a palavra o nobre Sena·
que o pai, o que o chefe representa na família. Vamos ver uma família e va- dor Aderbal Jurema, para uma comunicação de Liderança.
mos ver o Presidente da República. Aquilo que para a família é o importante,
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Como Líder. Para uma breve
deveria ser o importante para o chefe com relação ao total.
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu tenho dito mil vezes e mil vezes repetirei. Para o chefe da família, o
Com os acontecimentos na Bolívia, estudantes brasileiros que lâ se enproblema número um que ele tem que resolver é o problema da fome, é o contravam estão fazendo um apelo no sentido de urna solução para a sua siproblema da alimentação. Ele não vai resolver problema algum da sua tuação.
família sem primeiro dar o alimento, porque o alimento é fundamental. Para
Ainda hã pouco, o Líder Jarbas Passarinho me dizia que estava envidano País, o alimento não é fundamental, a fome não é fundamental, porque
do esforços, para que se encontrasse, em curto prazo, uma solução para os
todo o modelo brasileiro é orienü1do para exportar o que produz. Produz-se o
nossos patrícios que estão sem poder contínuar os estudos, uma vez que asessupérfluo, produz-se absolutamente aquilo que não corresponde diretamente
colas superiores na Bolívia, com os últimos acontecimentos políticos, estão
ao que interessa ao povo brasileiro a alimentação dos cinqilenta milhões de
todas de portas cerradas.
brasileiros que não produzem e não consomem.
Recebi desses estudantes, como professor e como Parlamentar, o seguinEntão, o problema n9 1, que é a alimentação, que é resolver o problema
te apelo:
da fome. não é o problema n~' I da política económica e social do País.
Sr. Senador Aderbal Jurema.
O problema da saúde. O problema de um pai que, tendo um filho doente,
Vice-Líder do PDS
sacrifica o restante da família_ para devolver a saúde do seu filho, não é
problema fundamental para este País. Aliás, nunca o foi.
Vimos à presença de V. Ex• solicitar seu empenho pessoal na
O problema da educação. Qual é a alegria de um pai que consegue. vencer
busca de solução para o problema que passamos a relatar, o qual
o problema da saúde, e que consegue vencer o problema da alimentação?
vem afligindo um grande número de estudantes brasileiros residenQuer ver o seu filho conduzido_ dentro de uma escola, quer ver o seu filho altes na Bolívia.
fabetizado, quer ver o seu filho progredir - e para um jovem progredir é neA partir de 1978, estudantes brasileiros, através de Convênio
cessária a educação. Isto não é prioritário pai·a·o Governo. Basta ver as verCultural entre Brasil e a Bolívia, chegaram naquele País para estubas, basta ver as fórmulas como cr Governo age, a nível de educação, desde o
dar nas várias Universidades lá existentes.
índice primário até o índice univerSltáfíO:=~~-- --As condições de estudos são tão precárias que, por exemplo, os
0 fundamental para uma família é manter-se, vestir-se; qual é o pai que,
estudantes matriculados no lI' Semestre de 1978, até hoje só consedepois de dar alimento, depois de ter saúde, não quer que os seus filhos se visguiram cursar 3 semestres, qüa:nâo na verdade, ele deveriam estar
tam com um mínimo de dignidade? Isto não é prioritãrio para a Nação. Mino 61' semestre. Isso demonstra, claramente, a inexistência de conlhões de brasileiros andam maltrapilhos. No entanto, nós exportamos sapadições para o bom desenrolar das atividades estudantis, sem falar no
tos, importamos vestuários, pagamos royalties para o exterior, para só usar
-tempo que a peSSOa perde em razão do caos generalizado que reiria
gravatas e perfumes franceses e italianos, e exportamos para o exterior vesno sistema educacional boliviano.
tuário supérfluo, pOrque- sabemos que não damos a nossa população poder
Outra parcela de estudantes que lá chegou no 29 semestre de
aquisitivo para adquirir o indispensável.
1979, especificamente na cidade de Sucre, em razão da instabilidade
no sistema de ensino daquela Universidade e, também, em virtude
O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - V. Ex• permite um aparte?
do último golpe de estado ocorrido naquele País, não conseguiu cu r~
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com todo o prazer.
sar uma matéria sequer, do currículo respectivo, até os dias de hóje.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Enquanto V. Ex• clama em
Portanto, perderam um ano e meio de estudo, não por não querenome da Oposíção, do PMDB, pela mudança do modelo político, econômirem estudar. mas sim por não terem tido oportunidade para tanto.
co, social e cultural deste Pãís, que é em última análise o responsável por toVários são os motivOs causadores desta estagn'ação do estudo
dos os males que afligem a sociedade brasileira, o que V. Ex• vê é a solução
na Bolívia. Por exemplo, o sistema inicial que era de semestralidade
simplista do Governo. O Sr. Delfim Netto insiste erit dizer que uma das maiopassou a ser de anualidade; mudanças sucessivas nos currículos de
res causas do aumento inflacionário e, portanto, da desvalorização da moeda.
cada curso, fazendo com que matérias já cursadas não tenham valor
é a política salarial. E quer mudá-la para pior, retirando de várias camadas do
algum para o currículo principal; o não cumprimento do calendário
assalariado brasileiro mais á.lgum poder aquisitivo, deixando-as numa siuniversitário estipulado no início de todo ano; a própria "instabilidatuação cada vez mais vexatória diante deste alto custo de vida que vai liquide do regime político, pois desde 1978 a Bolívia teve um total de sete
dando com todas as esperanças do povo brasileiro.
Presidentes da República, onde quatro foram através de golpes de
Estado. Tudo isto acarreta uma perda inestimável de tempo que jaO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito obrigado a V. Ex• que
mais serã recuperado.
diz com toda a razão: O Dr. Delfim Netto, em meio a essa realidade, ainda
Após o golpe de Estado, do dia 17 de julho próximo passado,
quer encontrar na classe salarial solução para resolver os problemas do País.
os alunos entraram em cantata com a Embaixada para que ela inEle que na época áurea do arrocho salarial não os resolveu.
formasse se as Universidades reabririam ou não. A resposta foí que
Na verdade, Sr. Presidente, jamais poderemos sonhar que o modelo ecoelas estariam fechadas por tempo indeterminado, sugerindo que se
nômico e social deste País haverá de ser mudado se não se mudar a estrutura
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procurasse o Departamento responsãvel - DECINT - do Itamarati no Brasil, para a busca de uma pronta solução.
Falando-se com o Conselheiro Fernando Pimentel, Chefe do
DECINT, ele informou que o assunto é de caráter pessoal e, portanto, não poderia prestar auxflio algum, dizendo, também, que se procurasse o Ministério da Educação e Cultura para tentar uma solução caso por caso e que o mesmo jâ estava informado sobre o assunto por se tratai' de problema de exclusividade do MEC.
No MEC, o Professor Casemiro afirmou ter recebido um comunicado do Itamarati dizendo que as Universidades bolivianas estavam fechadas, e nada mais, Acrescentou, ainda, que o problema é
de competência exclusiva do Ministério das Relações Exteriores e
que o MEC trata somente de problema de estudantes brasileiros no
Brasil.
Apelamos ao Nobre Senador que se pronuncie sobre o problema e que, também, urgencie gestões oficiais nos órgãos competentes
para uma rápida solução destes problemas que angustiam dezenas
de estudar1tes brasileiros.
Atenciosamente.
Estudantes Brasileiros na Bo/(via

11) .
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O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Encontrava-me no gabinete, quando ouvi a comunicação que V. Ex• faz à Casa acerca de providências que es·
tão sendo ora adotadas pela Liderança da Maioria. Aproveito o ensejo para
também dar conhecimento de providências por mim solicitadas anteriormente. Infelizmente, talvez em se tratando de uma solicitação feita por um Senador da Bancada _da Oposição, não tenha merecido a devida atenção.
O SR. ADERBAL JUREM A (PDS - PE) - Não acredite nisto, Ex•
O Sr. Meneies Canale (PP- MS) - Oxalã seja confirmado, pois me interessa muito a atenção ...

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Num problema deste não
hã Opõsíção nem Governo. Hâ o estudante brasileiro, que se encontra desamparado, em virtude de um golpe de Estado na Bolívia.
O Sx. Mendes Canale (PP- MS)- E é ala grande esperança que tenho,
porque V. Ex• vai ouvir esta minha apreensão. Nobre Senador, recebi dosestudantes que se encontram na Bolívia, no dia 2 de junho deste ano, um pedido. Na mesma data enderecei um ofício ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, que me vou permitir aqui ler, para conhecimento da Casa. Veja V. Ex'
que foi no dia 2 de junho. Até hoje não recebi um comunicado, até hoje não
recebi nenhuma resposta sequer sobre o assunto. Não quis trazer o assunto
para -a tribuna do Senado, porque entendia que se tratava de assunto muito
Seguem-se três dezenas de assinaturas de estudantes brasileiros.
Diante de fato tão angustiante para os estudantes brasileiros que se en- delicado. O oficio encontra-se vazado nos seguintes termos:
contravam na Bolívia, entrei em contato com o Líder do meu- Partido, o OF/GB/034/80 Exm• Sr.
nobre Senador Jarbas Passarinho, quejâ foi lv)inistro da Educação e Cultura. Dr. Ramiro Saraiva Guerreiro
S. Ex• recebeu o pleito com a maior atenção e sensibilidade. Espero que, den- DD. Ministro de Estado das Relações Exteriores
tro de pouco tempo, se encontre uma solução para esses jovens, que não po- Brasília- DF.
Brasília, 2 de junho de 1980
dem ser responsáveis pela trepidante polftica boliviana.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Pois não.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- ÚO)- Informo a V. Ex• que tambêm recebi, nesta manhã, uma comissão de estudantes brasileiros que fazem
os seus cursos universitários na Bolívia. Fui irifOI-riúido de que ali existem cerca de 200 brasileiros matriculados nas várias universidades bolivianas, que as
suas aulas estão suspensas, através de decreto presidencial, por tempo indeterminado. Temos a impressão, nobre Senador Aderbal Jurema, de que, se o
Ministf!rio da Educação e Cultura e o Itamarati realmente tiverem interesse
em resolver este problema, com relativa facilidade esses duzentos universi~
tãrios brasileiros poderiam ser incorporados às nossas universidades, que es~
tão aí às dezenas. Segundo me disseram, inclusive estariam dispostos a fazer
as suas transferências para as universidades particulares do Brasil, para a redC
privada do ensino Superior do Brasil. Junto a minha voz à de V. Ex•, no senti~
do de que se encontre uma solução rãpida para o problema.
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Alberto Silva (PP- Pi)- V. Ex• dã licença para um aparte? (Assentimento do orador.) Ouvi com muita atenção esse apelo que os estudantes
brasileiros dirigiram ao emihente professor, nosso companheiro, Senador
Aderbal Jurema. Estou de pleno acordo com a sugestão do Senador Henrique
Santíllo. Como o número de estudantes é tão pequeno, e nós, brasileiros, não
vamos_ poder interferir no regime da Bolívia, poderíirilos, isto sim, dar uma
oportunidade a esses estudantes de se matricularem nas universidades brasileiras, mediante uma consulta do Sr. Ministro da Educação às diferentes universidades do País. Seria - acredito - uma solução, que poderia ser rápida,
currículo por currículo, matéria por matéria, nas nossas universidades. Seria
a melhor solução, me parece.
O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE)- Aliãs, na seqUência deste
raciocínio, os estudiilfeS-poderão ser matriculados mediante exames de adaptação. Terão, talvez, que repetir determinadas matérias, de acordo com o
currículo que receberam lã na Bolívia. Posso assegurar a V. Ex• que este apelo
que os estudantes estão fazendo, por meu intermédio, já encontrou receptiVidade por parte do Líder Jarbas Passarinho. Antes de vir para esta tribuna, comuniquei a S. Ex:• que iria fazer este apelo, e o nobre Senador Jarbas Passarinho me respondeu que jã estava fazendo gestõeS ju:rlfo às universidades e escolas brasileiras, no sentido de estudarem a possibilidade de aceitar esses alunos, mesmo porque não se trata apenas de um problema técnico. Trata-se,
sobretudo, de uin problema de solidariedade para com nossos irmãos que fo~
ram para a Bolívia confiados num acordo bilateral que existe entre a Bolívia e
o BrasiL
O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS prazer de ouvi-lo.

Sêrihor Ministro:
Permitimo~rio-s -passar às mãos de V. Ex• cópia do "abaixo-assinado",
por nós recebido, de estudantes brasileiros que se encontram na Bolívia, o
qual contém sérias e graves denúncias, que não obstante a forma em que estã
vazado o documento, não pode deixar de merecer a nossa atenção.
Diante da delicadeza que o assunto envolve, em se tratando de bolsistas
universitãrios, patrícios nossos, que se encontram estudando no vizinho país
Poliviano, achamos por bem encaminhar o assunto à elevada consideração do
ilustre Ministro, a fim de que seja, pelos meios diplomâticos, em ação conjunta com o nosso Ministério da Educação, encontrada a melhor forma de apurar a veracídade dos fatos apontados no mencionado documento e, diante do
resultado, a adoção de providênci?,s que forem julgadas oportunas adotar.
Aproveitamos do ensejo para renovar a V. Ex• os protestos de nossa ele~
vada consideração e alto apreço. - Senador Antonio Mendes Canale.
Ao mesmo tempo e na mesma data ...
O SR. ADERBALJUREMA (PDS- PE)- V. Ex• permite que o interrompa? Esses fatos são a respeito do fechamento ou da deficiência dos cursos
ministrados?
O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Exatamente do tratamento que esta~
va sendo dispensado aos estudantes brasileiros. Expedi, naquela êpoca ...

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE)- Já estavam fechadas nessa
época?
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Antes do golpe.
O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Sem dúvida, desde àquela época, já
pediam.
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - O assunto de que estou
tratante é muito mais grave, embora não subestime o levantado por V. Ex•
O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Veja V. Ex• que hojejâ deve ter-se
agravado.
Tainbêm remeti o seguinte ofício ao· Sr. Ministro de Educação:

OF/GB/033/80 Exm' Sr.
Dr. Eduardo Portella
DD. Ministro de Estado da Educação e Cultura
Brasília - DF.
Brasília, 2 de junho de 1980
Senhor Ministro:
Permitimo-nos passar às mãos de V. EX• cópia do expediente que esta~
mos endereçando ao Exm9 Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores,
Ramiro Saraiva Guerreiro.
PE)- la encerrar, mas terei o
Achamos conveniente dar conhecimento do assunto a V. Ex•, não só
pela menção feita a esse Ministério em nosso ofício, constante do espediente
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acima citado, mas por considerarmos a matéria enfocada estritamente relacionada com o Ministério da Educação.
Aproveitamos do ensejo para renovar a V. Ex' os protestos de nossa admiração e alto apreço. - Antonio Mendes Canale.
Infelizmente, como disse a V. Ex', não obtive resposta, do mês de junho
até hoje.
Por outro lado, fico satisfeito quando vejo que se estão motivando a Liderança e a Bancada da Maioria. Talvez agora possa ser naturalmente encontrada a solução almejada pelos estudantes patríciOs.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB-
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O SR. ADERBAL JUREMA (PDS -

-

Permite V. Ex• um aparte?

PE) -

Pois não.

Ora, o empregado pode não ter dependentes, mas terá, certamente, herdeiros. E, se assim ocorrer, nada justifica- muito menos sob o aspecto dajuridicidade- que o seu Fundo de Garantia, constituindo um patrimônio, seja
forçadamente subtraído à sucessão hereditária civil.
Por isto que, na esteira dos argumentos consignados na Exposição de
Motivos do Sr. Presidente da Comissão Interministerial de Atualização da
CLT, Prof. Arnaldo Sussekind (item 81), estamos pleiteando a alteração da
lei em vigor" para estabelecer que, em caso de falecimento do empregado, a
transferência- de sua conta vinculada se fará em favor de seus dependentes
previdenciários -e, na falta destes, em favor de seus herdeiros civis. Somente
após o decurso de dois anos, contados do óbito, quando não existirem dependentes ou herdeiros, é que haverá a reversão em favor do FGTS.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980. - Humberto Lucena.

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Na mesma ocasião em que o
LEGISLAÇÃO CITADA
ilustre Senador Mendes Canale recebeu a comunicação dos estudantes brasileiros n'a Bolívia, também eu recebia outro abaixo~assinado, com cerca de 30
LEI N• 5,107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
assinaturas, de estudantes do Estado de Goiás matriculados na Bolívia, e exatamente nos mesmos termos. Na ocasião, tambêm enviei, de imediato, ofício
Art. 9"' Falecendo o empregado, a conta vinculada em seu nome será
ao Ministro das Relações Exteriores e-ao Ministro da Educação e Cultura.
Lementavelmente, também não obtive resposta alguma de S. Ex• o Ministro transferida para seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdas Relações Exteriores. Recebi uma resposta do Ministro da Educação e dência Social, e entre eles rateada segundo o critério adotado para concessão
Cultura. em que S. Ex• afirma que o problema realmente não estava na alça- de pensões por morte.
Parágrafo único. No caso deste artigo, não havendo dependentes habili~
da do MEC, e que estaria, portanto, na alçada do Ministério das Relações
tados no prazo de 2 (dois) anos a contar do óbito, o valor da conta reverterá a
Exteriores.
favor do Fundo a que alude o art. ll.
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE) - Agradeço a participação
de V. Ex' na minha comunicação e vamos somar esfoiçOs Para que possamos
(Às Comissões de Constituiç-ão e Justiça, de Legislação Social e
chegar a bom termo no problema desses estudantes que estão sem poder continuar os seus trabalhos, os seus estudos na Bolívia, porquanto as universidade Financas.)
des e escolas estão fechadas sine die. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O Sr. Senador Dirceu CardoO SR. PRESIDENTE (Gastão Maller)- Concedo a palavra para uma so enviou à Mesa, requerimento de informações que, nos termos do item VI
brevíssima comunicação ao nobre Senador Henrique Santillo.
do arL 239 do Regimento interno, será examinado pela Presidência.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Ga.tão Maller)- Quero comunicar aos Srs. Senadores que nós estamos com pane no sistema de refrigeração da Casa. Vamos passar à Ordem do Dia, votâ..:ta, e, se possível, encerrar a presente sessão,
visto que não há condições de se continuar neste plenário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo
Parente- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- João Calmon -Hugo
Ramos- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancredo Neves- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Affonso Cai:nargo- Leite Chaves - Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estã finda a Hora do ExpeO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - A Presidência recebeu, do diente.
Governador do Estado de Mato Grosso, Ofício S/29, de 1980 (n• 153/80, na
Passa-se à
origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição Federal, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realiORDEM DO DIA
zar operação de empréstimo externo, no valor de USS 15,000,000.00 (quinze
Item 1:
milhões de dólares americanos), para o fim que especifica.
A matéria será despac});ada às Comissões de Finanças, de Constituição e
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 369, de 1980, do
Justiça e de Municípios.
Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado HCavalo de Tróia no PROÃLO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Sobre a mesa, projeto de lei
COOL'', publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 7 de se·
que será 'lido pelo Sr. !~'~Secretário.
lembro de 1980, de autoria do Professor Dercio Garcia Munhoz.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 265, DE 1980
Introduz alteração na Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 9• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
4
'Art. 99 O valor da Conta vinculada existente em nome do empregado que falecer será pago, em cotas iguais, aos respectivos dependentes, habilitados perante a Previdência Social ou, na falta destes, aos herdeiros do empregado, obedecidas as regras da sucessão
hereditária civil.
Parágrafo único. Reverterá para o FGTS o valor da conta se,
no prazo de 2 (dois) anos contados da data do óbito, não houver d.e~
pendente habilitado nem tiver sido aberto o inventário."

Em votação o requerimento".
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita. a transcrição.

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.
CAVALO DE TROIANO PROÃLCOOL

Dercio Garcia Munhoz

Quando pareciam definitivamente superadas as discussões sobre o ingresso de capitais estrangeiros no- Programa Nacional de Ãlcool, eis que surpreendentemente o assunto retorna. Agora provacado pelo Ministério do
Planejamento, segundo noticiaram os jornais da última semana de agosto. E
com uma nova roupagem, atraente e aparentemente inquestionável, qual seja
a admissão do capital estfangeíro para a produção de álcool ..exclusivamente
destinado à exportação".
Afinal o País vem apresentando rombos crescentes nas contas externas,
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
não consegue conter o crescimento da .. bola de neve" do endividamento, e os
Art. 3~' Revogam~se as disposições em contrário.
"'policy-makers" enfrentam dificuldades também crescentes para vender suas
Justificação
projeções pou~o realistas sobre o comportamento do balanço de pagamentos.
Muitas têm sido as críticas ao texto do art. 99 da Lei n~' 5.107 f66, que de- A dívida líquida do País junto ao resto do mundo vem aumentando a taxas
termina a reversão do valor da conta vinculada do empregado ao Fundo, acima de 27% ao ano - devendo crescer em torno de 35%. em 1980 - e, no
quando não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social. ritmo moderado de 1977/79 estará o Brasil, em 1985, com um débito próximo
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de 200 bilhões de dólares! DUzentos bilhões de dólares - uma cifra astronômica, igual ao produto brasileiro do último ano, e que deverã exigir um pagamento anual em torno de 40 bilhões de dólares apenas para a cobertura de juros e amortizações. Uma dose cavalar - fruto inicialmente da inépcia da administração económica do período logO- ãP6S a quadruplicação dos preços
do petróleo- e que, muito antes de ser alcançada,jã agora oferece dificuldades inúmeras para--manutenção da solvabilidade externa com um mínimo de
independência.
Ora, diante de tal quadro, que reflete com frieza apenas uma realidade
que o País aparentemente procura desconheCer, o •·novo Proâlcool'' parece
tentador.
Mas, decisões tal qual a anunciada para o programa em elaboração não
podem ser tomadas ao arrepio da Nação. Devem ser discutidas, pois afinal o
capital estrangeiro já controla tudo de importante da indústria brasileira ou quase tudo - avança para setores tradicionais onde ainda predomina o
capital nacional, e para áreas de serviços, tiabalha com capitais de empréstimo, inclusive recursos da dita escassa ..poupança naciorial", e também com
recursos governamentais altamente subsidiados à custa de fundos dos trabalhadores, como PIS, PASEP etc.
E discutir o novO Programa do Álcool obriga a que inicialmente sequestione sobre qual o mercado externo agora visualizado. Afinal, não se pode
imaginar que outros pafses estejam ansiosos para se livrarem do petróíeo ãrabe e pretendam criar outras dependências. E se as esperanças estão voltadas
para os Estados Unidosj o grande mercado recente para as exportações brasileiras de álcool carburante, é bom que se diga que os americanos discutem já
o crescimento das vendas do Brasil, e propõem restrições quantitativas ou tarifárias -na: defesa dos produtores locais, como assinala a revista ~~ausiness
Week'' de 23 dejuni1o último. Restrições áihâa não materializadas porque as
vendas do Brasil foram tidas como eventuais, decorient6s de atraso na fabri~
caão brasileira de carros a álcool.
Outro aspecto é -que; se· ô programa do álcool carburante é-importante,
ele não se constituirá em alternativa para a crise financeira do Brasil (impossibilidade de indefinidamente emprestar dólares para pagar petróleo que rapidamente se transforma em monóxido de carbono). A meta para 1985, de 10,7
bilhões de litros, embora espetacular, deverá representar apenas 10% do consumo brasileiro de petróleo previsto para aquele ano, e assim mesmo poderá
provocar um agravamento dos problemas de abastecimento de alimentos,
simplesmente pela inexistência de um zoneamento agríccifa-que preserve âreas
destinadas à produção básica. E, além de tudo, estamos praticando uma política maluca ao destinar o álcool - que é petróleo- para a frota de automóveis, em detrimento do transporte coletivo de passageiros e de cargas, man~
tendo uma ilusão consumista incrivelmente alienada.
A questão da destinação do álcool carburante, internamente, é outro
problema. Mas não se pode deixar de questionar o uso que vem sendo dado a
um produto nobre, com uma estratégia questionável de estimular a indústria
automobilfstica. Se é fato que esta não pode e não deVe regredir, face às impli ..
cações econômico-socíais, não se pode availçar no apoio à alternativa encon ..
trada,_ quando se deveria jogar com contrapesos, inibindo o_ uso do automóvel
e, ao mesmo tempo, concedendo facilidades para a compra de uma produção
programada.
Nessa altura fica a pergunta: com aS dificuldades que se vislumbram
para manter grandes volumes de exportações continuadas para o mercado
americano, paralelamente ao estímulo interno ao consumo -de álcool em auto~
móveis, para onde se dirigiria a produção originada de investimentos estrangeiros? Parece evidente que seria o mercado interno, fazendO com que, com a
nova política anunciada, se esteja introduzindo, de fato um hcavalo de Tro'ia'', entregando a empresas estrangeiras por vias transversas uma nova área
da economia brasileira, contornando, assim, as reações contrárias até há
pouco manifestadas no País. Tudo isso para carrear cem ou duzentos milhões de dólares, anuais, para atender às agruras do balanço de pagamentos.
E assim mesmo se o País escapar das pressões dO- Banco Mundia"t para importar equipamentos do programa, hipótese em que parte dos dÓlares voltaria
em pouco tempo ao Exterior, com a compra de bens já produzidos internamente.
E, embora pareça incrível, alguns setores já vieram defender a nova postura, simplesmente na esperança de pegar carona no .. lobby" do capital estrangeiro para aumentar a remuneração de atividades ligadas ao âlcool carburante, demonstrando o lado frio e antinacional dO capitalismo selvagem. E,
paralelamente a essa estranha preferência, surgem vozes levantando barreiras
ao ingresso da PETROBRÃS em outras âreas energéticaS, ainda que, por
exemplo apenas como incentivadora e sócia~minoritâria em empreendimentos ligados ao álcool. Simplesmente devido ao temor de que Q ingresso de
uma empresa governamental no setor crie dificuldades à montagem de .. lob-
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bys" próprios, ou ao apoio em alheios, submetendo assim os interesses da sociedade.
Dercio Garcia Munhoz é professor de Economia da Universidade de
Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Item 2:
Votação, em turno único do Requerimento n9 386, de 1980, do Senador
Moacyr Dalla, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do artigo intitulado ••A Lembrança de Dona Marina", de autoria do Senador Passos Pôrto, publicado no Correio Braziliense. edição de i 1 de setembro de 1980.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcriÇão.

.E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.
PDS
A LEMBRANÇA DE DONA MARINA

Passos Pôrto
A notícia me chegou peía rua, como nos velhos tempos, de boca em boca, como era da tradição de Aracaju. Os mais antigos já estavam sabendo desde o amanhecer que Dona Marina agonizava. Eu me achava conscientemente
preparado para o desenlace. Passara todas as nc;>ites anteriores em vigília, lá
no sítio, cumprindo os mais sagrados dos deveres: da amizade e da gratidão.
E na tarde-noite do dia 31 de julho, expirava entre os seus aquela que
fora em vida, sobretudo, a esposa do Chefe Político, do Deputado, do Senador, do Governador e do candidato à Vice-Presidência da República, Leandro Maciel.
A noite o sítio se-iluminou para as últimas homenagens. Cheguei tenso e
imperCeptível para evitar os gestos solenes. Sentei-me na primeira cadeira do
velho corredor de tantas lembranças.
A casa se encheu dos velhos companheiros. Rostos cansados e vividos
que trazíam rios olhos a evocação de tantas lutas. Por todos os cantos da casa
e debaixo das mangueiras amig.1.s os grupos se reencontravam. A mim, cheguei a pensar que estávamos nos dias das grandes decisões da política do estado quando a UDN aflita e inconformada se acobertava às sombras do Velho
Chefe, para ouvir dele a orientação final.
Triste engano. Lá na sala da frente, jazia tranqüilo o corpo inanimado
daquela santa mulher que em vida tivera a espinhosa missão de ser a companheira imcomparável de um líder político.
Quem conheceu a vida politica de Sergipe, do final da década de 30 até o
ítlício da década de 70, haverá de inscrever num lugar de destaque a figura comovente e generosa de Dona Marina Maciel. Ela que fora filha de tradicional
político paraibano do início do século, ao se casar com aquele inquieto engenheiro da Inspetoria de Portos, não sabia que o seu destino haveria de se confundir mais tarde, nas areias brancas e quentes de Aracaju, com o próprio
destino de Sergipe.
Fui seu contemporâneo na administração estadual no governo Leandro
Maciel. ela, Delegada da Legião Brasileira de Assistência, e eu, Chefe dos
Serviços Agrícolas do Ministério da Agricultura e dos Acordos com Sergipe.
Fizemos juntos. antes dos conjuntos habitacionais do BNH, centenas de casas nos acrescidos de marinha e morros da nossa linda capital. Dei-lhe susten~
tação ao trabalho de assistêilcia aos pobres de Sergipe, num trabalho diuturno e silencioso que só naquela noite eu viria reconhecer nos abraços e.ntre soluços das velhas pretas c dos pretos velhos dos bairros de Aracaju que ali
acorreram pa:ra a desenganada despedida.
Le_~~ro-me de um fato que,_ por si só, define a personalidade de Dona
MãdÕ:a. Estávam<?s numa daquelas noites no Palácio para os costumeiros encontros de serviço. Chega Dona Marina com uma lista de mais de dez pessoas
acima de sessenta anos para serem nomeadas para o Estado. O Governador
reagiu dizendo: .. Como posso, Marina, nomear estes velhos para o Estado, se
eles não têm mais idade para o início do serviço público?" Ela respondeu
tranqüilamente: .. Leandro, quando começamos a sua l1.:1ta para Governo estadual este povo era jovem, deu tudo de si, sacrificou-se e se entregou à sua vitória. Você achava isto bom e os abraçava. Porque só agora está descobrindo
que eles estão velhos? As contratações foram feitas e tantas outras heresias no
serviço público estadual a fim de que pagássemos com gratidão a todos aqueles que durante tantos anos acompanharam o líder carismático dos udenistas
sergipanos.
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A verdade é que por trâs de todo grande homem há sempre uma grande
mulher. Sem Dona Marina, Leandro Maciel não teria feito a grande história

da sua vida.

Ao fazer esta sentida homenagem a essa grande legendária da política
sergipana, desejo também, e sobretudo, testemunhar e ressaltar o importante
e difícil papel da mulher do político brasileiro. Anônirna, sOfrida, sacrificada,
herdeira dos insucessos e das angústias da luta partidária; participante das
poucas horas de glória e sustentação dos grandes períodos de injustiças, difamações e iniqUidades.
·
Tende misericórdia da mulher do político brasileiro! Ajudai a reabilitrar
essa sombra que emerge sob a luz das vidas aureoladas. Porque essa luz esmaece e em torno dela cresce e fica somente a sombra daquilo que outrora
cintilou.
Se eu pudesse, Aracaju teria uma avenida ou uma rua com o nome de
Marina M aciel. Se eu pudesse, todas as cidades de todos os políticos teriam
um recanto com o nome da sua companheira. Aí, então, as multidões que por
elas passassem teriam no seu frontespício a lembrança de todos os dias, permanente e eterna, da vida que existiu para que a outra existisse mais.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Item 3:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer nO? 722, de 1980), do Projeto
de Resolução n9 73, de 1980, que autoriza: o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redaçào Final do Projeto de Resolução n9 73, de 1980
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
Presidente, promulgo a seguínte

VI, da Constituição. e eu,

RESOLUÇÃO N•

, DE 1980

Autoriza o GoYerno do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em cr$144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua díYida consolidada.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1980

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 ( cinqüenta milhões de dólares americanos) destinado à Companhia do Metropolitano de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo do ;Estado de São Paulo autorizado a realizar,
com a garantia da União, uma operação- de empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financeiro a ser indicado
sob a orientação do MíníStério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado ao aporte de capital do Estado de São Paulo à Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRO- SP, objetivando viabilizar o Programa
de Investimentos da Companhia para o presente exercício.
Art. 2'?. A operação realizar-se~â riOs fermos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a
ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos terinos do art. J9, item II, dá Decreto n9 74.157, de 6 de jUnho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da
execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n• 2.373, de 27 de junho de 1980.
··

Art. 39

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -

Item 5:

Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 724, de 1980), do Projeto
de ResoluÇão n9 81, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal da
Cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dÓlares americanos) destinado
a aporte de capital do município à Companhia do Metropolitano do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra declaro~a en~
cerrada.
Encerrada a djscussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

S a seguinte a redação final aprovada
Redaçào final do Projeto de Resolução nO? 81, de 1980.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
IV, da Constituição, e eu, Presidente promulgo a seguinte

O Senado Federal resolve:
RESOLUÇÃO N• DE 1980
Art. lO? E o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal,
Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a
autorizado a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões
realizar empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi~
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa conlhões de dólares americanos) destinado a aporte de capital do Municítratar empréstimo de igual valor, junto ao Banco do N ardeste do ·Brasil Sf A.,
pio à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, Estado do Rio
este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano
de Janeiro.
do Nordeste (FUNDURBANO), destinado à contratação da 2• etapa do
O Senado Federal resolve:
Centro Administrativo do Estado, em implantação na cidade de Natal. EstaArt. }O? Ê a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro autorizado do Rio Grande do Norte, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
da a realizar uma operação de empréstimo externo, com a garantia da União,
Central do Brasil no respectivo processo.
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
equivalente em outras moedas, de principal," junto a grupo financiador a ser
indicado sob_ a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 4:
Brasil, cujo produto, dentro do Programa de Investimentos da COmpanhia
Discussão, em turno ú-nico, da Redação Final (oferecida pela do Metropolitano do Rio de Janeiro- METRO- RJ, destina-se à particiComissão de Redação em seu Parecer n• 723, de 1980), do Projeto pação acionãria do Município no capital social da referida empresa.
Art. 2,. A operação a que se refere o artigo anterior realizarMse-â nos
de Resolução n• 74, de 1980, que autoriza o Governo do Estado de
São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive quanto ao exame
US$ 50,000,000.00 (cinqüeiJta milhões de dólares americanos) desti· das condições áeditícias a ser efetiVado pelO Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II -do De-nados à Companhia do Metropolitano de São Paulo.
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos
Em discussão a redação final. (Pausa.)
órgãos encarregados da execução da política econômicoMfinanceira do GoverM
Não havendo quem queira discuti-la. declaro encerrada a discussão.
n~ Federal e, ainda, do disposto_!!a 1:-~~Ml:l_l_li~ipal n9 159, de 25 de abril de
Encerrada esta, a redação final é considerada aprovada, de acordo com o 1980, publicada no órgão oficial do dia 14 de maio de 1980.
art. 359 do Regimento Interno.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A matéria vai à pfomulgação.

E a seguinte a redaçãá final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 74, de 1980
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
IV, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Item 6:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1980, do Senador l:fenrique
Santillo, que fixa as eleições municipais no dia 15 de dezembro de
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1980, suspendendo a eficácia de dispositivos da legislação eleitoral
vigente, e dâ outras providências.
A Presidência, nos termos do art. 369, "B", do Regimento Interno, e
conforme o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 60, de 1980~ uma vez que a Emenda Constituçional n'<' 14, de 9 de setembro de 1980, estendeu, até 31 de janeiro de 1983,
os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos, ·vereadores e seus suplentes
A matéria vai ao Aiquivo.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para uma breve comunicação.
Sem revisão do oiaOor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O Estado do Acre, pefa sua posição geográfica de Estado mediterrâneo,
sempre exigiu facilidade de comunicação.
_
Hâ alguns anos, foi aberta a rodovia que liga Brasília-:-Cuicibá-Porto
Velho-Rio Branco. EsSa ród6Vía- fepresentoú Uma grande esperança para
aquele povo que vivia angustiado pela falta de comunicação rãpida, porque,
antes da estrada, o comérciO e o povo da t.Cria~- enfim, ali dependiam do rio, e
o rio só dá trâfego naquela fase chuvosa que vai de janeiro a abril.
A estrada, mesmo precariamente, entre Cuiabã, Porto Velho e Rio Bran, co, há alguns anos vinha atendendo ao transporte. Lamentavelmente, de alguns tempos para cá, naturalmente por falta de recursos fmanceiros, a estrada não vem merecendo aquela atenção que todos nós daquela área esperamos.
Face a isto, ano passado, como este ano, estivemos junto ~o ilustre e dinâmico Ministro Eliseu Resende, fazendo um apelo no sentido de retornar
suas vistas àquela rodovia.
S. Ex' dirigiu-me uma carta, datada de janeiro deste ano, que passarei a
ler:
Brasíli~, 29 de janeiro de 1980
Carta n' 027/GMT-80
Exm9 Senhor
Senador Jorge Kalurne
Senado Federal
Brasília
Prezado Senador Jorge Kalume,
Tenho a grata satisfação de CU.inpiirnentar o ilustre parlãffientar e de referir-me à carta de V. Ex•, de outubro último, objeto de
minha particular atenção.
Reporto-me às solicitações do Senhor Senador relativas às
obras de asfaltamento da ligação Ctiiii6â-Porto Velho, bem como
do trecho rodoviário de Porto Velho a Rio Branco, no Acre.
Esclareço a V. Ex•, Senador Jorge Kalume, que as obras de
construção e pavimentação da rodovia BR-364, no trecho compreendido entre Cuiabâ e Porto Velho, deverão ser iniciadas neste
e~ercício, estando previsto um prazo de 900 dias úteis para a sua
execução. _O trecho subseqüente~ de Porto Velho até a fronteira do
Brasil com o Peru, passando sucessivamente por Abunã, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, está delegado à Diretoria de Obras e Cooperação do Ministêrio do Exército. O revestimento primário deste trecho está concluído, tendo sido_ alocados 25 milhões de cruzeiros, ao
59 BEC, para os serviços de melhoramentos, face à limitação de recursos deferidos a esta Pasta dos Transportes que, por este motivo,
no momento, se vê impedida de prOrriover a sua pavimentação.
Valho-me do ensejo, Senador Jorge Kalume, para reiterar a V.
Ex• os protestos de minha elevada estima e consideração. - Eliseu
Resende.
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transtorno para o Estado do Acre. O trecho Porto Velho-Rio
Branco, que é a coluna vertebral do Acre não pode permanecer intrafegãvel como vem acontecendo nestes últimos anos.
Conheço o seu dinamismo desde quando Diretor Geral do
DNE Rodagem, que ao lado do então Ministro Andreazza, revolucionou este país no setor rodoviário. E a· sua conduta de ontem,
mais sedimentada nos dias atuais, há de continuar coin. o mesmo
ímpeto daqueles anos.
Rogo-lhe, pois, dentro de um supremo esforço que volte sua
atenção ao trecho Porto Velho-Rio Branco, destinando recurso ao
valoroso 511 BEC para poder corrigir as falhas existentes e revestir
essa Rodovia tão fundamental para a vida e segurança daquela unidade brasileira.
Cordialmente. - J urge Kalume.
Finalmente, Sr. Presidente, as dificuldades se acentuam mais na fase chuvosa. E já premeditando o que hã de acontecer, a Assembléi!'l Legislativa do
Acre dirigiu importante memorial a S. Ex•, que encaminho à Mesa, para que
conste ~este pr_onu~ciarnento, no _qya_l se pode deduzir a angústia daquele
povo insulado pela Geografia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JORGE KALUME. EM SEU DISCURSO:
MEMORIAL

Da Assembléia Legislativa do Estado do Acre
a
Sua Excelência o Senhor Ministro dos Transportes
Engenheiro Eliseu Resende.
Assembléia Legislativa do Estado do Acre
Gabinete do Presidente
Senhor Ministro:
Por unânime decisão do Plenário da Assembléia Legislativa do Estado
do Acre, os Deputados signatários deste Memorial, fiéis à sua éondição de intépretes das aspirações da comunidade acreana e movidos pelos seus legítimos reclamos, colocam, à consideração de Vossa Excelência e dos órgãos técnicos e de planejamento dessa Pasta, questão que, pela sua magnitude e transcendental importância, se impõe e requer uma solução a curto prazo, a fim de
que o Acre receba, como é justo, igual tratamento, com que vêm sendo distinguidas as demais unidades federadas, compreendidas, no espaço geográfico
da Amazônia.
O Acre -

Uma estrada, uma balsa

O Acre chegou a esse extremo, ele depender para abastecer sua população de víveres essenciais, sua indústria de matéria prima e seu comércio de
mercadorias, das condições de trãfego de uma única via-BR-364- de acesso
terrestre de um sisterita precário e obsoleto sobre o rio Abunã, que utiliza
uma balsa, para transportar milhares de veículos que nos dois sentidos, trafe-gam, conduzindo produtos e levando para o Centro~Sul do País, nossa produção.
Nossa economia, portanto, durante 7/8 e até maior número de meses, se
ressente desse estado enervante de coisas, pondo a prova e resistência do
Povo e sua própria credibilidade, na presença, na atuação e na eficácia dos
órgãos federais, responsáveis, na área, pelo sucesso da aplicação das políticas
do Governo Central, nesse setor.
Ao analisar tópicos da conferência de Vossa Excelência, no plenário do
·~Encontro Centro-Oeste'"":'"' nova fronteira;\ não resta qualquer dúvida, que
toda ação governamental específica do Ministêrio dos Transportes se direciona a áreas das quais, estão excluídas as do Acre.
Como explicar, à população do Acre, que vem atravessando épocas difíceis, e que, por um longo·e sofrido período, Padece não só a falta de alimentos
Esta carta, conforme a leitura que acabo de fazer, representa um atesta- indispensáveis à sua dieta básica, mas, ainda, o seu brutal encarecimento,
tornando-os, praticamente, inacessíveis à bolsa popular, e que olha para essa
do eloqüente do carinho de S. Ex• para com a minha área.
Mas, os trabalhos não estão sendo dinamizados como nós desejávamos. estrada, como um dos fatores de solução, para a maioria de seus problemas,
palavras, como essas de Vossa Excelência, quando sobre a BR-364, textualEm setembro deste ano, dirigi a S. Ex• outra carta, dizendo:
mente, diz:
Brasília. 10 de setembro de 1980.
HE, finalmente, a BR-364 - Cuiabá-Cáceres-São Matias,
Eminente Ministro
que chega, depois, ao Território de Rondônia, até a cidade de Porto
Eliseu Rezende
Velho, integrando-se com a rodovia Porto Velho-Manaus,já asfaltada.'"
Entre os anos de 1979 e 1980 pedi ao eminente Ministro sua pe-

culiar atenção para a estrada de Cuiabá-Porto Velho:-Rio
Branco-Cruzeiro do Sul, principalmente Porto Velho-Rio Branco que na fase chuvosa não permite tráfego, trazendo isso sério

Ao que consta, o traçado, dessa via federal, se estende além da capital do
vizinho Território Federal, tendo, no território acreano, uma extensão de 776
km.
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Os recursos orçamentários anuais destinados ao trecho acreano da BR·
364 ficam muito aquém para a execução de uma simples programação, que se
restringisse tão-somente à conservação de suas grandes áreas críticas.
As afirmeções, bem claras de Vossa Excelência, confirmam a impressão
geral de que o Acre, tão cedo, não será contemplado, com sua eleição como
área prioritária, no Ministério dos Transportes.
O Acre, só pode classificar, como sonho as palavras de Vossa Excelência:
"Quando a Cuiabã-Porto Velho estiver asfaltada, ficarã faltando, apenas estender-se o asfalto de Porto Velho em direção a
Abunã e Rio Branco, para que venhamos a ter todas as capitais dos
Estados do Brasil ligadas por asfalto, completando-se, assim, o chamado programa de integração nacional."
Há de convir Vossa Excelência que a situação envolve fatores sociais giaves e leva o Acre a caminhar, sem qualquer esperança palpável, em tempos de
incertezas.
A extensão ao Acre das medidas, objeto de tanto interesse e divulgação,
pelo Governo Federal, e que, discriminam e alijam nosso Estado, é um imperativo que preCeitua uma distribuição, sócial e economicamente equânimet
dos recursos estatais, pelo que, lutaremos, até o reconhecimento de nossos direitos, como membro integrante da Federação brasileira.
O Acre reivindica
Esperar, já não é uma atitude condizente com a nossa condição de Deputados, eleitos, para, em nome do Povo, defender seus altos interesses e promover a elevação de seu padrão de vida.
Com esta decisão, firme e i[reversível, é que, solicitamos a Vossa Excelência, que se digne determinar aos órgãos de planejamento do Ministério o
seguinte:
..0 reexame de elenco de Projetes que contempla vastas ãreas
do Centro-Oeste para anexação do Estado do Acre às unidades federadas, da região, consideradas preferenciais para a implantação
de uma infra-estrutura de transporte.
Reconhecimento ·do trecho acreano da BR-364 como ãrea prioritária de atuação do MinistériO dos Transportes, dado ser essa a única via terrestre de acesso ao Estado, considerando-se, ainda, a
condição do Acre, d~ importador de produtos essenciais à subsistência da comunidade, bem como da indústria e do comércio.
Dotar o 5'1 BEC de meios e"xifàOfdinãrios e suficíentes, e, em
tempo hábil, no sentido de assegurar, época invernosa, jã se iniciando, o tráfego nos trechos críticoS, qUe demandam ao Acre, sem deixar de dotar o sistema de transporte sobre o rio Abunã, de meios de
equipamentos adequados, com vistas a não interrupção, ultimamente, freqüente na travessia do citado rio, o que vem se constituíndo,
em ponto de estrangulamento, no transporte para o Acre."

Conclusão

Setembro de 1980

O segundO assunto que quero abordar, Sr. Presidente, é sobre uma reivindicação do Conselho Federal de Odontologia, defendida com insistêncfa
há algum tempo, tendo merecido, na cerimônia da entrega da '"Medalha Luiz
César Panain", em São Paulo, direta referência do Dr. Fernando.de Souza'
Lapa, presidente daquela entidade; trata-se da transformação da Coordenadaria Odontológica do INAMPS em Departamento, a fim de permitir-lhe
maior campo de ação.
Todos os odontólogos apóiam essa sugestão, que não pode continuar
sendo ignorada por aquele Instituto, que deve ter como uma das suas metas
principais a da nielhoria do serviço odontológico, quando o mundo inteiro
sabe que esse é o problema sanitário de maior importância no País, uma
nação de desdentados, com o mais elevado índice de cáries .do mundo.
A melhoria da assistência odontológica pelo INAMPS é imperativa e resultará numa compreensão maior, pe1o grande público, não apenas do papel
dessa instituição, como_ do desempenho do próprio odontólogo, na sua
função social.
Segundo depoimento do Dr. Souza Lapa, que visitou, no primeiro semestre deste ano, vários países do mundo, a classe odontológica vem sendo,
geralmente, agredida, nos diversos países, pelo alto custo dessa assistência,
decerto influenciado pela crescente sofistícação do equipamento e pela própria evolução tecnológica da odontologia.
Ressalta aquele mestre:
..Não é só no Brasil que tal fato ocorre. Em alguns países se alega não existir o mínimo de atenção odontológica, que se haveria de
desejar para a comunidade, como é o nosso caso. Em outros países,
onde tal nível jã foi atingido, também se grita, pela exigência de
cada vez mais assistência. Ê de tal importância, é de tal monta a extensão do problema, que não existe País no mundo, nem mesmo os
Estados Unidos, que atenda satisfatoriamente à demanda dos necessitados de assistência odontológica."
Prosseguindo, o Dr. Souza Lapa adverte que o Brasil não pode ficar de
braços cruzados diante do problema, procurando amenizã-lo na medida do
possível, .. dentro das condições sócio-económicas e políticas em que vive·
mos".
Inaceitável, decerto, como acentua, é ver a classe odontológica responsável por erros que não são seus, num País em que a cãrie dentária atinge maís
de noventa e oito por cento da população, sem número suficiente de profissionais para atender à demanda de assistência Odontológica, impondo-se, no
particular, uma ação preventiva de larga envergadura.
Adiante, salienta o Presidente do C.F.O.:
''Neste momento em que a classe odontológica em peso estã
com a atenção voltada para o equacionamento da saúde bucal e ãvic!a por fazer alguma coisa em benefício da comunidade brasileira."
Concluindo, lança a idéia que se tem feito apóstolo em todo o País:

"Aqui, neste instante, propOmo-nos, em nome da classe odon~
tológica, a fazer ao Ministro da Previdência Social mais um apelo,
Diante do que expõem e que julgam de seu dever, os Deputados Esta·
no sentido de que atenda a um velho pedido nosso, o qual jã vem
duais, que assinam, em sua totalidade, o presente Memorial, imbuídos dos
sendo feito desde a gestão anterior: transformar a Coordenadoria
melhores propósitos, confiam qUe Vossa Excelência determinarâ o exame cui~
Odontológica do INAMPS em Departamento, pois, caso contrário,
dadoso do que reivindica o Acre, em setor, inquestionavelmente, essencial à
qualquer plano de saúde bucal estará fadado a falecer antes mesmo
nossa vida social e política, econômica e financeira.
do nascimento".
Finalizando, têm a honra de convidar Vossa Excelência para proferir, no
Plenário da Assembléia Legislativa, do Acre, uma palestra, sobre a matéria
Esperamos a resposta· do MinistrO, Sr. Presidente. (Muito beml).
objeto desse Memotial.
A aceitação desse convite honraria sobremaneira o Poder Legisl{ltivo do
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Povo Acreano.
Senador Gastão Müller.
Respeitosas Saudações. - Deputado Félix Sobrinho, Presidente O SR. GAST AO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Deputado Iolanda Fleming, Líder do PMDB- Deputado Hermelindo Brasi- Presidente, Srs. Senadores:
leiro, Líder do PDS - Deputado Geraldo Maia, Líder do PT.
Há poucos dias, tive a oportunidade de, pessoalmente, junto com três
Deputados Federais de Mato Grosso, bem como dois Estaduais, falar com o
O Sr. Nelson Carneíro (PMDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a palavra. Sr. Ministro da Justiça quanto a um grave acontecimento ocorrido naquele
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao noore Estado, ou seja, o seqUestro, no dia 7 de setembro últinio, do Sr. Sebastião
Senador Nelson Carneiro.
~
Louro de Lima. fazendeiro, chefe de família e um dos líderes do município de
Colider.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMD!l- RJ. Pronuncia o seguinte discurO Sr. Deputado Estadual Osvaldo Sobrinho, 19-Secretãrio da Assembleso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
ia Legislativa, o mais vótádo na-cidade e município de Colider, representante
Realiza-se hoje, no Clube Municipal do Rio de Janeiro, uma assembléia de fato e de direito da ârea, da Tribuna da Assembléia Legislativa, alertou o
geral dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Ali comparecerão Governo Estadual no sentido de dinamizar, agilizar, enfim, de fato, procurar
os velhos aposentados, os pensionistas, os servidores em atividade, todos eles descobrir o porquê do seqUestro do fazendeiro Sebastião Louro de Lima e do
sacrificados pelos vencimentos ou pelos proventos mesquinhos que recebem. seu gerente, aliás, ato visto pelo filho do Sr. Sebastião Louro de Lima. Sumi~
Na impossibilidade de ali comparecer, quero deixar consignada aqui a raro, exalaram-se como por encanto o fazendeiro, o seu gerente e os seus carminha solidariedade àqueles que, no Clube Municipal, esta tard.e, se reúnem ros. A Polícia do Governo de Mato Grosso nada fez energicamente no sentipara lutar em favor dos aposentados e dos pensionistas do Brasil.
do de deslindar o mistério, afirma o Deputado Osvaldo Sobrinho.
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Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelar-se para o Ministro da Justiça,
a fim de o mesmo interpelar o Governo do Estado e, se for o caso, tomar a
frente das investigações. Sei que o Sr. Ministro da Justiça é um homem assoberbado de obrigações e talvez tenha esquecido o nosso apelo, o que não seria
nada de maior gravidade. Lembro e apelo, portanto, neste instante, agora
desta tribuna, ao Sr. Ministro da Justiça, visando a motivã-lo determinar peJos órgãos competentes as necessãrias providências que o caso requer.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trecho do pronunciamento
do Sr. Deputado Osvaldo Sobrinho, da Assembléia Legislativa de Mato
Grosso, bem como as declarações do mesmo à imprensa cuiabana. Tenho
certeza de que o Sr. Ministro, sendo lembrado do assunto, tomarâ as providências cabíveis n~ espécie.
Eis as palavras do Deputado Osvaldo Sobrinho e cópia de suas declarações à imprensa:
Com a palavra, o nobre Deputado Osvaldo Sobrinho. (19-980).

O SR. OSVALDO SOBRINHO- Sr. Presidente e Srs. Deputados, parece-me que este mês de setembro não estã sendo muito
bom para Mato Grosso, ou os homens de Mato Grosso neste mês
de setembro endureceram ainda mais os seus corações.
Casos difíceis de se entender vêm acontecendo neste Estado,
durante este mês. Primeiro, o seqüestro de Sebastião Louro de Lima,
na sede de sua fazenda, no dia da Independência, dia sete de setembro.

Segundo, a omissão de dois dos nossos Senadores com relação à
Emenda Constitucional que dava ao professor o direito de se aposentar aos vinte e cinco anos.
Mas vamos, primeiramente, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
nos referir ao primeiro episódio. Quanto à denúncia que fizemos ontem, aqui nesta Casa, do seqiiestro de Sebastião Louro de Lima, no
Município de Colider, até agora não se tem uma nota oficial do Governo dando esclarecimento ao povo do fato ocorrido.

As inVestigaçõ-es andam como anda uma taitaruga, as investigações andam a todo vapor como quem estâ parado. Parece até que
alguma coisa atrâs disso existe, parece atê: que existe algum interesse
maior em encobrir o problema, parece até que não existe interesse
nenhum em se aclarar os fatos.
Mas o que se sabe é que o fato ocorreu, o que se sabe é que porestes momentos a vida de Sebastião Louro de Lima já poderá ter sido
ceifada. O que parece é que ninguém eStá ligando para os fatos. O
que parece é que uma vida humana não vale riada em Mato Grosso,

parece-me que para as autoridades o silêncío vale mais que a ação.
E lamentável que em Mato Grosso, no Século XX, na década
de.80, esses fatos venham de acontecer. Ê lamentãvel que o Governo
que se instalou em Mato Grosso, dizendo que iria trazer a fé, a coragem e a perseverança, adentre por esse campo da omissão. E lamentâvel que um Governo que se diz querer praticar a Ju-stíÇ·a, diversas
injustiças estão sendo praticadas aos seus olhos, sendo que as providências seguem aos trancas anormais. Ê lamentãvel que isso venha
acontecer. E a vida desse cidadão? E a vida daquele trabalhador?
OSR. SEBASTIAO LOURO DE LIMA -que em 1973,1974,
adentrou àquela floresta da região da Colíder para desbravar, para
lutar, para trabalhar e fazer ali um grande celeiro para Mato Grosso, de que valeu? De que valeu esse trabalho? De que valeu essa luta? De que valeu o sacrifício dessa família? De nada valeu.
Srs. Deputados, Porque após tanto trabalho, após tanta luta, a
sua vida talvez foi tirada e encarada como se: fosse um cão morto na
Avenida principal de Cuiabâ.
E isso que acontece hoje em Mato Grosso. Esse caso estâ mais
dificil de desvendar do que o caso Watergate, quando o Presidente
Nixon foi obrigado a renunciar nos Estados Unidos. Esse caso estã
mais difícil de desvendar do que o problema do uEsquadrão da
Morte". Existe uma omisSão séria neste caso e nós não iremos parar
de falar mesmo que a nossa vida corra risco a todo momento.
O Sr. !saias Rezende- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. OSVALDO ROBERTO SOBRINHO- Com todo prazer, nobre Deputado.
O Sr. !saias Rezende- Nobre Deputado, nós ficamos sensibilizados pelo fato de até o momento ainda não ter partido do Governo
do Estad_o a apuração do fato ocorrido com esse fazendeiro.
Eu acredito, Deputado, como todo povo mato-grossense hoje
acredita, ser um caso muito além do caso Nixon, porque se trata de
um desrespeito ao ser humano esse seqUestro de dois seres viventes,
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o fazendeiro e seu administrador, e que inclusive foi presenciado
pelo seu filho, ou seja, o seqüestro, repito.
Nós haveremos de falar nisso aqui, todos os dias, Deputado,
hav~remos de pedir e exigir desse Governo uma tomada de posição
séria, com justiça, para o bem da população mato-grossense e para
garantia e segurança das nossas famílias.
E nós lamentamos que este plenário continue vazio, sem apresença dos representantes desse Governo e sem nenhum manifesto
por parte desses homens que representam o Governo nesta Casa,
para prestar um esclarecimento. Nós que pedimos prestação de contas e muito mais ainda o povo e aos familiares desse dito senhor.
Continuamos, Deputado, firme e no propósito de todo dia aqui
ocupar a Tribuna e pedir que o Governo do Estado preste contas do
ocorrido. Muito obrigado, nobre Deputado.
O SR. OSVALDO SOBRINHO- Agradeço o aparte de V.
Exf. e o incorporo ao meu pronunciamento.
Mas, Sr. Preside.nte, Srs. Deputados, esses são os fatos que
ocorreram naquele Município.
Não é possível, Srs. Deputados, que com tantas provas, com
tantas pistas deixadas não se chegue ao concenso do fato acontecidO'. Ora, foram levados dois carros, esses elementos que foram ouvidos são policiais, sobre o seqUestro, não é possível que não tenham
nomes. Não é possível que o Delegado de Colíder, o Sr. Joaquim,
não tenha conhecimento do fato.
Não é Possível que o Sr. Sebastião Louro de LinJa se exalasse
como o éter. Não é possívet"que continue a-calmaria na nau governamental. Não é possível que esse fato fique sem esclarecimento por toda
vida. Já faz 13 dias que o fato aconteceu, não é possfvel que a vida do
Sebastião Louro e do seu capataz de fazenda não valha nada para o
Governo de Mato Grosso! Não é possível que um fato desse para ser

apurado seja perguntando para o Zezinho da esquina: Foi você José? - Não, não foi eu. Foi você Manoel? - Não, não fui eu. Foi
você Justino?- Não fui", Ah! não foi ninguém, não aconteceu com
ninguéril. Não é possível que seja feito assim. Ê preciso que haja seriedade. E preciso, realmente, que se procurem os donos do fato. E
preciso que se procure levar às barras da Justiça os implicados no
caso, doa a quem doer. Ê preciso que o Governo de Mato Grosso
seja mais responsável na função que exerce.
A Sra. Sarita Baracat- V. Ex• permite um aparte?

O SR. OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - Com muita
honra.
A Sra. Sarita Baracat - ~ preciso que a Mesa Diretora da Assembléia tome providências, porque jã ê o segundo ou terceiro Deputado que se vê ameaçado por estar pregando o programa do seu
PartidO, do nosso Partido, dO Partido da Oposição. Nós não podemos concordar que este Parlamento, quando se ameaça a vida de
parlamentares tanto estaduais como municipais, continue calado,
sem emitir uma Nota de Apoio e solidariedade àqueles que estão arriscando a vida para defender intransigentemente os interesses do
povo.
O SR. OSVALDO ROBERTO SOBRINHO- Muito obrigado, realmente esse fato é bastante sério, temos certeza absoluta ...
O SR. PRESIDENTE- A Presidência comunica ao Plenârio,
à Líder do Partido Popular e ao nobre Deputado Osvaldo Roberto
Sobrinho, {<?-Secretário deste Poder, componente da Mesa Diretora,
de que ao tomar conhecimento, através de notícia veiculada pelo
jornal e agora pelas palavras de V. Ex•, que a Presidência assim con·
fia e acredita, sem dúvida alguma farã nas próximas horas uma reunião da Mesa Diretora para que providências sejam tomadas em
função da afirmativa de V. Ex• neste Parlamento.
O SR. OSVALDO ROBERTO SOBRINHO- Muito obrigado nobre Deputado, nós confiamos na solidariedade dos nossos
companheiros, porque realmente o caso é bastante grave. E o que é
mais grave ainda é esse envolvimento, essa omissão por parte do Gover~
no em não querer esclarecer o fato. E por isso que nós, ontem, através
desta tribuna e através dos meios de comunicação desta Capital, pedimos segurança. E através desta Tribuna, aqui e agora, nós pedimos

ao Poder Legislativo que procure nos ajudar no sentido de oferecer
segurança a este Deputado, porque eu tenho certeza absoluta que
com esses esclarecimentos que estamos dando aqui e com os possíveis elementos que deverão estar .arrolados nesse crime, nós corre-
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mos sério risCo de vida, não só nós como a nossa família também.
Nós não estamos falando com demagogia ou fazendo denúncias
frias, mas são fatos qUe nOS temos certeza que poderão acontecer. E,
portanto, agradeço a Presidência desta Casa por esse apoio que estâ
dando a este Deputado. E nós temos certeza que com a união de to~
dos os Deputados nós poderemos fazer com que as autoridades
competentes possam levar este caso ao seu termo e, conseqüente~
mente, trazer às barras da Justiça, os responsáveis por esse fato. Não
é possível que tamanho crime, que tamanho ato de barbarismo e de ter~

rorfsmo seja perpetuado no silêncio para a vergonha de todos nós
mato~grossenses, de todos nós elementos humanos.
Eu agradeço de coração e aguardo desta tribuna, aguardo desta
Casá-do povo, aguardo desta trincheira, que é a trincheira dos recla~
mos populares, as medidas que por certo deverão ser tomadas pelas
autoridades competentes do Estado de Mato Grosso e aguardo também por parte de V. Ex• a medida necessâria para nossa segurança
pessoal. Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GASTÃO
MULLER EM SEU DUSCURSO:
DEPUTADO DENUNCIA SEQUESTRO
E DIZ CORRER PERIGO DE VIDA
O Deputado Osvaldo Sobrinho ocupou a tribuna, na sessão de ontem,
para denunciar o seqüestro do fazendeiro Sebastião Louro de Lima, ocorrido
no dia sete de setembro do corrente ano, na Fazenda de sua propriedade, si~
tuada no município de Colíder, e que foi presenciado por um dos. seus filhos.
Segundo o Parlamentar, juntamente com Sebastião LOurO de Lima roi se~
qüestrado também um funcionário da fazenda e, conforme o depoimento do
filho do fazendeiro, participaram do seqüestro três policiais fardados e mais
três elementos, dos quais descreveu um, afirmando ser este de estatura média,
idade entre 35 anos, forte e careca. O Parlameiltar afirmou só ter denunciado
estes fatos agofa na Assembléia Legislativa, por estar. procurando infor~
mações sobre o caso junto às autoridades competentes e solicitando provi·
dências. Em seu pronunciamento disse estar correndo perigo de vida ao dar
estas declarações e responsabilizou o Governo do Estado e o Secretário de Se~
gurança Pública, Paulo Santa Rita, por qualquer coisa que lhe venha a acon·
tecer, salientando que as medidas tornadas para elucidar o seqüestro estão
ocorrendo de maneira lenta.
No dia do seqUestro, conforme declarou o Deputado Osvaldo Sobrinho
apoiado no depoimento prestado pelo filho do seqUestrado, este último havia
deixado seu pai e um empregado da fazenda na sede desta para armar ara pu~
cas no mato. O filho de Sebastião Louro de Lima, de 18 anos, se encontrava
hâ mais Ou- inenos uns trezentos metros da sede da fazenda, quando ouviu
dois tiros. Alarmado ele correu para a sede e, protegido pelo mato, avistou
seis homens (três fardados de policiais) em volta de dois Fiats, indentificando
um dos veículos como de propriedade de seu pai. Mas não viu nem o seu pai e
nem o empregado, percebendo apenas que os seis homens entravam nos dois
veículos (presume ele ser um destes de propriedade da colonizadora Colíder),
retirando-se da sede da Fazenda. Após os homens terem se retirado, o filho de
Sebastião Louro aproximou~se da sede da fazenda e constatou que além do
Fiat, também foram levados vários pertences, duas espingardas e toda a do~
cumentação do fazendeiro. O rapaz então se deslocou para Cuiabã, onde relatou os fatos à justiça, prestando depoimento na Delegacia Regional de
Cuiabá
Segundo Osvaldo Sobrinho, ao ser informado dos fatos, procurou o Se~
cretário de Segurança, Paulo Santa Rita, pedindo~lhe que tomasse todas as
providêricias cabíveis para desvendar o seqüestro e este lhe informou que já
havia determin~do ao delegado especial da SINOP para se dirigir à Colíder e
abrir inq-uérito e detectar os responsáveis pela ocorrência. Conta ainda o parlamentar, que no dia seguinte, o Dr. Eudácio, Delegado de Cuiabâ, se deslocou para a região, onde, por um erro do piloto, o avião desceu na uFazenda
da Viúva", que é vizinha da fazenda do seqUestrado. Conforme ouviu do Delegado Eudâcio, na .. Fazenda da Viúva", este obteve informações de que os
moradores haviam visto um Fiat da propriedade da Colonizadora Colíder,
passando cheio de gente no dia da ocorrência. Após ter ido até a Colíder onde
nada detectou e deu intruções ao delegado especial que cuidasse do caso, re~
gressou à Capital do Estado, o Delegado Eudácio.
Disse o parlamentar que, com a volta do Dr.legado Eudâcio, novamente
a procurar o- Secretário Santa Rita, pedindo~ lhe que mandasse um
maior número de investigadores para Colíder, COM a finalidade de esclarecerem o c?so, ouvindo do secretário que íStO -sería 7eito. Mas, nesta última
quarta~fe1ra, conforme disse Osvaldo Sobrinho, chegaram informações dan~
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do conta de que o delegado responsável pelo inquérito havia recebido ordens
de cuidar de outros fatos em Alta Floresta e que o delegado geral de Polícia
de Mato Grosso, Majór Zuzi, havia se deslocado para CoHder acompanhado
de um escrivão para apurar os fatos.
Inrorniações provenientes da região, dão conta ainda de que o fazendei~
ro seqUestrado, Sebastião Louro de Lima, por razões pessoais e poUticas, tinha uma ~·Rixa" com o dono da Colonizadora Colfder, Raimundo Costa Fi~
lho. Outro homem identificado pelo filho de Sebastião Louro de Lima, que
segundo ele participou do seqUestro, trata~se do pistoleiro .. Paulo de Zé Be~
lo" (assim conhecido por ser filho de um senhor chamado Zé Belo).

Sobrinho teme por sua vida
HNotamos que as averiguações estão andando em marcha muito lenta e
desencontrada e que não está havendo interesse na elucidação dos ratos por
parte do Governo do Estado, porque poderá vir a tona, com estes esclareci~
mentes, a baila de nomes de elementos ligados ao partido oficial naquela região" - disse o parlamentar, salientando que as investigações podem começar de dentro da própria Assembléia Legislativa de Mato Grosso, além de
declarar que toda a Bancada do PP estã atenta aos fatos e teme por sua vida,
em vista da seriedade das denúncias que fez em plenário.
Afirmou o parlamentar que, tendo em vista a lentidão das investigações.
a Bancada do PP em Mato Grosso, após ter se reunido e discutido as medidas
a tomar, procurou para a Policia Federal com a finalidade de pedir ajuda
para a elucidação do referido _seqüestro, que parece indicar uma conotação
política. Declarou que o diretor da Polícia Federal informou que o fato é de
competência da Polícia Estadual e somente pode interferir no caso, com a au~
tori;z:ação expressa do Ministro da Justiça, Ibrahim Abi~Acket. Segundo o
parlamentar, já foram ·tomadas providências neste sentido, através de relato
feito pelo Senador Pepeísta, Gastão Müller, que está tentando entrar em con~
tato com o Ministro, em Brasília, para consegujr esta autorização.
uPortanto, a Bancada do PP aguarda e espera que o Governo de Mato
Grosso, através de seus órgãos responsáveis, tomem providências mais viga~
ro~as, porque cabe somente a ele a responsabilidade de apurar estes ratos. Ao
tJar estas declarações estamos correndo perigo de vida é a Bancada do PP,
tanto na área Federal, quanto na Estadual, responsabilizará o Governo do
Estado e o Secretário de Segurança, por qualquer ato danoso que venha nos
acontecer, principalmente a minha pessoa. Caso aconteça alguma coisa o partido saberá por onde começar para levar a irresponsabilidade dos responsáveis acobcrtadores deste fato ao domínio público. O PP só vai se calar quando for mostrado ao povo de Mato Grosso os verdadeiros culpados por estes
a tos terroristas. Mas acreditamos que ainda existe justiça, mesmo que haja
elementos que não queiram aplicá~la. Confiamos no Poder Judiciário para
que o mesmo pressione as autoridades policiais para que tão negro crime seja
desvendado e para que os responsáveis sejam punidos pela Lei" - disse ele,
salientando que pedirá segurança de vida e solicitarâ apoio à imprensa para
ajudar a descobrir os culpados pelo seqüestro.
O Social Democrata, domingo. 21 de setembro de 1980.
OSVALDO SOBRINHO
PP não acredita na eficiência da SSP
O Deputado Osvaldo Sobrinho, em encontro com a imprensa, logo após
seu pronunciamento da tribuna, afirmou que vinha sofrendo ameaças de vi~
da, por ter se empenhado pessoalmente para o deslinde do delito. Afirmou
que as invi::stigações policiais transcorrem pachorrentamente bem como desencontradas. Assegurou que existia uma rixa antiga entre o seqUestrado, e o
Sr. Raimundo .de Tal, dono da Falida Colonizadora Colíder, que inclusive
teve seus direitos de comercialização cassados pelo INCRA em 1974. As desavenças entre o dono da colonizadora Colíder e a vítima referem-se a problema de terra. Disse mais o Deputado, que o elemento suspeito do seqtlestro
tem um verdadeiro exército de pistoleiros, semeando o terror na localidade.
Diante da inoperãnCia da polícia estadual, o deputado e seus companheiros de bancada procuraram o delegado da Polícia Federal de Cuiabã, no sen~
tido deles assumirem as investigações, dada a gravidade do ato, pois que,
além do problema da rixa, há, como afirmou o deputado, problemas de or~
dem política. O parlamentar, inclusive, considera a ação do seqtlestro um verdadeiro ato de terrorismo e se dirigirá ao Ministro da Justiça, objetivando
conseguir sua autorização para que a Polícia Federal assuma a responsabili~
dade para apuração do caso.
A descrença foi, semana transata, manifestada por vigoroso discurso
pronunciado pelo Deputado pepista Osvaldo Sobrinho e endossado pela lide~
rança do seu partido, bem como do PMDB. O objetivo do pronunciamento
deveu~se a um delito cometido no Município de Colíder, onde supostamente
Foi seqUestrado o Sr. Sebastião Louro de Lima em sua Fazenda na localidade
de Nova Canaã. O desaparecimento do supracitado roi testemunhado por seu
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filho, que se encontrava armando armadilhas para pássaros nas imediações
da sede da fazenda.
Em seu depoimento à Policia, segundo o Deputado, o rapaz fez- referêri:
cias a presença de um veículo de marCa Fiat e homens armados, inclusive
usando indumentária policial-militar. Observou o rapaz que existia elementos
paisanos, inclusive um careca, de estatura mf:dia C: meia idade. Segundo ele, _
seu pai e um empregado foram obrigados a saírem da fazenda, escoltados pelos elementos raptores e até hoje seu paradeiro é desconhecido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hã mais oradores inseritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxinia a segúinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do RequerimentO n9 376, de 1980, do Senador
Franco Montoro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado .. Saúde para todos, proposta municipalista", publicado na
Folha de S. Paulo, edição de 10 de setembro de 1980, de autoria do Prefeito
Municipal de Osascõ, Guaçu Piteri.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 398, de 1980, do Senador
Luiz Fernando Freire, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência pronunciada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva GUerreiro, na Escola SuperiOr âe Guerra, em 5 de setembro de 1980.
-3Discussão, em turno único, da Redação. Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n• 752, de 1980) do Projeto de Resolução n• 75, de
1980, que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura MUller,
Estado de Santa Catarina, a: contrata:f uina -Operação de crédito no valor de
CrS 3.225~000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros).

-4Discussão. cm turno único, da RedaçãO Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n~' 753, de I 980), do Projeto de Resolução n\' 76,
de 1980, que autoriza O Governo do Estado do Rio Graride do Norte a elCvar
em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida. consolidada.

-5Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n~t 754, de 1980), do Projeto de Resolução n9 77,
de 1980, que autoriza a PrefeHui'a -Miiiiicipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a
elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e
vinte mil cruzeiTos) o montante de sua dívida consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 VIEIRA NA SESSÃO DE 24-9-80 E QIJE. ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EVEI..ÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o segÚinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nosso País, a partir de 1973, tem sido obrigado a reconhecer que a era
do petróleo barato, no mercado internacional, acabou.
Esta constatação coincidiu, entre nós, com o esgotamento do impulso de
uma série de medidas que resultaram num ritmo de crescimento econômico
acelerado, ao qual muitos denominaram de milagre brasileiro.
Ao lado de inúmeros problemas internos- sendo os mais graves a in~
flaçãô, â escãssez àe produtos agrícoias e o subemprego ~- óiili'OS tarn.bêm
ganharam corpo, em especial os déficits de pagamentos ao exterior.
A situação, assim, assumiu contornos dramátiCOS. Ao mesmo tempo, recolocou questões da maior importância, predorrihlando aquela referente à necessidade de adequar a atividade produtiva do País ao conjunto de recursos
humanos e naturais existentes nos limites do nosso território.
Ainda estamos no princípio do caminho, pois basta dizer que ao final de
1978, sendo as reservas brasileiras de carvilo mineral88,9% do total conhecido para combustíveis "fósseis, o consumo de carvão não ia além de 9,7% do
montante utilizado desses combustíveis.
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Inversamente, o consumo de petróleo alcançava 89,9% do total, quando
as reservas brasileiras desse chegavam a apenas 2,7% do conjunto dos depósitos de combustíveis fósseis localizados em território brasileiro.
Os números falam por si e diante da nossa situação interna de inflação e
crise no balanço de pagamentos, tornam evidente a necessidade de substítuir
os derivados de petróleo pelo carvão.
No entanto, Sr. Presidente, essa substituição deverâ ser regionalizada,
pois somente no Sul do País, onde se encontram as reservas de carvão hoje
conhecidas, a troca de óleo combustível pelo carvão energético será possível.
Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo poderão vir a ser atendidos.
Nesta oportunidade, é nosso objetiVó estudar o aproveitamento dessa
fonte alternativa de energia, a nível do Estado de Santa Catarina.
Entendemos que as dificuldades atuais, no que respeita aos preços externos do petróleo, tenderão a se tornar, no futuro, ainda maiores.
Todos os esforços possíveis devem ser feitos agora. De outro modo, estaremos pondo em risco a própria- sobrevivência do parque industrial catarinense.
Sr. Presidente, sabemos que a expansão siderúrgica do País na medida
em que exige quantidades crescentes de carvão metalúrgico, gera também um
subproduto, na forma de carvão-vapor.
Em Santa Catarina, segundo a publicação Diagnósticos APEC. de 1979,
é onde, de todos os estados brasileiros, a situação do carvão vapor ..se mostra
mais crítica", devido a uma produção superior ao consumo.
Assim, para evitar o continuado aumen~o dos estoques, devem ser proje~
~adas novas utilizações para esse subproduto, já que, segundo a publicação citada, "o projeto da planta de gaseificação de carvão da PETROBRAS prevista parâ o Estado encontra-se bastante incipiente, não sendo esperada a operação da unidade antes de 1985".
Esse conjunto de problemas, relacionado a_o problema energético, recebeu erii Santa Catarina a devida consideração. O Plano Energético do Estado,
centr?d9 na exploração intensiva do carvão~vapor, visa, principalmente, are~
duzir o_ consumo de derivados de petróleo, bem assim economizar divisas
para o País.
A gaseificação do carvão-vapor foi a solução encontrada. Esta consumirá 92% dos investimentos, gerando 88% da energia prevista no Plano catarinense, e além do carvão-vapor originário do beneficiamento do carvão prélavado (57%), serão aproveitados também os produtos das minas da Camada
Bonito, até então inexploradas.
Serão instaladas gaseificadoras de baixo poder calorífico nos principais
pólos industriais do Estado, a saber. Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí e Sul
do Estado.
A decisão citada, que excluiu a utilização do carvão-vapor em larga esca~
la para a queima em pequenas fornalhas, resultou da preocupação de se evitarem danos ao meio ambiente. Do mesmo modo, o mesmo motivo prejudicou
a instalação de gaseificadoras de carvão cativas, quer dizer, em empresas industriais individualizadas.
O elevado custo das instalações de tratamento e limpeza de gás e outras
emissões gasosa$ inviabilizou, num e noutro caso, o emprego de pequena fornalhas e gaseificadoras cativas.
As gaseificadoras comunitárias à base de carvão-vapor, pelas suas maiores dimensões, facilitam a tornada de medidas de proteção ambiental, desde a
poluição direta relativa à matéria-prima (a grariulometria do carvão requ-erida para a gaseificaçãO situa-se na faixa de 12 a 35 mm) até à queima do gás
pelos consumidores.
Até o momento, Sr. Presidente, estão constituídas as empresas que atenderão às regiões de Jojnville e Blumenau-Gaspar.
As duas, com uma capacidade de produção da ordem de 9.500 toneladas
equivalentes de petróleo por mês, e um consumo de 342.000 toneladas de
carvão~ vapor anuais, demandarão um investimento global de 3 bilhões de
cruzeiros.
Esses recursos para investimentos por certo se elevarão, na medida em
que outras empresas, ora em fase de constituição, iniciem as suas obras.
Sobre este ponto 1 entendemos da maior importância procurar estabele~
cer uma escala de custos e benefícios, de modo a não impor à economia de
Santa Catarina um esforço além da sua capacidade.
Muitas das empresas diretamente beneficiadas têm suas matrizes no Estado e o conjunto delas proporciona à economia catarinense empregos e rendas, os quais não podem ser colocados diante de um risco da dimensão de
uma desproporcional elevação de preços (ou, no extremo, carência total) de
derivados de petróleo.
O Sr. José l..ins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVEI..ÁSIO VIEIRA (PP -

SC) -

Com muito prazer.
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O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Evelásio Vieira, tenho acompanhado sistematicamente o seu trabalho extraordinário no sentido de estudar,
junto ao Congresso Nacional, a situação do carvão e a contribuição que o
carvão de Santa Catarina, e em geral do Sul do País, pode dar ao Brasil neste
momento crucial da nossa história, em que o petróleo, de qualquer modo, vai
nos faltar em uma escala ou em outra. A luta de V. Ex• merece os melhores
encômiós, e quero trazer os parabéns ao--seu Estado por esse trabalho extraordinário que V. Ex• tem feito, diuturnamente, nesta Casa. Lembro-me da sua
luta para a utilização do carvão gaseificado na redução do minério de ferro,
problema que, a meu ver, ainda está longe de uma solução econômica, mas
que tem que ser levantado, como V. Ex• bem o levanta, porque, de uma hora
para outra, isso pode se tornar uma saída para _o Pais, pelo menos em certa escala. Quanto a esse trabalho do Governo- do Estado de V. Ex•, de instalar gaseificadores de carvão em diversos núcleos, acho da maior relevância. Li pelos jornais que houve uma discussão relacionada com a instalação de uma
central ou de várias centrais mais disseminadas pelo território do Estado, e
acredito que, como V. Ex• já traz uma definição da solução, a opção teria
sido por várias unidades de produção ao longo do seu Estado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Perfeito.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quero, ao parabenizar V. Ex• pela im·
portância do assunto tratado, também congratular-me com o Estado que V.

Ex' representa: ê um esforço grande, necessário, e lembrar que este também é
objetivo geral do Governo Federal, além daquele programa de ampliação da
produção e de continuar também subvencionando o carvão para a substituição do óleo combustível. Li, na A Gazeta Mercantil, a noticia de que o Ministro César Cais negociou com a TcheCOsrovácjüia, hã poucos dias, a instalação de uma unidade de produção de energia de 300 mil quilowatts, cuja localização parece ainda não ter sido definida, mas certamente o Estado que V.
Ex~ representa vai pesar nesta éscolha. E, ainda, negociou a tecnologia de
produção de gâs de médio poder calorífico. De modo que fico contente que
V. Ex' mais uma vez volte a este assunto de tanta importância e lhe dou os parabéns, porque é da maior importância que ·comecemos, cada vez mais, a
aproveitar o carvão, que não é bom, mas tem uma grande contribuição a dar
ao País em termos de energia.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) -

Em razão do crescimento

constante dos preços do petróleo, tornou-se sempre maior o problema energético no BrasiL

O Sr. José Lins (PDS -

CE) -

f: claro.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Fazia-se indispensável o estudo de alternativas. O Brasil felizmente tem possibilidades, tem um campo amplo para encontrar alternativas para o óleo diesel, para a gasolina, para outros subprodutos do petróleo - a exploração do carvão é uma delas. O empresariado de Santa Catariila, a -fim de"-eVítãr o auinento nos custos dos seus
produtos, decidiu associar-se ao Goverrio do Estado e implantar essas gaseificadoras, mas o Estado de Santa Catarina é parco em recursos financeiros e
precisa da participação do Governo Federal. É exatamente o assunto que
abordo nesta oportunidade: expresso agradecimentos a V. Ex', pelo apoio
que presta ao meu Estado, ao equacionamento de um dos mais sérios proble·
mas, o energético.
O Sr. JoSé Lins (PDS- CE)- Mais uma vez, creio que tenho a obrigação de reforçar esses parabéns, porque vejo que lã, não somente o Governo
do Estado, mas a iniciativa privada~ está se associando a esse esforço. Tenho
certeza que dentro dos estudos de viabilidade e desse desejo do próprio Ministério de desenvolver a gaseificação do carvão e o aproveitamento do
carvão-vapor para a produção da energia elétrica, tudo vai dar certo e o do
Estado terá plena condição de dar um grande exemplo a este Pais.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Nós aproveitarfamos até, a
par do nosso agradecimento à expressão de apoio a esse pleito nosso, um apelo para que V. Ex•, não apenas com o prestígio de Vice-Líder do Governo,
mas com o próprio prestígio pessoal, persuadisse o Governo de participar financeiramente da realização desses empreendimentos, porque o Governo, em
âmbito federal, não estã muito sensível a estes empreendimentos. Mas, é provável que, depois da manifestação, ao ensejo, em se dirigindo às autoridades
do Governo, encontremos uma reorientação de posicionamento do Governo,
e ele venha ao encontro das aspirações não ãpenas dos empresários e do Governo de Santa Catarina, mas dentro das aspirações do próprio Brasil.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quero dizer a V. Ex• que venho também
me interessando por esse problema do carvão hã muito tempo, e até fui convidado por um colega do Congresso, e por alguns técnicos do Departamento da
Produção Mineral, para fazer uma visita às IT:iiilas de carvão em Santa Catarina. Eu amplio esta sugestão no sentido de que V. Ex• também participe dessa
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visita. Sem conhecer o problema da viabilidade econômica, acredito que uma
visita dessas seria uma oportunidade para nos esclarecer e, quem sabe, através desses esclarecimentos levar sugestões ao Governo federal no sentido de
juntar forças para encontrar soluções de uso do carvão, porque é, indiscutivelmente, uma das fontes de energia que estão disponíveis para o País, que
têm, como diz V. Ext:, de ser aproveitadas na boca da mina, nos Estados produtores.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Não hã a menor dúvida na
viabilidade técnica e econômica; havia uma dúvida em relação ao problema
ambiental, mas esse está superado com o recolhimento de informações, de da·
dos, de orientação, em países que utilizam o carvão através da gaseificação.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E fica a sugestão para a nossa visita.

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• me permite?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP -SC)- Ouço o Senador Itamar Franco, com muito prazer.

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Senador Evelãsio Vieira, é saiu·
tar ouvir, hoje, nesta tarde o Senador José Uns, ao cumprimentar V. Ex• V.
Ex• disse, e disse bem, que o Senador José Uns é um homem afeto aos problemas de ordem económica deste País. ~ um homem trabalhador, neste Senado. Podemos ter esta ou aquela discordância, neste ou naquele campo, com o
Senador José Lins; mas devemos reconhecer, aqui, o seu esforço, a -sua dedicação à causa brasileira e, sobretudo, à defesa do Governo brasileiro. Mas,
não basta apenas o aplauso a V. Ex•, neste instante. O Senador JoSé LinS representa, aqui, a Liderança do Governo, no setor econômico. Ao aplaudir V.
Ex•, V. Ex' o cobrou, e cobrou respeitosamente. E. preciso que ele apóie apretensão do Estado de V. Ex• Eu recordo, Senador Evelâsio Vieira, e hã de se
recordar também o Senador José Lins e V. Ex•, que em 1974, quando se examinava o problema de ordem nuclear neste País, na alternativa nuclear que o
País deveria ter no seu campo energético, falava-se no aproveitamento do carvão, mas se considerava o carvão como produto nobre e, evidentemente, naquela época, o Governo brasileiro c3minhou com todas as suas forças para o
problema nuclear, não caminhou, como deveria ter caminhado já, muito an~
tes de 74, para o problema do carvão, sempre se lembrando que o carvão brasileiro é um carvão pohre, com teor de cinzas elevado, mas V. Ex• acaba de
dizer, é exatamente com os estudos de viabilidade técnica e económica, neste
instante, e mais do que agora, com a crise que aí estâ, mostra a necessidade do
seu aproveitamento e, principalmente, como lembrava ainda há pouco o Senador- José Lins, na boca, ali perto da mina. Portanto, a fala de V. Ex• demonstra mais uma vez seu espírito público, em defesa das coisas do seu Estado, mas, muito mais neste instante, na defesa de um plano energético para
este País, que não pode apenas ter os seus olhos voltados para o problema nuclear. Tive a felicidade e a oportunidade de participar com V. Ex• de um debate, há poucos dias, realizado na TV Amazonas, numa rede de integração
nacional, quando V. Ex• lembrava o carvão, dizendo exatamente que o Estado de V. Ex• poderia trazer alguma contribuição a algumas usinas, não à usina nuclear no Amazonas que não é o caso de discutirmos agora. Portanto,
meus parabéns redobrados a V. Ex•, porque conseguiu o que há muito tempo
a Oposição não consegue: os aplausos do Senador José Lins.

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permita apenas que eu agradeça ao Se·
nadar Itamar Franco, dizendo que esse apoio não faltará. Agora, o que não
podemos adiantar é o resultado de uma análise de viabilidade. Em primeiro
lugar acredito que a tese é válida, não hã dúvida quanto a isso; segundo, mesmo diante de um esforço grande 3.inâá se justificaria; finalmente, diante dos
números e da análise que estâ sendo feita judiciosamente- tenho certeza disso- pelos técnicos do Estado de V. Ex' e pelos empresários, que são os mais
interessados na viabilidade econômica do processo, é claro que, demonstrado
isso, não faltará o apoio do Governo.
Muito obrigado a V. Ex'
Prossigo, Sr. Presidente.
Sendo assim, cabe providenciar a substituição da energia importada pela
produzida internamente. A prioridade número I é, pois, assegurar o suprimento de combustíveis ao parque industrial do Estado de Santa Catarina, pelas vantãgens óbvias que isto representa, em termos de continuidade do desenvolvimento econômico, a nível estadual e nacional.
Por outro lado, o montante de recursos exigidos num programa do porte
da gaseificação de carvão para consumo industrial significa, para um Estado
cujas disponibilidades são reduzidas, um esforço considerável.
À vista disso, e na medida em que desse programa resultarâ, afinal, economia de divisas para o País, não seria demais o Governo Federal financiar a
instalação das usinas de gaseificação, aliviando assim as finanças estaduais, a
eXemplo do que tem sido feito em outros programas que visam a substituir
energia importada.
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Senhor Presidente,
O desenvolvimento de fontes alternativas de energia é uma opção que encontra em nosso País, a nível de cada região, soluções quase podemos dizer
naturais.
Desta forma, no que se obtêm resposta a um problema, geram-se atividades produtivas novas de repercussão econômica apreciável.
A gaseificação de carvão-vapor, solução catarinense, cria, para a economia estadual, oportunidades de dinamização de setores, como o transporte
fluvial, ao tempo em que mantém dentro dos seus limites territoriais recursos
de importância estratêgica.
Daí o nosso apoio ao programa mencionado, o que fazemos dentro de
uma linha que há muito vimos defendendo, qual seja a de produzirmos a nossa própria energia, seja elã. i nível estit.dtiiil;- Ou de -País, tendo por objetivo a
redução de dependências externas, quaisqúCr (iue sejam.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que nós, mais uma vez, ocupamos a tribuna do Senado, chamando a atenção do Governo Federal para a
exploração inteligente e com clarividência das nossas riquezas naturais. O
carvão catarinense e o gaúcho representam uma grande riqueza que, explorada com inteligência e sabedoria, proporcionará grande contribuição ao desenvolvimento sócio-econômico brasileiro.
Esses empreendimentos que estamos a defender para o Estado de Santa
Catarina precisam c-ontar com a participação financeira do Governo Federal,
para que eles possam se tornar em sustentáculo do desenvolvimento industrial, para que eles possam se constituir em grande contribuição ao maior desenvolvimento do Estado de Santa Catarina e, pOr via de conseqüência, do
desenvolvimento naci~nal, que representará também uma economia de divisas.
Por outro lado, quero mais uma vez chamar a atenção do Governo Federal, especialmente do Ministro dos Transportes, para que estude, no mais curto espaço de tempo possível, a ligação da Estrada de Ferro Tereza Cristina,
no Município de Imbituba, ao Sistema Ferroviário Nacional, na cidade de
Joinvile.
Esta extensão da Estrada de Ferro Tereza Cristíria, no sul de Santa Catarina, numa distância aproximada de 250 quilômetros possibilitará, Sr. Presidente, o transporte do carvão catarinense para o centro do País, para Curitiba, São Paulo, c;: o Rio de Janeiro, especialmente parã. São Paulo, fornCcendo
o carvão para a geração de energia à indústria cimenteira nos Estados do Paraná e São Paulo.
Hoje, o transporte do carvão para os referidos Estados está se processando atravês de caminhões, num desperdício de óleo, de gasolina, de borracha
que nós estamos a importar, sobrecarregando O i_tem das importações.
E: de uma necessidade urgente que o Governo, através do Ministério dos
Transportes, estude a ligação da Estrada de Ferro Tereza Cristina ao Sistema
Ferroviário Nacional. E. uma medida que já deveria ter sido adotada hâ muitos anos. Não se justifica estarmos transportando do sul de Santa Catarina o
carvão para o Paraná e para São Paulo atravês de caminhões. Isso é um desperdício, isto é um esbanjãmento, num país pobre, onde a economia tem que
ser praticada com o máximo rigor.
-0 Sr. Alberto Silva (PDS - PI) - Permite V:-EiFuiri aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Ouço o Senador Alberto
Silva, representante do Piauí.
O Sr. Alberto Silva (PDS~ PI)- Senador Evelásio Vieira, estava ouvindo o discurso de V. Ext, lá na Comissão de Minas e Energia que, por força
de dispositivo estatutário, estávamos lâ reunidos. Mas ouvi todo o discurso
de V. Ex• e quero congratular-me com este trabalho produzido aqui, nesta
tarde, para os nossos companheiros, a fim de saber a real posição de Santa
Catarina e o seu potencial energético ainda não aproveitado, como muito
bem diz V. Ext E agora, por fim, V. Ex• conclui, pedindo a ligação de uma
ferrovia que sob todos os aspectos e dentro de toda a conjuntura nacional, ela
se justifica atê por evidência. Porque, realmente, transportar o carvão de Santa Catarina, uma das únicas riquezas que temos no País, como alternativa do
petróleo, é o carvão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por conseguinte, hã muito tempo que nós sabemos disso. E a necessidade de
transportá-lo por via rodoviária, é simplesmente, inacreditável. Quero
congratular-me com V. Ex• e hipotecar a minhà solidariedade no sentido de
que o Governo estude, realmente, a constrUção desta ferrovia para não só
agora, mas para o futuro, nós termos o caminho seguro; para depois do ano
2000, transportarmos o carvão porque não há dúvida de que o petróleo vai
acabar. E o carvão da sua terra, o carvão nosso, brasileiro, ainda tem reservas
para muitos anos. Queria apenas aproveitar a oportunidade para sugerir, em
aditamento ao discurso do eminente companheiro que pelo menos- atê que
se decida construir a estrada de ferro- que este carvão seja transportado por
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camínhões usando álcool aditivado. Porque acabo de receber um relatório,
encomendado ao tempo em que eu era o Presidente da EBTU, em que as pesquisas realizadas com o álcool aditivado em ónibus e caminhões de carga, deram resultados surpreendentes de rendimento elevado.
O aditivo que se cOloca no álcool, para servir como óleo diesel, é fabrica~
do no País, derivadO do próprio âlcool, até que a sua estrada de ferro, nobre
Senador, seja construída. Que ao menos não se gaste petróleo importado,
para transportar carvão; que se gaste álcool aditivado que ê produzido no
País.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) -A palavra, o apoio do Piauí,
atravês da palavra do Senador Alberto Silva, representa muito nesse pleito
que estamos a realizar, não apenas em favor de Santa Catarina, mas em favor
do próprio Brasil.
Não estamos aqui, Sr. Presidente, para defender o aproveitamento do
carvão catarinense para abastecer termelêtricas em Manaus. Não! Lã existe
um potencial hídrico onde devemos instalar hidrelétricas. Estamos aqui a defender o carvão para gerar energia para o parque industrial de Santa Catari~
na, do Brasil. Estamos aqui a defender a extensão da Estrada de Ferro Tereza
Cristina; ao siStema Ferroviário Nacional, para se economizar no frete, para
que essa matéira-prima tão importante, possa chegar ao Paraná, a São Paulo,
ao Rio de Janeiro, e a outros locais a preços reduzidos, para que amanhã as
nossas manufaturas possam ter preços competitivos no mercado exterior.
Estamos defendendo a necessidade urgente da construção desse trecho
ferroviário Joinvile-Imbituba, para que o carvão possa ser transportado
mais rápida e economicamente por ferrovia e não pelas vias marítimas e fluvial, como se preconiza, a fim de acionar as gaseificadoras que serão implantadas no Vale do Itajaí e no nOrte do Estado, na sua primeira fase para, posteriormente, alimentar as unidades que serão instaladas no planalto norte, no
vale do rio do Peixe, no oeste de Santa Catarina, e que poderão também ser
instaladas no Estado do Paranã e em outras áreas do nosso País.
Este o pleito que temos a realizar nesta oportunidade, numa reafirmação
daquilo que temos feito anteriormente, em defesa da exploração das nossas
riquezas naturais.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP-SC)- Ouço o nobre Senador Evandro Carreira, do Amazonas.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Nobre Senador Evelásio
Vieira V. Ex•, com muito pragmatismo, com muitã habilidade, com muito conhecimento de_ causa, tem abordado esie problema do aproveitamento do
carvão de Santa Catarina, Estado que V. Ex• representa com muita autenticidade e com muito pragmatismo, faço questão de ressaltar isso. V. Ex• não se
perde num comportamento nefelibata. Não! V. Ex• procura abordar e reivindicar para a: -~-l:!a__ gleba um apro_y~i~amento real daquelas possibilidades que
ela apfesenta. O que é mais grave, nobre Senador, ê que esse imenso potencial
energético existe numa Oferimda dadivosa ao povo brasileiro desde longa data, desde a descoberta do Brasil. Mas os nossos estadistas de quintal nunca se
preocuparam em potencializá-lo; ficaram sempre dentro daquele sonho nefelibata de que o barril de petróleo jamais ultrapassaria o preço de um dólar.
Nobre Senador, é im"pOrtanfC 6nfatizarmo's isso nest~ Casa. Estou sendo pleonástico, repetitivo, reiterante, mas é necessária eSS'a reiteração para que ela
exemplifique, no futuro, ao se compulsar os Anais desta Casa, se constate que
nós dissemos isto. Ficamos sonhando com o barril de um dólar. Veja bem,
nobre Senador, que grave crime se cometeu. Precisamos fazer uma revisão
muito séria nos encômio's e elogios que fazemos a certos estadistas de quintal,
que estruturaram o desenvolvimento e o arranco clesenvolvimentista desta
Pátria com base no barril de um dólar e de 2 dólares, supondo que isto jamais
acontecesse, que jamais o petróleo escaparia de nossas mãos. Mas, como, se
nós não o tínhamos no nosso subsolo? Era a verdade candente - nós não
tínhamos petróleo, nunca tivemos petróleo. Podemos tê-lo, mas não aflorado. Como, então, estruturar a nossa riqueza, criar um parque automobilístico
para produzir 1 milhão de carros por ano, sem t~r petróleo, nobre Senador?
Isto parece brincadeira de menino num parque infantil. Os nossos estadistas
nunca se preocuparam. Coisa ainda mais grave, nobre Senador, é: que mesmo
que esse petróleo se mantivesse a 2 dólares o barril, ele esgotar-se-ia ao longo
dos anos. Jã em 1950, logo empós a Segunda Guerra Mundial, quando as
nações começaram a se reestruturar e a se industrializar, a Alemanha, através
do Plano Marshall se recompôs e passou a agredir o mercado mundial, assim
como o Japão, e todos os sábios e geólogos do mundo afirmaram que o petróleo era um bem não renovável, portanto exaurível, esgotável.
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Este esgotamento poderia variar,- na opinião de um para outro, entre
dez, quinze, vinte ou trinta anos, mas esgotar-se-ia fatalmente. Os mais oti-,
mistas iam até o ano 2030. Mas,jã em 1960 sabia-se que nós não alcançariamos 2030. Mesmo assim, os estadistas de quintal continuaram a teimar em
desenvolver o parque de circulação de riquezas do País com base na rodovia,
dependendo de petróleo. Desativaram os nossos navios, os nossos navios movidos a carvão, navios que percorriam a costa brasileira, de Buenos Aires a
Manaus, alguns indo até Iquitos, a 3.700 km dentro do Rio Amazonas, que é
navegável para navios até 50.000 toneladas. Pois bem, foi exatamente essa vi·
são curta, caolha, de antolhos, que nos levou a este estado de desastre que estamos vivendo hoje. Nós temos uma costa de 8.500 km, nobre Senador, e não
hã um navio de passageiros. Em toda a parte do mundo o turismo dâ resultado; o navio de passageiro dã resultado; só no Brasil que não dã.
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Amazônia, e disse que valiam todos os corolários dela decorrentes. E eri nega~
va tudo aquilo que se contrapusesse a esta vocação natural, como me contra~
punha ao plano de colonização pela Transamazõnia, que eu disse que era falho e não estava produzindo nada. Cheguei a raptar O Ministro para fazer comigo a viagem pela Transamazônica, e ninguém teve a condição de fazê-lo,
porque não poderia mesmo. Ela existe, como Transparaense.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP -

SC) -

O resto abandonado?

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Completamente. Hoje, é
uma trilha, sempre foi uma trilha. Agora, de Marabá, no rio Toca"ntiÍls, atravessando o talvegue do Xingu, em Itaituba, e alcançando, no Tapajós, em Altamira, é a única fase que funciona mesmo. E:, portanto, uma Transparaense.
i~to é, Tocantins, Xingu e Tapajós. Tocantins, de Marabã até Altamira, no
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Em razão disso é que a indús- Tapajôs, Itaituba, que era o Tapajós, então, liga essas três cidades, liga os três
tria produtora de motocicletas de Manaus tem que enviar para São Paulo as talvegues. Mas, diz o Sr. Camilo Penna.
motos por aviões.
..0 Ministro da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna,
disse ontem qu'e se toma, agora, consciência de que os programas de
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) -· Exatamente, quando pocolonização para ocupação da Amazônia e do Centro-Oeste, emM
deríamos fazer, estabelecer até uma verdadeira esteira aquãtica, porque o
preendidos ou apoiados pelo Governo, não proporcionaram os reproblema é este: não se deve pensar no tempo que vai levar; desde que se estasultados esperados, ao mesmo tempo em que se levantam dúvidas
beleça uma esteira e haja um continuism.o;-·estaremos recebendo, a cada hora,
sobre a eficiência social da ocupação desses espaços, mediante granuma moto Honda, sem nenhuma interrupção. A interligação das bacias fludes empreendimentos, sobretudo, os voltados para exploração da
viais, nobre Senador, é um sonho jã do século passado. Estã provado, jã
pecuária extensiva.
devíamos ter ligado a Bacia do Prata à Bacia do Amazonas. ~ a coisa mais
simples do mundo, é a coisa mais simples, mesmot Não tem nada de misterioExatamente aquilo que eu dizia, hâ cinco anos atrâs.
so. O dinheiro que jogamos na Ponte Rio-Niterói daria para isso; o dinheiro
que enterramos na Perimetral Norte, na Transamazônica, que nunca funcioM
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Que alguns Senadores do
nou, dada para esse trabalho e nós poderíamos, com navios a vapor, com o PDS, na época ARENA, refutavam.
carvão de Santa Catarina, por via fluvial, ir, até à Venezuela, atravessar o CaM
O Sr. Enndro Carreira (PMDB- AM)- Refutavam e me desafiavam.
ribe, atingir a Costa Atlântica e atravessar o Canal do Panamã, tranqüilamente. Aliás, os americanos, em 1942, apresentaram um plano ao Brasil. ·Pois bem, cinco anos se passaram e, agora, a verdade aflora. O próprio Go~
Quando do bloqueio com os submarinos alemães, foi proposto esse plano de vernador do Amazonas, hoje, já adota as minhas teses, mas não tem a gran~
ligar, imediatamente, e melhorar o Canal do Cassiquiare, o canal que liga a deza de recitar a autoria. Tenho aqui excertos de jornais, onde o Governador
Bacia do Orenoco à Bacia do Rio Negro, que é afluente da margem esquerda afirma que a verdadeira vocação da Amazônia é a piscicultura. Mas, quando
do Rio Amazonas. Nós iríamos, então, de Buenos Aires até Nova Iorque, até Senador da República, e me ouviu, durante quatro anos,· sempre se contra~
São Francisco; bastaria que houvesse a interligação. Nobre Senador, hã ne- pôs. Achava que era uma vocação a se admitir, sem elidir a vocação pecuãria.
cessidade de uma revisão histórica em torno do comportamento de muito fal- Esta sim, representava um fator de autêntico desenvolvimento. Hoje, no Go..
verno do Amazonas, S. Ex• diz, aqui, e a Tribuna da Imprensa registra, Tribu*
so estadista que, hoje, é até decantado como grande líder.
na do dia 14 de agosto: "Na Comissão Parlamentar de Inquérito, que avalia a
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• tem razões de sobra, política de desenvolvimento da Amazônia, afirmando ainda que a opção pe~
Senador Evandro Carreira. Todo homem de sensibilidade aguçada, de grande cuãria, nos moldes da SUDAM, agride à Região Amazónica." Senador,
percepção, de grande intuição, de grande perspectiva, de grande visão, tem graças. Eu o parabenizo, eu me regozijo com S. Ex•, quando ele reconhece o
que ser repetitivo, especialmente quando atua num parlamento. V. Ex• che* seu erro, quando dá a mão à palmatória, e revê posições tomadas, nesta Casa,
gou a esta Casa defendendo uma série de medidas, de iniciativas para a Ama- reconhecendo que a pecuária agrediu principalmente os projetas aprovados
zônia, defendendo teses que provocaram o espanto de muitos colegas que du- pela SUDAM. Diz S. Ex• aqui: ~'Agride a Região Amazônica, jã que avo..
vidaram do acerto do posicionamento de V. Ex•, das idéias avançadas para cação daquela área é muito mais voltada à piscicultura." Depois: uAo criticar
a política federal para o desenvolvimento da Região Amazônican. Aqui, S.
eles, mas que para V. Ex• eram atuais, como continuam a ser.
Ex•, não criticava; aqui S. Ex• apoiava, incondicionalmente. O Governo estaHoje, na reunião da Comissão de Agricultura do Senado da República, va certo, todo o tempo certo. Hoje, S. Ex• critica. "Ao criticar a política fede..
tivemos. o grande privilégio de ouvir uma exposição informativa do grande ral para o desenvolvimento da Região Amazôniza, o Governador José Lindo..
técnico nacional em assuntos agropecuãrios, professor Glauco Olinger, titu- so apresentou uma uideologia para o desenvolvimento da area", citando a
lar da EMBRATER, sobre quem a palavra- aí o autor vale muito para mim importância de serem criados dispositivos legais que impeçam a uagressão da
- de Delfim Netto teceu as melhores referências. E ele, exatamente na sua natureza sob uma forma desvairada de desmatamento inadequado". O Jornal
exposição, disse tudo o que V. Ex• tem dito para se desenvolver a Amazônia, do Brasil também agasalha, no informe JB, e diz: 'Do Governador do Ama..
numa grande recompensa à grande luta que V. Ex• tem estabelecido nesta zonas, José Lindoso, prestando depoimentO ontem na CPI da Câmara sobre
Casa e nas suas andanças pelo Brasil, em buscar uma reorientação para o de- a Amazônia: "A Amazônia deve progredir agredindo-se o mínimo possível a
senvolvimento econômico da Amazônia.
natureza. Sua vocação não é a pecuãria, mas a piscicultura". Nobre Senador
O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM)- Permite V. Ex• mais um Evelãsio, eu rrie sinto realizado e reconfortado, depois disso.
4

aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Pois não.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Não costumo falar pro domo
causa. mas jã que V. Ex• ...

---0 SR. EVELÁSIÓ VIEIRA (PP- SC) - Mas eu tinha que falar como
testemunha.
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Muito obrigado. V. Ex• é um
homem muito justo. Nobre Senador, eu acabo de çolher uma informação do
jornal O Estado de S. Paulo, do dia 17 do corrente, que diz: .. Pena admite que
planos para a Amazônia falharam". Exatamente dentro deste enfoque a que
V. Ex• se refere, quando da minha chegada a esta Casa em 1975, quando eu
afirmei daquela tribuna, no meu primeiro discurso, a vocação hidrográfica da

OSR. EVELÁSIO VIEIRA (PP-SC)- Meus cumprimentos a V. Ex•
Chego ao epílogo deste pronunciamento, lembrando que nós, no Brasil,
não teremos condições, a curto prazo, de estabelecer o equilíbrio de nossa ba~
lança comercial. Muito menos de alcançar superavit para reduzir a astronômi~
ca diVIaa com o exterior. Temos que partir para a redução das importações,
hciCfUdes-setores poss1vei:s:-Em ·matéria de-imptrrtação de petróleo. COillô fõfite energétiCa, o Brasil tem condições de reduzir as importações. Aí está o carvão, aí estã o álcool carburante, outras fontes, o carvão uma delas. É preciso
se materializar as unidades gaseificadoras, o aproveitamento do carvão vapor, no meu Estado, que o Governo Federal participe financeiramente dos
empreendimentos, que o Governo Federal estenda a Estrada de Ferro Teresa
Cristina a Joi~vile, para termos uma ligação ferroviâria que poderã transpor·
tar, a custos menores, o carvão catarinense para o Paranâ, São Paulo e outras
áreas do nosso Brasil. (Muito bem! Palmas.)
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a 31-8-80, e Demonstrativo da Receita e Despesas do mês de agosto de 1980, é

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n• 4.283/63)
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho DeliberativO do Instituto de Previdência dos Congressistas,
nos termos da competência estabelecida pelo art. 15 item ..d" da Lei n'?4.284.
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame_do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesas referentes ao período"de J'?-l-80

de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, satisfazendo assim as exigências legais.
Brasília- DF, 10 de setembro de 1980.- Deputado Aldo Fagundes,
Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro- 1 "''Utado Lidovino
Fanton, Conselheiro- Deputado Darío Tavares, Conselhé~.~.·o- Deputado
Maurício Fruet, Conselheiro.
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INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS
REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM !O DE
SETEMBRO DE 1980

observada sempre a capacidade financeira do mutuãrio, aferida com base no
subsídio, vencimento, pensão ou provento.

§ 1., O Veículo objeto do financiamento deverá ter. no máximo, dois anos
Às dezesseis horas do dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta, de fabricação, e, em se tratando de veículo usado, o valor do financiamento
com a presença dos Senhores Deputados Raul Bernardo, A~do ~agundes, não poderá ultrapassar a cotação estabelecida nas pesquisas de mercado.
§ 2'? O limite para amortização será de 40% (quarenta por cento) do
Dario Tavares Lidovino Fanton e Maurício Fruet, sob a prestdêncta do Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Deliberati~o do Insti_tu- líquido percebido pelo mutuário.
§ 3'? O prazo para pagamento do financiamento será, no máximo, de 18
to de Previdência dos Congressistas a fim de tratar de assuntos dtversos. Ltda
e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente distribui os proces- (dezoito) meses.
§ 4'? Na concessão do financiamento a parlamentar, o prazo de que trata
sos em pauta, sendo· aprovados, pelo Conselho Deliberativo~ os de concessão
de pensão a Maria Lúcia Burnett Aboud e H enio Ignácio de Azevedo e o pro- o§ 3'?, ficará limitado ao" período compreendido entre o mês em que ocorreu o
cesso em que o ex-Deputado José Ribama.r Marão Filho, atua~mente, _exef- primeiro desconto e o mês de janeiro da 4f Sessão Legislativa, da Legislatura
cendo mandato na condição de suplente, requer a faculdade de mtegrahzar o em curso.
Art. 2'? A taxa de juros incidente será a mesma cobrada no emprêstimo
período de carência. A seguir, o Conselho Deliberati~o aprovou, por ~nani
midade, as Resoluções de números setenta e três de mll novecentos e oltenta, sob consignação em folha, concedido aos associados, e acompanhará, autoque regulamenta o financiarriento para aquisição de veí~ulo; ~et~nta e quatro maticamente. aS suas vadações conforme decisão do Conselho Deliberativo.
Art. 3'? O pagamento das amortizações mensais será feito mediante aude mil novecentos e oitenta, que regulamenta a taxa de JUros InCidentes sobre
empréstimos concedidos pelo Fundo Assistencial; setenta e cinco de mil nove- torização escrita irrevogável do mutuário ao Banco do Brasil S.A., Agência
centos e oitenta, que reestrutura o quadro administrativo do IPC; o B~lancete Parlamento. para desconto em sua conta-corerente da quantia devida, em favor do IPC, com as garantias adiciomiis de:
~atrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesa referentes ao penado d_e
a) alienação fiduciária do veículo;
primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta a trinta e um de agosto
mil
b) assinatura de promissória única no valor da dívida;
novecentos e oitenta, e o Demonstrativo da Receita e Despesa do mes _de
c) seguro de vida para quitação da dívida;
agosto de mil novecentos e oitenta. Nada mais havendo a tratar, às _dezOito
d) endosso de alienação fiducíãrra em favor do Instituto de Previdência
horas e cinco minutos é encerrada a reunião. E, para constar, eu Mar1za Bar~
bosa de A. S. Ferreira, Secretária, lavrei" a presente ata que, depois de lida e dos Congressistas, no certificado de propriedade do veículo, se já houver sido
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Deputado Bento Gonçal- emitido.
ves Filho, Presidente.
Parágrafo único. O seguro de vida, para quitação do financiamento será
pago pelo mutuário em parcelas mensais acrescidas às de amortização e juros
INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS
do empr~stimo.
(Criado pela Lei n• 4.284/63)
Art. 4"' Não será concedido a mutuário mais de um financiamento, con·
comitantemente.
RESOLUÇAO N• 73/80
Art. 5• A liquidação antecipada serã feita pelo total de dívida,
Regulamenta o financiamento para aquisição de veículo.
computando-se capital e juros.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
Art. 6'<' Em caso de perda total do veículo o mutuário ficará obrigado ao
na forma do art. 15 da Lei 09 4.284, de 20 de novembro de 1963, resolve:
pagamento das prestações mensais restantes.
Art. J'i' De acordo com a disponibilidade financeira do Instituto será
Art. 79 Enquanto perdurar o débito do financiamento concedido com
concedido aos seus associados, financiamento especial para-- aquisição de vef~ base na presente Resolução, o mutuário contribuinte não poderá desfazer seu
culo automotor através de revendedor autorizado, firma ou pessoa idónea, vínculo associativo com o IPC.
até o limite individual de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinqilenta mil cruzeiros),
Art. 8'? Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.
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Art. 9• Fica revogada a Resoliú;ão de número 69/80 e demais dispo- Convite, bem assim a documentação para o Registro Cadastral ou Habilitação.
sições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1980. - Deputado Bento Gonçalves Filho,
39) À Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, em conjunto
Presidente- Deputado Raul Bernardo; Conselheiro - Deputado Aldo Fa- com a Seção de Aquisição de Material da Subsecretaria de Patrimônio, comgundes, Conselheiro- Deputado Lldovino Fanton, Conselheiro- Deputado pete:
Dario Tavares, Conselheiro - Deputado Maurício Fruet, Conselheiro.
a) Elaborar Editais de Concorrência, Tomada de Preço e Carta Convite;
b) êlaborar mapas das licitações abertas e encaminhar, pela Presidência
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
da Comissão, quando for O caso, os processoS de licitação aos órgãos interessados para que possam emitir parecer prévio;
RESOLUÇÁO N• 74(80
c) manter sempre atualizados os arquivos relativos a legislação e insRegulamenta a taxa de juros incidente sobre empréstimos conce- truções normativas pertinentes -as licitações;
didos pelo Fundo Assistencial.
d) executar os trabalhos datilogrâficos;
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
e) elaborar avisos e ofícios pertinentes e executar outras tarefas correlana forma do art. 15 da Lei n9 4.284t de 20 de novembro de 1963, resolve:
tas~Art. l9 Os emprêstimóS conCedidos pelo Fundo Assistencial do Instituto
Senado Federal, 26 de setembro de 1980.- Aiman Nogueira da Gama,
de Previdêricia dos Congressistas ficam sujeitos aos mesmos índices de juros Diretor-Geral.
obtidos pelo IPC nas aplicações a prazo fixo realizadas, pelo órgão, na rede
ATA DA 50• REUNIÃO DO CONSELHO DE
bancária.
SUPERVISÃO DO CEGRAF
Art. 29 A presente Resoluçãso entra em vigor a partir desta data.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
As dezessete horas do dia vinte e dois de setembro do ano de mil noveBrasília, 10 de setembro de 1980. -.Deputado Bento Gontalves Filho, centos e Õitenta, no Gabinete do Senhor l 9-Secretârio da Mesa Diretora do
Presidente- Deputado AIdo Fagundes, Conselheiro - Deputado Raul Ber- Senado Federal, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a
nardo, Conselheiro - Deputado Lidovino Fanton, Conselheiro - Deputado Presidência do Senador Alexandre Costa, presentes os Conselheiros Luiz do
Dario Tavares, Conselheiro - Deputado Maurfcio Fruet, Conselhero.
Nascimento Monteiro, Vice-Presidente, Luciano de Figueiredo Mesquita e
Sarah Abrahão. Presente também o Senhor Diretor Executivo do CEGRAF,
PORTARIA N• 364, DE 1980
Arnaldo Gomes. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente deu posse ao
DO DIRETOR-GERAL DO SENADO
novo membro, Aiman Guerra Nogueira da Gama, nomeado pela Comissão
O Diretor-Geral dõ Senado Federal, no uso de suas atribuições regula- Diretora, Ato n9 43/80, para preenchimento da vaga do Conselheiro Antonio
mentares e à vista do disposto no Art. n9 17, de 1980, do Senhor Primeiro- de Araujo Costa, por motivo de aposentadoria. O Senhor Presidente colocou
em votação o processo da Tomada de Preços n9 08/80, cujo relator foi o ConSecretârio, resolve:
19) O processamento das licitações será feito pela Subsecretaria de Patri- selheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apresentou parecer favorável,
mónio, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, à qual deve- aprovado unanimente sem restrições, pelo Conselho. A citada Tornada de
rão os interessados apresentar as suas propostas, bem como toda documen- Preços refere-se a compra de papel para impressão grâfica conforme proposta
tação, de acordo com art. 24 do Ato n9 11, de 1978, da Comissão DiretOra.
apresentada. Passou-se em seguida, a discussão de assuntos gerais. Nada mais
29) A Secretaria da Comissão Permanente de LicitaçãO de que trata o havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Eu, José Paulino
Ato n9 17, serã supervisionada pelo Diretor da Subsecretaria de Patrimônio, a Neto, Secretârio do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
quem compete submeter a apreciação da Presidência e demais Membros da aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.- Senador Alexandre Costa,
referida Comissão, os processos relativos a Concorrência, Tomada de Preço e Presidente do Conselho do CEGRAF.
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LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO

LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MISA

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL -

PMDB

Líder

Luiz Viana

Lider

Jorbai Pauarlnho

1•-Yice-Prelldente
Nilo Coelho

Paulo Brossord

Vlce .. Lideres

Vice-Lideres

Aderbal Juremo
Aloyslo Chaves
Bernardino VIana
José Uns
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Saldanha Dorzi

PresldenN

2t-Vfce-Presldente

Humberto Lucena
José Richa

Dlnarte Mariz

1t .. S.cretárlo

Marcos Freire

Alexandre Costa

MaurO Benevides

Nelson Carneiro

2•-Secretárlo

Orestes Quércia

Gabriel Hermes

Pedro Simon

3•-Secretárlo

PDS

Roberto Safurnino

Lourivol Bclptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretário
Gastão Müller

Lider

Suplentes de Secretários

Gilvan Rocha

Jorge Kalum•

Vlce .. Líderes

Benedito Canelas
Passos Pôrto

Evelóslo Vieira

Alberto Silva

COMISSOES
Oiretor~.

..

l. Itamar Franc:o

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Ar tõnio Carlos do Nogueira
Local: Anl!txo 11 - Tórroo

Telefonei: 211·3487

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (15 membros)

211·3488
211·3489

2. Lázaro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mouro Bonevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Satumino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Assistente: Ledo Ferreira da Racha - 211·3499
Reuniões: Quintar-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa" ..._ Anexo 11

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Presidente: Henrique de Lo Rocque
1"·Vice·Ptesidenht: Alo~io Chaves
~-Vice·Presidente: Hugo Ramos

Chefe: Dan:el Reis de Souza
local: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211·3.490
211-3.491

1. Bernardino Viana

4. Aloysio Choves
5. Aderbol Juremo
6. Murilo Bodar6
7. Moocyr Dalla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

COMPOSIÇÃO
Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente: Laite Chaves
Suplentes

1, Passos Põrto

2. Benedito Canelas

3. Pedro

Pedro~ion

1. Jutahy Magalh6os
2. Affonso Camargo
3. Joáo Calmon

4. José Lins
1. Evelásio Vieira
2. Leite Chaves
3. _José Richa

1• Hugo Ramos

2. leite Chaves
3. Lázaro Borboza

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211·3492
Reuniões: Quartas-feiros, às 10:00 horas
locol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

1. Cunha Lima
2. Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl (11 membros)

(CAR)

Presidento: Mendes Conote
Vice-Pt-esidente: Agonor Maria
Titulares
Suplentes
1. Mendes Canele
1. Raimundo Parente
2. Jo5é Lins
2. Alberto Silva
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Viconto Vuolo
1. Morc:os Freire
2. Humberto Lucena

lenoir Vargos
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Luiz Freire
Arnon de Mello

Assistente: Poulp Rob1rto ~A. Campos - 211.-3.4,94
Reuniões: Quartos-feiras, às .1 OtOO horas
local: Solo "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11

Titulares

Amon de Mello
Bernardino Viana
José Lins
Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
.4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Jessé Freire
José Sorney
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi
Affonso Comarga
Murilo Boda ró
José Caixeta

José Guiomard
Tano Outra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

4. Vicente Vuolo

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplento5-

1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreira

1. Roberto Soturnino
1. José Richa
2. Teotónio Vilela
2. Orestes Quércio
3. Marcos Freire
3. Tancredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thoes Ribeiro- 211-3495
Reuniões: Quartas-feiras, às 10130 horas
local: Sala do Anexo "8"

(CDF)

Presidente, Jessé F,..ire
Vlce·Presidente: Lázaro Borboza
Titulares

Presidente: Teotônio Vilela
Vice-Presidente1 Roberto Saturnino
Suplentes

1.
2.
3.
4,

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evandro Carreira
2. Agonor Maria
3. Mauro Benevides

1.
2.
3.
4.
5
6.

4. Nelson Carneiro
S. Paulo Brossard
6. Franco Montoro

1. Aganor Maria
2. Amoral Peixoto

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS Çl membros)

2. Helv1dio Nunes
3. José Sarney

(CE)

COMPOSIÇÃO

Suplentes

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Titulares

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)

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

Presidente: Joàa Calmon
Vice-Pt-esidente: Jutahy Magalhães
Suplentes

João Colrnon
Torso Dufra
Jutahy Mogalhlles
Aloysio Chaves
Aclerbal Juremo
Eunice Michiles

1. Adalberto Sena
2. Evelósio Vieira
3. Franco Montara

1.
2.
3.
4.

José Lins
Amon de Mollo
Jorge Kalurno
Pedro Pedrossian

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

(CEC)
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492
Reuniltes: Quintas-feiras, às 10:00 hc,...as
Local: Sc;Jio "Clóvis Bcvilác:qua" - A1 ..1li:O 11
COMISSÃO DE FINÀNÇAS -

6.
7.

8.
9.
10.

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros)

(17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho Uma
Vice·Presidente: Tancredo Novos

Presidente: lomanto Júnior
Vice-Presidente: Orestes Quérda

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496
Reuniltes: Quartas-feiras, às l1 :00 horas
local, Sola do Anexo "B"

Raimundo Parente
João lúcio
Lamento Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Alberto La vi nas
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canale

Cunha lima
Tancrodo Neves
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotônio Vilela
1.
2.
3.
4.

Titulares

Suplentes

1. Saldanha Derzi

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

7.
8.
9.
1O.

Lomanto Júnior
Almir Pinto
Amoral Furlan
Amoral Peixoto
Benedito Canelas
Jutahy Magalhães
lenoir Vergas
Moacyr Dalla
Raimundo Parente
Saldanha Derzi

1.
2.
3.
4.
5.

Jose Richa
Orestes Quércia
Itamar Franco
Evondro Carreira
Láz:aro Borboza

1. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

1.
2.
3.
4.

S.
6.

Paulo Brossard
Marcos Froiro
Lázaro Barboza
José Ric:ha

1. Affonso Caniargo
2. Valdon Varjão

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493
Reuniões: Quintas--feiras, às 9!30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo ll

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

Slll

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. l.oite Chaves

1.
2.
3.
4.

Paulo Bronard
Nel50n Carneiro
Itamar Franco
JC!_sé Rlcha
.S. Amoral Peixoto
6. Tancredo Novos

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 d)() horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Suplentes

2. Luiz Freire
3. Jessé Freire
4. José Sorney
5. Milton Cabral
6. José Guiomard

Sábado 27

Tarso Outra
João Lúcio
Aderbal Juremo
José Sarney

Presidente: G.1van

Rocha

Vice-Presiclente: Henrique Sontillo

5. Murila Badaró

Titulares

Suplentes

1. lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

1. Saldant.a Cerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

1. Gilvan Rocha
2. Henrique Sontillo
3. Joison Barreto

1. José Richa
2. Adalberto Sena

Assistente: li:da Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas--feirai, às 10:30 horas
LQcol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

1. Evelc:isio Vieira

Assistente: Carlos da Fon58Ca Braga - 211-3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 msmbros)

(CLS)

(9 membros)

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.
.S.
{1.

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidonte: Adalberto Sena

Suplentes

~noir

Vergas
Helvídio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Dalla
Luiz Freire
Aloysio Chovas

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

1.
2.
3.
4.

Jutahy Magalhlles
Raimundo Parente
Eunice Michilos
Benedito Canolas

1, Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - 211-3497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "dóvis Bevilácqua" - Anexo 11

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

1. luiz Cavalcante

2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon de Mollo
1. Dirceu Cardoso
2. ltamar Franco
3. Henrique Santillo

Titulares

Suplantes

1. Tarso Outra
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Canale

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sorney

1. Dirceu Cardo50
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

Assistente: Fátima Abrahào de Araújo - 211·3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1. Jorg& Kalume
2. luiz Cavalcante
3. Murilo Badaró
4. Benedito Ferreira

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomard

1. Mauro Benovides
2. Agenor Maria
3. Orestes Quércia

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Marcelino dos Santos Caníello Reuniões. Quartas-feiras, às 9t30 horos
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Ansxo 11

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

COMPOSIÇÀO

(CME)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Tarso Outra
1"·Vico·Presidente: Saldanha Derzi
21'-Vico-Pntsidonte: lomanto Júnior
Titulares

Suplentes

Presidente: Evandro Carreiro
Humberto Lucena

Vic~t-Presldente~

Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente
luiz Freire
Bernardino Viana
Alberto Silvo
Evondro Carreiro
Humberto Lucena
Lázaro Barboza

1. Affonsa Camargo
2. Pedro Podrosslan
3. Aderbal Juremo

Suplentes

2~

1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutahy Mogalhàes

3.
4.
1.
2.
3.

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

211-3499

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMISSÃO OE RELAÇOfS EXTERIORES {15 membros)

(7 membros)

Presidente: Arnon do Mollo
Vico-Prosidonte: Alberto Silva
Titulares

Presidente: Jorge Kalum&
Vico-Pr&sidenfet Mouro Benttvides

COMPOSIÇÃO

Presidente: Holvidio Nunes
Vice·Presidente: l.enoir Vergas

1. Tarw Outro
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
4. Lamento Júnior
.S. Mondes Canelo
6. Aderbal Juremo
7. AIIT";. Pinto
8. Lem... Vergas
9, Luiz Freire

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

Aloysio Chaves
Pedro Podrossian
Henriqus do la Rocque
José Guiomard
luiz: Cavalcante

1. Orestes Quércia
2. Evolósio Vieira

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - 211·3499
Reuniõost Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11
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2. Lázaro Barboza

(7 membros)

3. Orestes Quércla

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas

Presidente: Benedito Ferreira
Vice·Presidenter Vicente Vuolo
Suplentes

local: Sala "Ruy Barbosa" -

1. Passos Pórto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossicn
Affonso Camargo

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: Marcelino dos Santos Camello- 211-3499

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

1. Evandro Carreira

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)

Titulares
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Sábado 27

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQU~RITO

Anexo 11
Chefe: Cleide Mario B. F. Cruz.
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3!51 1
Assistentes:
Elizobeth Gil B. Vionno - 211·3510
Nodir do Rocha Games- 211-3508
Horoldo P. Fernandes- 211-3512

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS

Chefe: Alfeu de Oliveira
tocai: Anexo 11 - Térreo -

Assistentes:
Helena lsnord Accauhy - -211·3510
Mouro Lopes do Sá - 211-3509
Clayton Zonlorenci - 211-3508

211-3507

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA
C.T.

Jo,oo

09,30

RUYBARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE

HORAS

MARCELINO

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

SALAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUYBARBOSA

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
CARLOS

c. e. c.
C.O.F.

C.C.J.

Ramal-3880

1o,oo
C.A.

10,30

c. e.
C.R.E.

ANEXO"B"

ANEXO"B"
Ramal-3888

PAULO
ROBERTO

C.M.E.

10,30

C.S:

11,00

C.L.S.

SERGIO

FRANCISCO

12,00

C. R.

11,00

C.M.

RUYBARBOSA
Ramal-3882

LEI LA

11,00

ANEXO"B"

CARLOS

ANEXO"B"

LEOA

SERGIO

10,00

Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA

RUY BARBOSA
Ramal-3882

RUY BARBOSA
Ramal-3882
RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

ANEXO "B"

LEOA

LEOA

LEI LA

FÁTIMA
FÁTIMA
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 143• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 1980

- Redação final do Projeto de Resolução n• 75/80, que autoriza o
Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller, Estado de Santa

!.I.- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

Catarina, a contratar uma operação de crédito no valor de CrS
3.225.000,00 (três milhões, duzentos e· vinte e cinco mil cruzeiros). Aprovada. Â promulgação.
1.2.1 -Requerimento
-· Redação final do Projeto de Resolução no 76/80, que autoriza o
- N• 4!0/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrS
que tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado n9s 320/78 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
e 340/79.
consolidada. Aprovada. Ã promulgação.

- N•4Ilf80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando
- Redação final do Projeto de Resolução n• 77/80, que autoriza a
informações a órgão do Poder Executivo sobre ocupação de imóveis fun- Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
cionais. Deferido.

1.2.2 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 266/80, de autoria do Sr. Senador Jta.
mar Franco, que acrescenta inciso ao art. I71 do Código Penal.

1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 327/79, por ter recebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito, das Comissões a que" foi

distribuído.

273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LÁZARO BARBQZA -

Deftciências que se verificam

na política agrícola desenvolvida pelo Governo.

SENADOR AGENOR MARIA -Distorções existentes na fiXação
da saca de açúcar e do salãrio mínimo entre o SuJ e o Nordeste do País.
Situação energética do País.

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR LENOIR VARGAS- Visita do Senhor Presidente da
SENADOR PASSOS PÔR TO- 80< aniversário do jornalista Orlan· República ao Estado de Santa Catarina.
do Dantas.

SENADOR BERNARDINO VIANA - Objetivos do Programa de
SENADOR HELV[DIO NUNES- Apelo às autoridades federais Transportes para Economia de Combustíveis elaborado pelo Ministério

que especifica, em favor de med~das que possibilitem a implantação, pela dos Transportes.

Companhia Antarciica Paulista, de uma fábrica de cerveja na Capital do
Estado do Piauí.

SENADOR LEITE CHAVES- Situação energética do Pais.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n• 376/80, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Saúde para todos, proposta municipalista", publicado na Folha
de S. Paulo; edição de 10 de setembro de 1980, de autoria do Prefeito Mu·
nicipal de Osasco, Guaçu Piteri. Votação adiada por falta de quorum.

.:.... Requerimento n' 398/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Fernan·

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Papel reservado ao Congresso Nacional para o encontro de medidas que visem solucionar a crise
energética por que passa o País.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES·
SÃO. ENCERRAMENTO.
2 - RETIFICAÇÃO
- Ata da 131• Sessão, realizada em 10-9-80
3 - ATAS DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA

do Freire, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da con5- LIDERES E VI CE-LíDERES DE BLOCOS PARLAMENTAferência pronunciada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, RES
Ramiro Saraiva GuerreirO, na Escola Superior de Guerra, em 5 de se6 _:_ COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES
tembro de 1980. Votação adiada por falta de quorum.
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ATA DA 143~ SESSÃO, EM 29 DE SETEMB-RO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDI':NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME;
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- José Sarney- Bernardino Viana -J:Ielvidio Nunes- Almir Pinto- Agenor Maria- Cunha Lima- Aderbal Jurema- João Lúcio
- Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Luiz Viana - Dirceu Cardoso João Calmon -l:fugo Ramos- Itamar Franco- f:lenrique Santillo - Lázaro Barboza - Gastão Muller - Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabafhos.
Sobre a mesa. requerimento que serâ.qlles·erálido pelo Sr. 19-Secretârio.
E lido o seguinte

vel comprador a adquirir a obra de arte, o que certamente ele não faria seco·
nhecesse a verdade.
É um tipo novo de estelionato, porque o vendedor sem escr6pulo,se serve
de um ardil para iludir a boa do interessado e levá~ lo a pagar preço muito
mais-elevado; Configura-se. assim. claramente não só a fraude como o induzimento a erro, e. ainda, a vantagem ilícita obtida pelo vendedor.
Faz-se, portanto. mister que o legislador, tomando conhecimento-do fato, _edite ~_orffiã quC--PrOteJi a b~a_ fé e a lisura das transações·.
É- a meta toumaaa- p-ela presente Proposição.
Esperamos, por isso, que os nossos nobres pares emprestem sua valiosa
colaboração ao projeto, aprimorando-o, a fim de que seja preservada a probidade que deve reger o comércio de obras de arte.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1980. -Itamar Franco.

re

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
CODIGO- PENAL

REQUERIMENTO No 410, DE 1980
CAPITULO VI
Do Estelionato e Outras Fraudes
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes projetoS:-Estelio!lato
Projeto de Lei do Senado no 320, de 1978; e
(1 12 )Art. 171. Obter. para si ou para outrem, vantagem ilícita, em preProjeto de Lei do Senado no 340, de 1979.
juízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ar~
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1980.- Aloysio Chaves, Presidente dil ou qualquer outro meio fraudulento:
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de mil cruzeiros a vinte
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O requerimento lido serâ, nos mil cruzeiros.
termos regimentais, incluído em Ordem do Dia.
§ 19 Se o criminoso é pri~ário, e é de pequeno valor o prejuízo, b juiz
Sobre a mesa, outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 29
§ 29 Nas mesmas penas incorre quem:
E lido o seguinte
Disposição de coisa alheia como própria
REQUERIMENTO No 4!1, DE 1980
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa
Requeiro, nos termos do art. 239, alíilea b, do Regimento Interno, e, em
face da tramitação nesta Casa do Projeto de Lei do Senado n• I 8, de 1979, alheia como própria;
que udispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes, e dâ Alienação ou oneração fr"audulenta de coisa própria
outras providências", sejaJ;It solicitadas informaÇões ao Poder Executivo
II - vende. permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria
sobre os imóveis funcionais de qualquer espécie, diStribuídos aos-servidores inalienável, gravada de ônus ou litigiosa,, ou imóvel que prometeu vender a
da administração dirê:ta e indireta vinculados ao Ministério da Fazenda e à terceiro. mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer desSecretaria de Planejarnento da Presidência da RCpública, no Distrito Federal sas circunstâncias;
e nos Estados.
Defraudação de penhor
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1980. - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) _ Serão solicitadas as infor·
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor, ou por
mações requeridas.
outro modo, a garantia pignoradcia. quando tem.a posse do objeto empenha~
Sobre a mesa, projeto·de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
do;
E lido o seguinte
Fraude na entrega de coisa
PROJETO DE LEI DO SENADO No 266, DE 1980
IV -defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve
Acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal. entre~ar a alguém;
Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

O Congresso Nacional âCcreta:

V - destrói~ total ou parcialmentl~, ou oculta coisa própria ou lesa o
Art. Jo O art. 171 do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de de· próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença,
zembro de 1940, com as alterações posteriores), é acrescido do seguinte inci- com c intuito de haver indenização ou valor de seguro;
so:
Fraude no pagamento por meio de cheque
"Art. 171.
113
(
) VI- emite cheque_, sem suficiente provisão de fundos em poder do
ou lhe frustra o pagamento.
sacado,
VII - vender, ou expor à venda, obra de arte, com indicação
§ 39 A pena aumenta-se de um terço. se o crime é cometido em detri·
de falsa autoria."
mento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, asArt. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
sistência social ou beneficência.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
(À Comissão de Constituição -e Justiça.)
Este projeto de lei visa proteger os adquirentes de obras de arte contra
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O projeto lido serâ publicado e
um tipo de ardil muito comum ultimamente.
remetido à comissão competente.
Alguns comerciantes inescrut:ulosos, com o evidente intuito d(" iludir o
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência comunica que,
comprador, levando-o à aquisição da obra de arte, fazem o respectivo anúncio, ou a expõem à venda, inclusive em leilões. com atribuição de autoria fal- nos termos do art. 278, do Regimento Interno, determinou o arquivamento,
sa. Em geral. escolhem artista de renome. Para mais facilmente levar o possí- por ter recebido parecer contrário. quanto ao mérito, das comissões a que foi
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distribuído, do Projeto de Lei do SenadO 'n~' 327, de 1979, do Senador Nelson
Carneiro, que institui a remuneração profissional mínima para os atendentes
de enfermagem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador ~assas Pôrto, l'ara uma breve comunicação.
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dente Manoel Dantas. Manoel Dantas me era uma lembrança dolorida aos
meus seis anos. Fora o último Presidente constitucional de Sergipe deposto
pelas forças revolucionárias da Aliança Liberal, em 1930. O Chefe Político da
minha cidade, Itabaiana era o meu tio, o inflexível Chefe sertanejo Othoniel
Dorea que foi destituído e perseguido pelas oposições vitoriosas. Cercada a
sua residência, a minha casa passou a ser o arsenal de rea-ção aos seus vingadores. E aí, aos seis anos de idade, eu iria testemunhar a coragem de Júlio
Dias, meu Pai e tantos outros, na defesa do parente vencido e humilhado.
Só mais tarde, no cenário das campanhas políticas de Sergipe, eu viria
conhecer a grandeza de Manoe1 Dantas, através da palavra leal e evocadora
de J:leribaldo Vieira e Leandro Maciel, daquele homem da melhor tradição
rural sergip3na, autonomista e corajoso, capaz de deter a intervenção de
Washington Luiz e Gilberto Amado nos destinos políticos do nosso Estado.
Pois é este homem, Sr. Presidente, o pai de Orlando Dantas, o inspirador do
filho e seu melhor exemplo, na luta a favor dos pobres, quando lã no Engenho, obrigava os tropeiros que passavam pelas suas terras a pagar aos roceiros de mandioca e algodão os prejuízos causados pelos animais.
E foi sobretudo, o exemplo do político austero e realizador de Manoel
Dan tas, que fez de Orlando o seu continuador, não mais pelos caminhos conservadores de antes de 30, mas pelo sopro renovador que viria com a revolução hoje cincoentenária, de novas i~~ia~~_de novos métodos e de novos fins.
É o próprio Orlando que nos irifomia as suas inquietações: .. A política
me envolvendo e as tendências se fortalecendo após a revolução de 30. Novas
perspectivas, novas esperanças, cOm as mudanças estruturais surgindo,
atraindo e me arrastando. As leituras continuadas dos pensadores, dos sociólogos, dos romancistas. O pensamento em convulsão. Os comunistas, os
fascistas e o integralismo tumultuavam com os seus livros a minha tranqUilidade burguesa, obrigando~me a estudá-loS'. Embora senhor dos acontecimentos pelas leituras continuadas, não me inclinei por nenhuma dessas ideologias. I:Javia um problema que me distanciava delas, era o problema da liberdade crítica. Não conseguia aceitar a ditadura, o autoritarismo, não obstante
compreender a mudança que se preparava. Era um liberal democrata e me
tornei um social democrático. Fui Deputado Estadual quando me projetei
iios estudos de ordem econômica, política e social. Essa posição me levou ao
Congresso Nacional, onde participei de todas as reformas estruturais e das
soluções econôrnicas que interessavam ao País".
Por toda essa vida complexa e múltipla, de empresário, conferencista,
banqueiro, político, escritor e jornalista, creio que o povo sergipano, ao reverenciar os seus oitenta anos, deve ter destacado em Orlando Dan tas, sobretudo o jornalista, que diariamente pregou a-política de idéias, em favor das liberdades e do direito de opinar e decidir. A sociedade sergipana deve ter enaltecido a sua luta constante contra o crime, a violência, a fraude e a corrupção.
Foi muitas vezes um Dom Quixote. Nunca, no entanto, transigiu, cedeu ou
fugiu.
Divergi dele algumas vezes, fomos adversários políticos e fui por seu jornal muitas vezes atacado e defendido.
Hoje, no entanto, ensarilhamos as nossas armas. E diante dos seus oitenta anos de lutas, de sonhos, de vida honrada, inquieta e fecunda, eu me rendo
e me incorpo à procissão que passa, para, ao lado de Dona Dulce, Hélio,
Evaldo, Ieda, Augusto, noras, genros, netos, Governo e povo, conservadores
e liberais, Sergipe pleno e unânime, dar hosanas a este grande filho do nosso
século e entronizá-lo no altar dignO e legítimo da nossa história.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma breve comunicação.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A sociedade sergipana, através dos seus segmentos políticos, culturais,
administrativos e eConôrnicos mais representativos, abriu desde quinta-feira
passada as suas portas e as suas instituições, para celebrar os 80 anos do combativo e ilustre jornalista, escritor, empresário e político Orlando Dan tas. A
Câmara de Vereaaores de Aracaju e a Assembléia Legislativa do Estado, por
unanimidade, fizeram sessões especiais para homenagear o bravo filho de Capela, que no dia 28 de setembro, ontem, fez oitenta anos. O Governador Augusto Franco, por esse evento, _condec~:u;:ou-() no grau de Comendador com a
insígnia da ordem Aperipê. No sãbado, o Instituto l:listórico e Geogrãfico d.e
Sergipe recebeu a sociedade sergipana para a tarde de autógrafos do seu último Iivro: HVida patriarcal de Sergipe". E no domingo, todo o povo sergipano
se aglomerou no campus da Usina Vassouras para a festa de confraternização
social pelo octogésimo aniversário de Orlando Dantas.
Não conheço, Sr. Presidente, personalidade__ ptai_s ~~~plexa e mais polêmica na história social e política do meu Estado do que a desse homenageado
destes dias.
Orlando Dan tas é oriundo do massapê sergipano, filho de senhor de engenho e fruto da sociedade rural dominante no meu Estado. No entanto, logo
cedo ele contestava as injustiças do campo e abria os caminhos para a luta
que empreendeu em toda a sua iluminada vida pública pelas reformas de estrutura que assegurassem ao povo a participação nos frutos do trabalho e dd
desenv.olvimento.
Prefeiio Municipal de Divina Pastora, Deputado Estadual e Deputado
Federal. Inicialmente inscrito na UDN, no período de reconstitucionalização
do País, em 1945, depois se inscreveu na Esquerda Democrática de João
M angabeira, depois Partido Socialista Brasileiro, do qual foi líder na Câmara
Federal. Jornalista desde estudante, fundou dois jornais de intensa participação na vida administrativa e política do Estado: O Nordeste e a Gazeta Socialista, depois Gazeta de S( rgipe, diário que há mais de 25 anos tem sido a
sua trincheira de lutas pela evolução da sociedade sergipana e pela moralização dos costumes políticos e administrativo_s do meu Estado.
Banqueiro, industrial e criador de gado, -em todas essas atividades tem
sido um inovador e um rebelado contra a rotina e o atraso.
Escritor e polemista deve ter sido o pri-meiro intelectual do meu Estado
que se preocupou com os seus problemas económicos e sociais. Autor dos livros: "Problema Açucareiro de Sergipe", "Análise sobre Inflação" e esta semana passada autografou '"Vida Patriarcal de Sergipe". tum pesquisador lúcido e um intérprete consciente das nossas realidades e um homem que teve a
coragem de romper o seu círculo social e denunciar as injustiças e desmandos
da sociedade e do poder do seu tempo.
B dele, das suas reminiscências, estas declarações da sua própria vida:
"'Na Casa Grande acordava-me cedinho. Um ar leve, agradável, a assistir da
janela a descida dos ~rabalhadores da vila, com as suas enxadas e foices no
ombro, a mochila de farinha com ·~abã" pendurada no cabo da enxada. Um
panorama a despertar um mundo de ilusões e esperanças. No meu espírito
apareciam as liçõeS recebidas de minha mãe, dos atos de defesa do meu pai,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para uma
do povo sofrido e penalizado pelas injustiças~ Era o despertar de uma vida breve comunicação, ao nobre Senador Helvídio Nunes.
voltada para o povo, onde ricos e pobres viviam separados pelos conceitos e
O SR. HELVfDIO NUNES (PDS- PJ. Para uma comunicação. Sem
preconceitos. Passei a duras reflexões como ajudá-los a Sair daquela vida de revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
pobreza e de restrições. A cooperativa de consumo, .a associaç~a:.dos trabaVolto, hoje, à abordagem de um tema que, embora do interesse particulhadores, os preços razoâveis, a assistência mêdica, os remédios, os tratamen·
tos, o hospital. Havia a surpresa do trabalhador diante do que via e ouvia, a lar do meu Estado, mostra que ainda são ãsperos, difíceis, cheios de obstãcudesconfiança dos colegas de profissão pela minha aproximação com os traba~ los os caminhos do desenvolvimento.
Ê verdade, e vale proclamar, mais uma vez, que grandes, inestimáveis
lhadores. Por fim, a volúpia que sentia nas rodas de senhores de engenho, em
fustigá-los na sua tradição escravocrata. Enquanto a cooperativa de consumo são os serviços prestados pela Superintendência-do Desenvolvimento Econôse expandia, o povo passava a acreditar em formas humanas de vida e mais mico do Nordeste à região que serve. E, se outro~ mêritos não se lhe pudesme distanciava dos colegas. A surpresa se transformava em rotina. Era o si- sem apontar, bastaria referir que afugentou o empirismo_ ao tempo em que
lêncio aos novOs hábitos que se introduziam na vida do campo. A minha vi- criou a consciência da necessidade de um desenvolvimento planejado, global
vacidade, o meu esforço de trabalho e a capacidade de produzir melhor, me -e participativo. Infelizmente, porêm, sUjeito às contingênciaS humanas, a SUdariam um destaque embora com reserva e desconfiança nas idéias que prega- DENE, vez por outra, modifica o seu comportamento, sempre para aquiva. Um humanismo incompreendido. Um jovem rico que se_ casou com uma nhoar melhor aos que têm mais,
garota pobre, numa norma de vida diferente que se instituiu à sombra da
Daí, a minha dúvida....:.. qual a d~ saber se, na espécie, deve ser aplicada 3:
••casa Grande''.
lei da atração das massas ou, se ao contrário, como hâbil cozinheiro, aquele
Conheci Orlando Dantas através das converSas da rua João Pessôa nos organismo de desenvolvimento pretende confeitar, primeiro, para depois remeus tempos de estudante. Diziam-me que era unl sonhador e filho do Presi- partir o bolo. Na dúvida, repito as queixas, denuncio o que me parece errado,
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mostro a realidade dos fatos, ofereço, enfim, as razões pelas quais o meu Estado não se conforma com muitas das colocações dos técnicos da SUDENE,
sobretudo quando ferem, direta e indisfarçavelmente, os direitos do Piaui.
o caso, por exemplo, do pólo ccrv:ejeiro do meu Estado, objeto das considerações que desejo formular na tarde de hoje.
A SUDENE berrou, bateu os pés e propalou aos quatro cantos que ao
Piauí é permitido engarrafar, jamais- fabricar cerveja.
Já proclamei, desta tribuna, Sr. Presidente e S.rs. Senadores, jâ protestei,
por todos os meios de que disponho, mas a SUDENE permanece surda e
mais do que aos meus, em quantidade, intensidade e autoridade, fez-se de
muda, também, aos reclamos gerais, nascidos de todos os pontos e das autoridades mais gradas do Piauí.
Em pronunciamento anterior, informei que, da parte que me diz respeito, data de 1969 o primeiro contato com vistas à implantação de um pólo cervejeiro no Piauí. Com efeito, em recepção oferecida em São Paulo ao então
Governador do Piauí, ficou decidido que, tão logo surgissem condições
,propícias, a Companhia Antarctica Paulista, empresa genuinamente nacio'nal, instalaria uma fâbrica para produção de cervejas e refrigerantes naquele
Estado.
Pois bem, em outubro de 1975 a Antarctica encaminhou carta-consulta à
SUDENE, com o objetivo çle implantar no Distrito Industrial de Teresina
fábrica para produção de cerveja, com um investimento, à época, da ordem
de 200 milhões de cruzeiros.
Em abril de 1976, poucos meses depois do ingresso da carta-consulta, a
SUDENE deu resposta ·afirmativa à consultante, isto é, à Antarctica Paulista,
companhia a qual concedeu um prazo de 180 dias para a apresentação- do
projeto, projeto que, de outra parte, deveria ser apresentado para 600 mil hectolitros fano.
No dia 6 de agosto de 1976, vale dizer, quatro meses depois da aprovação, a Antarctica ofereceu projeto com a capacidade recomendada pela
SUDENE, isto é, 600 mil hectolitros/ano, previsto um investimento de 364
milhões de cruzeiros.
É interessante observar que a própria SUDENE taxou de antieconômica qüalquer unidade cervejeira de produção inferior ou igual a 300
mil hectolitros/ano.
Eis que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Cervejaria do Piauí S/ A, liderada pela Cervejaria do Pará S/ A, encaminhou à SUDENE projeto para a
instalação de fâbrica em Teresina, com expressa declaração de que desistia
dos incentivos fiscais.
Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Sen_adores, que para a implantação de qualquer estabelecimento industrial, no Nordeste ou em qualquer parte desse
País, os empreendedores não necessitam de pedir autorização a qualquer autoridade, e no caso do Nordeste a implantação independe do consentimento
da SUDENE. Os que se dirigem à SUDENE o fazem porque necessitam de
recursos fiscais para transformar em realidade o empreendimento que desejam edificar.
Foi exatamente a partir desta comunicação da Cervejaria do Pará, que
começou a odisséia relativa à implantação de um pólo cervejeiro no Piauí.
Enquanto isso, através de documentos desnecessãrios endereçadOs à SUDENE, a Cervejaria do Pará comunicava o seu propósito de implantar uma
fábrica no Piauí, e poucos dias depois solicitava os mesmos incentivos para a
instalação de uma fábrica semelha"Qte na Paraj_ba e, posteriormente, no Rio
Grande do Norte, sem desprezar os incentivos fiscais, o que leva a supor que
a sua proposta, em relação ao Piauí, tinha por escopo afastar qualquer fábrica, qualquer empresa que realmente desejasse criar, desejasse implantar, desejasse instalar uma fábrica, um pólo cervejeiro no Piauí.
Sr. Presidente, um jornal do Piauí publicou um comentário em que dá
notícia da minha atividade, da minha participação no sentido de alcançar o
pólo cervejeiro do Piauí, e, ao mesmo tempo, defende a companhia Paraense,
que há mais de três anos persegue a instalação de uma fábrica, mas que depois de todas as facilidades que lhe foram concedidas, depois dos prazos e da
dilatação dos prazos iniciais, não chegou ainda senão ao engarrafamento, ou
melhor, à tentativa de engarrafamento de cerveja na Capital do Piauí:
E o articulista de O Dia, jornal de Teresina, diz que se depois de 8 anos a
Antarctica não construiu a sua fábrica, não ocupou o espaço vazio, neste caso, todos os piauienses deveremos formar, deveremos trabalhar e lutar para
,que a COmpanhia Cervejeira do Pará continue a fazer em Teresina aquilo a
.t}ue se propõe, isto é, o engarrafamento de cerveja.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao tempo em que solicito a transcrição
do artigo do jornal O Dia, tenho a impressãO qUe na exposição inicial, nas referênciaS QUe fiz à troca de ofícios entre a Cõril"pahhia Antarctica Paulista e a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, já dou ampla, plena e total informação ao jornal O DiaJ sobre as críticas que houve por bem de oferecer.
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h que, na verdade, a Antarctica não ocupou o espaço vazio porque foi
impedida de fazê-lo pela própria SUDENE.
Assim, nós estamos deixando de contar com a instalação de uma fábrica
de-grande porte, que realmente iria produzir ao invés de engarrafar, e estamos·
desprezando uma grande fonte de ICM para o Piauí, talvez correspondente a
40% da arrecadação total do !CM auferida pelo Estado.
Foi com este prQpósito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que na última
quarta-feira fui ao Ministério do Exterior, e expus ao Ministro Márío Andreazza a situação, pedindo-lhe, na qualidade de Coordenador de todos os
problemas relativos ao Nordeste, uma providência para que a SUDENE não
continue a prejudicar o Piauí.
A representação do Piauí e, particularmente, aquele que estâ fazendo
esta reclamação hoje desta tribuna, não tem motivos pessoais, não tem motivos particulares para investir contra o Superintendente ou contra os técnicos
da SUDENE; não se trata de móvel pessoal, de móvel particular- é preciso
repetir - trata-se de uma posição que foi tomada, de uma providência que
deixou de ser adotada em proveito e em benefício do Piauí, para beneficiar a
quem realmente não deseja contribuir, a quem realmente não deseja participar, a quem realmente não deseja trabalhar com vistas ao desenvolvimento
daquele Estado nordestino.
Daí por que, Sr. Presidente, desta tribuna, mais uma vez faço apelo à Superintendência da SUDENE, peço, também mais uma vez, ao Ministro
Mário Andreazza e a todos quantos possam ajudar o Piau( que o façam, que
pelo menos não atrapalhem e concedam ao Piauí aquele direito que ele julga
legítimo, qual o de ter, como a Bahia, como Pernambuco, como Cearâ e
como óS -outros Estados, também o seu pólo cervejeiro.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -

AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Pois não, eminente Senador
Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Nobre Senador J:ielvídio Nunes,
sem nenhum propósito de lison}eâ-lo, V. Ex• continua fiel neste plenário à sua
qualidade de grande advogado da Região nordestina. E o faz muito bem.
Cada vez mais, em que pese a vontade dos dirigentes da Nação de inverter o
processo, cada vez mais o nosso Nordeste, e, portanto, o seu Piauí, continua
distanciando-se do resto da Nação. É o próprio Diretor do Banco do Nordeste quem reconhece que o crescimento do Nordeste, no ano passado, foi menor que o crescimento nacional, ao contrário do que prescreve o Plano Naciórüal de Desenvolvimento em vigor. Nada mais eloqUente do que este dado,
colhido recentemente de um jornal: no Nordeste, 60% daqueles que compõem
a força de trabalho ganham menos de dois salârios ffiínimos; em São Paulo,
apenas 22% estão na faixa dos dois salários mínimos. Então, veja quão enorme é o gap entre o Nordeste e o Brasil. Muito obrigado, nobre Senador }:ielvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Quem agradece a V. Ex• sou
eu, eminente e nobre Senador Luiz Cavalcante, pela contribuição, por todos
os títulos valiosa, que trouxe ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, confesso que tenho um pouco de constrangimento ao pedir a atenção dos colegas e ocupar o tempo das sessões do
Senado Federal com discussão de problemas que dizem respeito exclusivamente ao meu Estado. Ê que este assunto é muito importante para o Piauí e
só nós, os piauienses, podemos avaliar a importância deste assunto para o desenvolvimento do nosso Estado.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Tem V. Ex• o aparte, nobre
Senador__ Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Eminente Senador Helvídio Nunes, solidarizo-me com V._ Ex• neste episódio do pólo cervejeiro do Piauí. Testemunho que a ida da Companhia Antarctica para o Piauí era fato cOnsUiriado, tanto assim que a firma que ia operar no Piauí- inclusive não ê uma subsidiária, e sim firma autônoma, pessOãjurídica autônoma- essa firm_a,jâ estava registr~da na Junta Comercial do Piauí. com capital próprio, e lhe foram
destinados incentivos fiscais da Antarctica Paulista. Com estes esclarecimentos, reforço as críticas de V. Ex• no tocante ao episódio do pólo cervejeiro.
O SR. HELYIDIO NUNES (PDS- PI)- Muito obrigado pela participação de V. Ex•, eminente Senador Bernardino Viana.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, as minhas últimas palavras: mais uma
vez, um caloroso e veemente apelo à SUDENE, ao Ministro do Interior, às
autoridades maiores deste Pafs. O Piauí, como seus irmãos pobres, também
necessita participar dos incentivos fiscais, mais do que outros Estados, mais
do que a Bahia, mais do que Pernambuco, mais do que o Cearâ. Sei que os
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uma operação de crédito no valor de Cr$ 3.225 000,00 (três milhões,
baianos, os pernambucanos e os cearenses estão _de pleno acordo comigo,
duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros).
concordam inteiramente co-m os piauienses. O que resta, então? Que a SUDENE tome as providências capazes, as providências necessárias, as proviEm discussão a redação final. (Pausa.)
dências indispensáveis, para que também o Piauí tenha o seu pólo cervejeiro,
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discusatravés de uma empresa eminentemente nacional, através de uma empresa são.
que possa realmente construir e realmente possa implantar em Teresina o
Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprovada,
pólo cervejeiro de que nosso Estado necessita, pólo que irâ contribuir eficaz- nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
mente, entre outros melhoramentos, para a elevação substancial dos recursos
A matéria vai à promulgação.
de que carece o Piauí para crescer e se desenvolver. (Muito bem! Palmas.)
E a seguinte a redação final aprovada
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HELVIDIO NURedação final do Projeto de Resolução n• 75, de 1980.
NES EM SEU DISCURSO:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
O ESPAÇO DA CERPI
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinEm um dos seus últimos pronunciamentos na Câmara Alta, em Brasília, te
o ilustre Senador Helvídio Nunes discorreu. sobre o caso da cervejaria em TeRESOLUÇÃO NO
, DE 1980
resina e informou no ini"cío -o seguinte: -~·oata de 1969, portanto, o primeiro
Autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro
relacionamento, a nível de Governo do Piauí, corri a Companhia Antarctica
Müller, Estado de Santa _Catarina, a contratar uma operação de créPaulista, com vistas à implantação de uma fábrica de cerveja no meu Estado.
dito no valor de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinA Companhia Antarctica Paulista, à êpoca, era presidida pelo Comendador
co mil cruzeiros).
Belian, que esteve em Recife e cuidou das providências iniciais, no sentido da
concretização do desejo daquela empresa".
O Senado Federal resolve:
E o Governador do Estado era, naquele ano, exatamente o hoje Senador
Art. J9 E o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller, EstaHelvídio Nunes, na verdade um dos nossos políticos de maior prestígio, dono do de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de oude uma das mais sólidas bases municipalistas do nosso Estado. Ainda nos tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar, com garantia da
lembramos bem que, naquele final dos anos 60, politicamente muito contur~ Prefeitura ~unicipal de Laura MUiler (SC), uma operação de crêdito novabado, os senhores da Antarctica estiveram em Teresina, aqui examinaram in~ lor de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros),
clusive a ãgua do rio Parnaíba, considerando-a excelente para o fabrico da junto à Caixa Econômica Federal, com a utilização de recursos do Fundo de
cerveja piauiense.
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à conclusão de obras de
Depois de Helvídio, passado o curto complemento governamental de ampliação daquele Hospital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
João Climaco d'Aimeida, veio o Governo Alberto Silva, marcado essencial- Central do Brasil no respectivo Processo.
mente pelo que se convencionou chamar de ' 4 milagre brasileiro". Nem assim,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
com tanta euforia mediciana, a Antarctica se dignOu a iniciar medidas conO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4:
cretas para a instalação da sua unidade cervejeira em Teresina.
Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela
Se a fábrica da Antarctica não sã.iu em oito anos de espera, pôr motivos,
Comissão de Redação em seu Parecer n• 753, de 1980), do Projeto
que não conhecemos de todo, ê muito natural q~e, agora, quando a CERPI já
de Resolução n9 76, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do
investiu em sua fábrica da SOCOPO nada menos que 300 milhões de cruzeiRio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta miros, garantindo dezenas de empregos antes mesmo de sua inauguração, abralhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
mos um crédito de confiança à empresa quejã i~p~antou duas grandes indúsEm discussão a redação final. (Pausa.)
trias cervejeiras no Pará e no Maranhão. A CÊRPI não pode ser culpada pelo
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro~a encerrada.
fato da Antarctica não haver ocupado o espaço piauiense antes mesmo dos
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente
anos 70. Isso não é tão evidente?
aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre SeA matêria vai à promulgação.
nador Leite Chaves.
E a seguinte a redação final aprovada.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN·
Redaçõo final do Projeto de Resolução n• 76, de 1980
TREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSFaço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
TERIORMENTE.
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1980
Presentes na Casa 33 Srs. Senadores. Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Não havendo quorum para votação, fica adiada a apreciação dos itens I e
2 da pauta.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada.
-lVotação, em turno único, do Requerimento n"' 376, de 1980, do Senador
Franco Montoro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado ~·saúde para todos, propo~ta municipalista". publicado na
Folha de S. Paulo, edição de 10 de setembro de 1980, de autoria do Prefeito
Municipal de Osasco, Guaçu Piteii.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n"' 398 de 1980, do Senador
Luiz Fernando Freire, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência pronunciada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, Tia Escola Superior de Guerra, em 5 de setembro de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 3:

Discussão, em turno único da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n' 752, de I 980) do Projeto de
Resolução n"' 75, de 1980, que autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura MUller, Estado de Santa Catarina, a contratar

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar
em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta ml!hões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
do art. 2• da Resolução n• 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizado a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção, conclusão, ampliação, restauração, equipamento e reequipamento de unidades escolares do 19 grau nas zonas rural e urbana, naquele
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 5:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n' 754, de I 980), do Projeto
de Resolução n' 77, de I980, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ilhéus, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e
setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Em discussão a .redação final. (Pausa.)
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Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, sendo a redação
final dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 77 , de 1980

Setembt'O d!! 1980

Aumenta-se a exportação do algodão enquanto aumentam a escassez de produtos de primeira necessidade e os seus preços no mercado interno.
E qual a explicação que o Governo apresenta'? ~'As contingências fisicas
do momento". Com fundamento nessas inefáveis e enigmâticas contingências
acaba o Governo por justificar os desacertos de uma politica indefinida e sem
rumos no setor agrícola e, em conseqUência, o mínimo que o Governo pede
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso ao povo ê que mude seus hábitos alimentares; que o brasileiro coma menos
VI, da Constituição e eu,
, Presidente promulgo a seguinte feijão-preto, que o substitua pela soja, como fazem os macrobióticos e os fruRESOLUÇAO N•
, DE !980
gais japoneses; que coma feijão-preto mas misturado com soja: que coma
Autoriza a Prefeitura Municipal de Uhéus, Estado da Bahla, a mais milho. mais leite de soja e até queijo de soja; que substitua a tradicional
elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, tre- feijoada por uma sucelenta sojada.
Quanto à carne, jã foi hã muito anatematizada e considerada até perigozentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
sa à saúde. E não adianta exorcizá-la. Em seu lugar, concita-se à população o
O Senado Federal resolve:
consumo de peixe. Pelo visto, parece que as autoridades do Ministério da
Art. 19 h a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia. nos ter- Agricultura não costumam freqUentar os supermercados e as peixarias, nem
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede- se dão ao trabalho de olhar para o preço de um quilo de linguado, de surubim
ral. autorizada a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos c setenta e três mi- ou mesmo de sardinha.
lhões. trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
Enquanto isto. verdades cediças enfanticamente são proclamadas como
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Desenbanesta: .. Só através da produção agrícola é que realmente vamos ter condições
co- Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade
de começar a combater o aumento dos preços e frear a inflação, contendo os
de agente financeiró do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao
preços."
financiamento da imP.lantação do Programa CURA, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectiO Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte?
vo processo.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Pois não.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador, eu não participo do
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se- pessimismo que V. Ex• tem ao encarar o programa agrícola do Governo
nador Lázaro Barboza.
como não sendo um programa certo, com o objetivo de aumento da proO SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB -GO. Pronuncia o seguinte dis- dução e da produtividade e o único caminho viável para o País, no combate à
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
inflação. Sabe V. Ex' que os preços dos produtos agrícolas estão vinculados a
A rigor, Sr. Presidente, os dias que estamos vivendo praticamente exigi· toda a problemãtica de custos de todo o processo econômico brasileiro.
riam de todos nós que mantivêssemos a nossa atenção debruçada sobte o
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Enormemente depenproblema enérgetico brasileiro. Efetivamente parece que estamos vivendo dente.
momentos decisivos. com riscos da maior gravidade que poderão gerar efei·
Q Sr. Passos Pôrto (PDS -SE)- Sabe V. Ex• que um dos erros da intetos desastrosos para a economia brasileira e para a Nação como um todo.
Entretanto, Sr. Presidente, há dias estou pretendendo vir a esta tribuna ligência brasileira tem sido sempre encarar que o preço do produto agrícola é
discutir também um outro problema da maior gravidade, que, a meu juizo, que deve ser barato, quando sobre ele recai toda a politica que se faz de indusnão vem tendo por parte do Governo a riecC:ssâria atenção: é o problema da trialização no Brasil, toda a política de serviços, quando toda ela se engloba
agricultura nacional que, mais uma vez. se constitui em objcto de discurso na formação dos preços dos produtos agrícolas. Enquanto o Brasil não se
convencer que deve pagar bem pelo produto agrícola, não teremos condições
que tenho a honra de proferir nesta Casa.
N~o obstante ter sido erigida como meta prioritária do governo a fim de de mencionar uma alta produção no País, porque todos os-capitais serão desuencher a panela do povo", a agricultura enveredou por invios e inseguros ca~ viados para atividades mais rentáveis que estão na cidade, no setor industrial
e no setor de serviço. Mas diga-se de passagem que o Governo estâ preocupaminhos.
~
Com edificante paciência, espera o povo a concretização das pi:'omessas do e convencido que só através do fomento à agricultura e atividades agropedo Governo que, desde o início do ano, propalou aos quatro ventos que uma cuârias ele poderá realmente combater o processo inflacionário brasileiro.
O SR. LÃZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente Senador Passupersafra viria baixar os preços já a partír de março. quando começaria a cosos Pôrto, agradeço a V. Ex• pelo seu aparte sobretudo porque V. Ex• põe a
lheita.
Março veio e se foi. A safra foi colhida e comercializada. Mesmo tendo nu as fraquezas do Governo quanto asila política agrícola que não segue uma
ocorrido significativo aumento da produção de grãos, continua o mesmo su- diretriz certa, que:- fica mais na base das inefáveis contingências e que não se
fixa, como jã disse, de tal forma que ofereça ao homem que planta, trabalha a
foco tanto para os produtores quanto para os que consomem.
Era de se esperar, Sr. Presidente Srs. Senadores, que com a tão decanta- terra, as condições para produzir mais e melhor, oferecendo assim ao consuda supersafra de arroz, de soja e de milho, os preços internacionais não in- midor brasileiro também melhores condições competitivas no preço.
fluíssem diretamente nos preços do mercado interno. Tal, porêm, não aconteV. Ex• sabe muito bem que o Brasil é um País com 8,5 milhões de quilôceu. Daí nos parecer no mínimo estranha a justificativa do governo para o metros quadrados. Somos a maior ârea agricultável na face da terra e hã anos
alto índice de inflação de ordem de 8,7 verificado no mês de julho e atribuída, vêm os Ministros anunciando, inclusive. que nós nos transformaremos no
pelo Governo aos efeitos da alta de preços do milho~ da soja e do arroz nos ano seguinte em exportadores de cereais. Um deles, o do Governo passado
Estados Unidos, ao lado do aumento d_Qs_ derivados de petróleo.
anunciou para o mundo inteiro que ó Brasil seria exportador de feijão em
O jeito é esperar o brasileiro mais uma vez que ocorra uma outra super- 1976. E nós sempre aumentando as importações, não apenas de feijão. V. Ex•
safra em 1980/81, sem excessos de chuvas quando vier a chamada safra deve- sabe certamente que ainda na semana passada e a grande imprensa do País o
rão e sem secas prolongadas, na safra de inverno. Mas, que não se venha res- registra, o Governo autorizava a importação de mais 180 mil toneladas de arponsabilizar os agricultores pelos fracassos e frustrações da política antiinfla- roz. Veja V. Ex• que ao invês de oferecer boas condições ao produtor brasileicionária do Governo. Inflação não se contém montando diques ou tapando ro para produzir aqui onde não falta terra. onde não faltam braços para proburacos na grande barragem criada pelo governo com sua esdrúxula política duzir, à míngua de uma política séria nesse setor, o Governo é obrigado a imde inflação corretiva, barragem já cheia de rachaduras e que não podem ser portar esse produto, a trazer arroz da Indochina pagando o seu preço internareparadas com pedras retiradaS de um carrinho de mão.
cional- que é mais alto que o seu preço pago aqui no mercado internoDe promessas já andam cheios os nossos agricultores. E o que é pior, cê- pagando ainda o transporte desse produto e obviamente sendo obrigado a
ticos e desencantados. Desencantados e cêticos, porque vêem a proclamada subsidiã-lo, porque ao produtor brasileiro se nega praticamente tudo,
prioridade absoluta e irreversível da agricultura não passar de mais uma pro- sujeitando-o no exercício dessa atividade pouco lucrativa - como acentuou
messa acrescentada a tantas outras até hoje descumpridas. A prova af está, ir- V. Ex•- a pagar taxas de juros que, absolutamente, não estão de acordo com
refutável, com a necessidade em que se encontra o País de importar mais de a perspectiva de rentabilidade do mercado agrícola mantendo a política agrí50 mil toneladas de feijão-preto. Promete-se exportar este ano mais de 2 cola inteiramerite dependente, inclusive, das multinacionais no setor de ma<dois) bilhões de dólares de soja e a soja continua a subir no mercado interno. quinaria, no setor de fertilizantes, que dobram de preço ano a ano.
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No ano passado, eu próprio, eminente Senador Passos Pôrto, adquiri
adubo d6 tipo chamado supersimples a cerca de 1.800 a 2.200 cruzeiros a tonelada. Acabei de fazer um pedido hoje jâ a 9.800 cruzeiros por tonelada e
ainda sujeito ao frete, o que vai importar no seu custo total cerca de mais três
mil cruzeiros por tonelada, porque esse frete é da indústria até à lavoura. E o
que é mais grave, nem mesmo fiscalizar a produção de adubos o Governo fiscaliza com eficiência. No ano passado, no meu Estado, Goiãs, foi tamanha a
quantidade de calcário comercializado como supersimples que é coisa de estarrecer. Inúmeros processos foram feitos, e eu não conheço caso de uma só
punição. Tudo isso com juros de 37, 38% ao ano, com financiamentos que
não entram na época certa, como no ano passado. O Goverrio, quando abriu
os financiamentos para o plantio do feijão no Centro-Oeste, não era mais
tempo de plantar feijão. E estava na percepção de todos o óbvio: não haveria
a colheita de feijão ·plantado a partir do custeio que se fazia com aqueles financiamentos liberados no mês de fevereiro, quando o mês de março ê mês de
colheita de feijão em toda a região do Brasil Central.
O Sr. Passos Pôrto (PDS -

SE) -

V. Ex• me permite?

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Com muito prazer.

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- V. Ex' sabe muito bem que quase todos os insumos para fertilizantes, com exceção dos insumos de nitrogênio,
são importados. O Brasil estã lutando para ser auto-suficiente em adubos bãsicos para a nossa agricultura, como o potássio e o fósforo. V. Ex' reclama
dos juros subsidiados. O Governo ainda subsidia 30%, com uma inflação de
100%. Vale dizer; quem toma dinheiro a 30% jâ ganhou, de saída, 70% só na
correção monetária. Os produtos vêm para o mercado por meio de um processo ainda primitivo. Nós ainda lião temos, no País, condições de armazenamento dos produtos agrícolas e muito menos de uma distribuição desses produtos em que não haja a figura do intermediário, o responsável por todo esse
processo especulativo de que V. Ex' reclama neste instante. Mas, o que gostaria de lhe dizer é que este ano o Brasil produziu mais de cinqUenta milhões de
toneladas de grãos. Deve ter sido a maior safra agrícola da História agrícola
brasileira. O Governo, realmente, jâ tem frutos para apresentar à saciedade,
no fomento à agricultura em nosso País. V. Ex• estâ vendo a expansão das
fronteiras agrícolas dá nosso País, e o seu Estado ê: um exemplo. V. Ex• deveria congratular-se com o Projeto Formoso, onde o Governo do seu Estado
concretiza um projeto de irrigação, em extensão o maior do mundo. Só Formoso vai produzir arroz para abastecer grande parcela da população brasileira. De modo que eu, mais uma vez, não comungo com o pessimismo de V.
Ex•.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Nobre Senador Passos
Pôrto, V. Ex', no afã de defender o Governo,lembra agora o Projeto Formoso, no meu Estado, que se constitui, sem dúvida alguma, em extensão, num
dos maiores projetes de 'avoura irrigada. Mas, se V. Ex' conhecesse os detalhes de como tem sido a implantação do Projeto Formoso, V. Ex• talvez não
viesse fazer a sua defesa com tanta ênfasê. Lamentavelmente o Projeto Formoso, que, realmente, é uma grande idéia, que poderia merecer os aplausos
de todos os goianos, vem passãndo por descaminhos, por desvios. Em vez de
ser uma cooperativa aberta, entregue a centenas ou a milhares de famflias de
agricultores, que, inclusive, foram banidos daquela mesma área, o projeto,
montado com dinheiro público, foi entregue, nobre Senador Passos Pôrto, a
apenas pouco mais de duas dúzias de agricultores, que de agricultores têm
muito mais o nome do que propriamente o amor pela profissão e o conheci·
menta dela.
Aconselharia que V. Ex• se inteirasse das dificuldades com que o Projeto
Formoso caminha, vítima que jâ é do terrível erro de estrutura que lhe deu o
Governo.
Mas, contínuo, Sr. Presidente, mantendo a linha do meu raciocínio. O
que importa é que o Governo dê atenção para o terrível endividamento dos
agricultores. E aqui eu tenho, agora, a solidariedade do Senador Passos Pôrto: cinco bilhões de cruzeiros à indústria de tratores, porque, corno disse V.
Ex', os preços fixados para os cereais são um somatório das circunstâncias e o
próprio desenvolvimento industrial, o crescimento da indústria de tratares e
maquinarias está todo ele suPo"rtitdo pelas mãos cafosas do homem do campo. E o agricultor não sabe de onde tirar esse dinheiro, diante das restrições
que ele enfrenta, inclusive de crédito, pois não ê segredo que o Governo tem
sido avaro na alocação de recursos para a formação de novas lavouras, fornece recursos para a lavoura de custeio, para custear as ãreas já implantadas;
mas, em Goiás, à-exCeção do PrOjeto Formoso"; acj_ui lembrado pelo- nobre Senador Passos Pôrto, não tem havido aumento de forma alguma das áreas desmatadas, por fatta de recursos alocados ao setor.
Até hoje, esses agricultores esperam a crfã.çãÓ, por eles proposta, de um
novo sistema de financia-me-nto capaz de desafogar o sistema financeiro, usan-
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do recursos do BNDE ou através do crédito direto ao consumidor, em con~
dições que pudessem suportar, diante do ônus que cerca essa atividade impresciildível à vid!l de qualquer país.
Não deve desconbecer o Governo que um dos graves problemas que os
pequenos agricultores enfrentam é o do financiamento, tendo em vista sua
baixa remuneração. Aliás, o presidente da Associação Nacional para a DifusãO da Mecanização Agrícola, Alberto Labadessa, atribui o tímido avanço da
mecanização no Brasil às parcas compensações retributivas dos nossos agricultores.
No Brasil, o agricultor precisa trabalhar 2 mil e 51 dias para comprar um
trator. enquanto nos Estados Unidos ele necessita apenas de 467 dias. Acresce que, também, no Brasil os operadores são mal remunerados, percebendo
em média sete vezes menos do que um diarista norte·americano.
Outro problema sério decorre da falta de atendimento, pelo Governo,
dos sucessivos apelos dos agrônomos e plantadores de cereais, no sentido de
ser dispensado um melhor tratamento aos produtos de consumo interno. Não
se concede, de fato, um empenho quase obsessivo do Governo em estimular,
cada vez mais, a produção da soja e de outras culturas de exportação. Tal
política, embora meritória por um lado, na medida em que nos possibilita
conseguir um pouco de moeda externa, por outro lado nos cria um seriíssimo
problema, na medida em que nos deixa carentes de produtos imprescindfveis
ao nosso consumo interno, produtos que acabam sendo importados a preços
altíssimos.
Com esse fracasso que parece até premeditado e que, meu juizo, chega a
ser criminoso, fruto de um plano macabro para estimular as culturas de exportação, os responsáveis pela política agrícola do País passaram a fazer a
apologia da soja como vantajoso sucedâneo do feijão-preto, na alimentação
dos brasileiros.
Todos sabem que o plano de feijão-preto das secas, além de lesivo à população, atingiu em cheia a economia de vários Estados, como, por exemplo,
o Paraná, que chegou a desperdiçar recursos da ordem de 753 milhões de cruzeiros, através de financiamento aos produtores que, ilaqueados, correram
em atender ao apelo governamental. Com a quebra de 100% do feijão financiado fora de época, como jâ havia dito, 90% dos agricultores não dispõem sequer de sementes para o plantio da safra das águas.
Diante de tudo isto~ Sr. Presidente, o Brasil não tem outra alternativa senão aumentar ainda mais as importações de feijão, em 1981, da Argentina, do
Chile, do México, ou de qualquer outro País que se disponha a vendê-lo.
O Sr. Passos Pôrto (PDS -

SE) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) -O que acontece com o
feijão, hoje, não é um caso isolado. Algo semelhante ocorre também, de um
modo geral, com as culturas alimentares no Brasil, que vêm sofrendo constantes e crescentes crises em sua produção, provocadas pelo modelo agrícola,
obstinado em produzir culturas de exportação, esquecendo ..se de que a prioridade absoluta deve ser o alimento que hoje falta na mesa de milhões de brasileiros.
E eu pergunto, Sr. Presidente: a quem interessa esse modelo que nem
chega a ser modelo, reconhecimento danoso à agricultura nacional?
Quem vantagens vê o Governo em instituir como prioritárias as culturas
de exportação, em criar um pacote tecnológico tipicamente concentrador, baseado nessas culturas e, inclusive, na sua mecanização em alta escala?
Por que só se interessa o Governo em distribuir favores creditícios aos
grandes produtores, em detrimento dos médios e pequenos produtores. res·
pensáveis, como se sabe, por 70% da produção de alimentos no País? Seis milhões de pequenos lavradores, até hoje. não têm acesso ao crédito bancário. A
quem interessa isto?
~ao é de admirar que diante de tais circunstâncias, sem estímulos de qual·
quer natureza, com uma política vacilante notadamente no setor de pesquisas
de sementes, sem assistência gOvernarriental para culturas como feijão, não é
de admirar- repito- que esses agricultores aos poucos se vejam na contingência de abandonar as suas plantações.
Basta ci.tar o exemplo do Paranã, para comprovar esse lamentável estado
de coisa. Exemplo denunciado hâ dias pelo Agrônomo Claus Germer, do Instituto de Desenvolvimento Econômico e- Social - o lP ARDES.
Dados estatísticos recentes revelam que, de 1970 a I 975, os pequenos estabelecimentos agricolas com menos de 20 hectares deixaram de explorar,
apenas no Paraná, 600 mil hectáres de lavouras tradicionais, e que todo o aumento de área cultivada naquele Estado foi com a soja. Acresce que, para
agravar a situação, além da redução das áreas cultivadas por produtos de
subsistência, houve ainda neste mesmo período. uma redução das pequenas
propriedades: Cerca de 75 mil pequenas propriedades - vejam bem, este é
um dado grave, 75 mil pequenas propriedades- em um só ano, foram absor-
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vidas pelos grandes proprietários rurais, que destinaram estas áreas de produção de arroz, de milho, de feijão, destinaram apenas à produção de soja.
E eu pergunto: para onde terão ido esses 75 mil pequenos proprietários
de terra, que tangidos pelas circunstâncias delas abriram mão - não sei se
barato ou caro - e deixaram de produzir? Terão eles se incorporado novamente à força de produção em outros setores? Ou terão ido aumentar a pressão social nas grandes cidades, gerando esses problemas terríveis da explosão
nos grandes centros.
Srs. Senadores, são tantos os aspectos condenáveis da politica agrícola
governamental, e que vêm sendo reiteradamente denunciados por técnicos,
que é difícil até dizer onde reside o núcleo disso tudo.
Um dos fatores preponderantes é o modelo exportador do Governo, que
induz em última instância ao uso do dinheiro, que é justamente o que não ternos. E, na medida em que usa o capital, o País continua cada vez mais dependente das multinacionais, seja h o setor de fertilizante, seja no sete r de máquinas.
Na reunião de agrônomos realizada em Londrina, para discutir as causas
da oferta insuficiente do feijão, dentre as quais sobressai a criminosa redução
da área plantada deste produto para as safras das ãguas, no Paraná, Estado
responsável pela metade do produto nacional, o conhecido agrônomo Marco
Antônio Castanheira denuncia as tentativas de se modificar a tecnologia basicamente nativa, nas lavouras do feijão, em benefício das multinacionais,
que como se sabe, controJ.iim praticamente todo o setor de insumos para a
agricultura no Brasil.
Outro fator desestimulador da cultura do feijão é a projetada colheita
mecânica, o que, à primeira vista, poderia tratar-se de providência favorável
ao desenvolvimento daquela cultura. Dissemos que só à primeira vista tal
providência poderia ser benéfica, porque ela contribui na prática para desistimolar a cultura do feijão. Com efeito, pesquisas desenvolvidas pelo Instituto
Agronómico de Campinas revelam que a projetada mecanização irâ beneficiar unicainente às multinacionais que, como vimos, controlam todo o setor
de insumos agrícolas. Vão transferir a elas o controle absoluto de mais um setor de produção no País.
Por sua vez, além da tentativa de implantação de máquinas no plantio e
colheita do feijão, outros fatos estão contribuindo ,para desistimular os pequenos agricultores deste produto, como o ..valor básico de custeio" onde está previsto um prêmio para a produção de_ sementes, prêmio este direcionado
justamente para as culturas de exportação. Assim, a soja tem 16% do prêmio,
o milho, 41%; enquanto o feijão co-nta com apenas 5% de prêmio para incentivo à produção de sementes. Querem, decididamente, que os brasileiros não
possam mais comer feijão.

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE)- Nobre Senador Lázaro Barboza, de
certa forma V. Ex• abordou o problema. Realmente, o modelo agrfcola brasileiro, a opção nossa, capitalista, pela produção agrícola, fez com que o Brasil
ativasse sua produção agrícola para a exportação. O cerne do problema está
realmente nesse ponto que V. Ex• também destacou- o problema da estrutura agrária brasileira. Quem produz no Brasil, lavoura de subsistência, é o
pequeno produtor. A agricultura de produção de feijão, de milho, etc., é uma
agricultura de família, é uma: produção familiar. Realmente, as grandes fazendas, no Brasil, se dedicam à indústria da agricultura. A empresa agrícola,
com grande produção destinada à exportação, evidentemente não se dedica à
produção de alimentos. Então, estâ chegada a hora, realmente, em que todos
nós, homens públicos brasileiros, devemo-nos encontrar a solução para o
problema fundiârio brasileiro. Este, realmente, é um problema que tem desa
fiado todos os Governos, ou os Governos têm desafiado esse problema.
8

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Veja V. Ex• que temos
uma lei agrária, como letra morta no nosso ordenamento jurídico, que estã
prestes a completar a maioridade. Esse problema que V. Ex• também sente
ser grave e crucial é um tabu para o Governo.
Continuo ouvindo o aparte de V. Ex•, altamente ilustrativo.
O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE)- O Governo tem tomado providências. Boa parcela desses pequenos agricultores do Paraná, do Rio Grande do
Sul, felizmente têm-se deslocado para as fronteiras agrícolas do Território de
Rondônia, Goiás, Mato Grosso, que, sobretudo, têm absorvido essa mão-deobra, que é uma mão-de-obra qualiti'cada. Brasília mesma recebe uma boa
participação desses lavradores do Sul, que estão aqui, no PADF, colhendo
urna boa produção de arroz na região agrfcola do Distrito Federal. Realmente o cerne do problema está na estrutura agrária brasileira, para a qual o Go-
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verno, em que pese aos esforços do INCRA, em que pese aos esforços de entidades estaduais, é preciso que ~e tóme uma providência al~m do Estatuto da
Terra, a fim de que se assegure aos agricultores sem terra a pequena propriedade, porque esta - posso assegurar a V. Ex• - dará condições ao Brasil de
produzir muito mais do que aquilo que consome. Era a pequena contribuição
que gostaria de dar ao magnifico discurso de V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Muito obrigado, eminente Senador Passos Pôrto, que, no seu aparte, fazendo a apologia do INCRA, me fez lembrar, na Bancada de V. Ex•, creio que atê sentado nessa mesma cadeira, o saudoso Senador Paulo Gu~rra, que honrava nesta Casa arepresentação do Estado de Pernambuco, ao apartear-me, por ocasião de um
discurso que eu proferia, analisando estas falhas da política agrfcola brasileira. S. Ex• aparteou~me para dizer que, em relação ao· Ministério da Agricultura, era ele tão inoperante que. se fosse eXtinto e não se publicasse nos jornais e
se divulgasse nos noticiários da televisão, desse fato, o Brasil não tomaria conhecimento.
Já pensei até, nobre Senador Passos Pôrto, em apres.:ntar, nesta Casa,
um projeto de lei propondo a extinção do INCRA, por inoperãncia.
O Sr. Henrique Santilto (PMDB - GO) - V. Ex• me permite?
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço, agora, o nobre
Senador Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santilto (PMDB- GO)- Eminente colega Senador Lâzaro Barboza, congratulo-me com V. Ex• pelo assunto importantfssimo que
traz, nesta tarde, ao conhecimento da Casa. Ao mesmo tempo, concordo pie-:
namente com o aparte dado pelo ilustre Senador Passos Pôrto, quanto à necessidade de uma urgente reforma da estrutura agrária do Paf'S, assegurandose a todos os trabalhadores sem terra o direito à posse da ter:-::t, com toda assistência nece5Sâria, para que eles possam, numa agricultura moCernizada,
talvez em sistema de cooperativa, em muitos casos, produzir mais, porque são
as pequenas propriedades realmente que estão produzindo mais neste País.
Lamentavelmente, V. Ex• está carregado de razão. A poUtica do INCRA tem
sido justamente o contrário do que prega aqui, nesta tarde, o Senador Passos
Pôrto, com quem concordo e aplaudo sua opinião. O INCRA está estimulando e dando cobertura a uma exploração, até mesmo predatória, em grandes
propriedades, nas áreas de abertura de novas fronteiras agrícolas do País, nas
áreas de colonização. FizemOs, há poucos dias, aqui, um discurso, alertando
sobre esse problema que está ocorrendo no nosso Estado, no Estado de
Goiás, que representamos- nesta Casa. Lã, no extremo norte, temos o INCRA
dando cobertura a uma série de pessoas vindas do Sul e do Sudeste, que não
são pequenos agricultores, são grandes grupos. Com a cobertura do INCRA,
da Polícia Militar, do delegado de polícia, etc, estão sendo expulsas centenas
de famílias de posseiros que ali estão radicadas há muitíssimos anos. Essa tem
sido, lamentavelmente, a política do INCRA. Não diria que" é generalizada.
Em um outro ponto até concordo que em nosso Estado os escritórios do INCRA são muito bem orientados, mas na quase totalidade dos casos, lamentavelmente, o INCRA estã orientando pessimamente a política agrária do País,
prestigiando, privilegiando e protegendo os grandes grupos nacionais e multinacionais.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Agradeço o aparte de
V. Ex•, que vem mostrai' mais uma faceta do calcanhar-de:-aquiles da política
agrícola brasileira - o drama do lavrador sem terra, daquele posseiro do
norte do nosso_ Estado, que, às vezes, ali, num pedacinho de chão, sem título
definitivo, criou os filhos, ali envelheceu, e, de um dia para outro, acaba enxotado daquele pedaço de chão que aprendeu a amar e de onde tirava o sustento para si e para os seus. Lamentavelmente, isso quase sempre é feito com
o acobertamento de autoridades que lá deveriam estar para proteger aquele
lavrador e se desviam do caminho certo e vão proteger os mais poderosos, os
que, na realidade, não tem razão, porque ali chegam e não sei como obtêm
essa cobertura monstruosa para alijarem das barrancas dos rios o pequeno
agricultor que ali, à mínima da assistência do Governo, tem pelo menos conseguido sobreviver.
Ouço, mais uma vez, o nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Lázaro Barboza, o
eminente Senador Henrique Santillo fez acusações ao INCRA, das quais não
participo, e não participo, porque o INCRA tem feito uma série de legitimações de áreas no Brasil. o INCRA, sobretudo nestes últimos anos, tem um
acervo imenso de serviço na regularização de terras no Brasil. Hã fatos isolados. Ocorre que o INCRA possui uma base jurídica que tem de cumprir, hâ
uma legislação que o INCRA tem de cumprir. Ele chega a uma ãrea nova
para legitimar ocupantes de solo, encontra o fazendeiro com a escritura normal no Cartório de Registro de Imóveis legitimada. Há invasores que, por ig-
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norância, por desconhecimento, estão hã anos naquela área. A Justiça local seus preços nos últimos meses, o Governo está estimulando a cultura do cadá, por certo, razão ao fazendeiro que adquiriu a terra através de escritura cau em Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Acre, Mato Grosso. V amos
pública. O que pode fazer o INCRA? Cumprir o que determina a lei.
encontrar dificuldades sérias, em breve, na colocação desse produto nobre no
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Nobre Senador Passos mercado externo, criando uma crise econômica e social gravissima, neste
Pafs. E por quê? Porque falta planejamento, previsão. Vamos estabelecer o
Pôrto, o problema não é este.
zoneamento agrícola e o problema não ocorrerá. Veja V. Ex• a falta de previO Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- De qualquer maneira, protesto con- são: perdemos, anualmente, segundo o Ministro da Agricultura, de 20 a 25%
tra essa fonna como é exercida pelo INCRA ou por qualquer órgão. Deveria das nossas safras agrícolas. Agora, hoje, nesta tarde, o Governo estã realizan~
haver prioridade na localização dessas áreas para quem produz e quem traba- do uma concorrência pública para o transporte de 1 milhão e 200 mil sacas de
lha, porque esta é que deve ser a filosofia do Governo, premiar, localizar arroz do Mato Grosso, mais especificamente da região· de Barra do Garças .. .
aquele que pfoduz e que trabalha. Aquele que traz o capital para explorar a
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Arroz de Canarana .. .
região deve ficar numa segunda etapa. Sabe muito bem V. Ex•, como goiano
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- ... para transportâ-Io para Goiãnia,
ilustre que é, que o seu Estado foi feito através desse processo. Aliás, Os processos de colonização, em qualquer lugar do mundo, sempre vêm precedidos para Anãpolis, para armazená-lo porque lã não há uma rede de armazenagem
dessas injustiças, que são :ls ocupaçõeS, as expansões do capital de uma região de silos suficientes e esse arroz estâ sofrendo deterioração ...
para outra região. Mas está chegando a hora em que se deve fazer revisão de
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Começando a receber
toda essa política agrária e se instalar, de fato, no Brasil uma justiça agrária as chuvas agora daquela região.
que possa assistir- o lavrador sem terra do nosso Pafs.
O Sr. E'felásio Vieira (PP-- SC)- Esses problemas são todos por falta
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Aliâs, V. Ex• faz uma de uma política sêri3., d6 Uma politica agrícola planejada. Na hora em que ticolocação que me parece efetivamente correta. Nós pr_ecisamos instituir, no vermos este planejamento, eliminaremos esses graves problemas que V. Ex~.
Brasil, com a maior rapidez possível, uma justiça agrária para cuidar desse com sabedoria, está a trazer à Casa.
problema. O que é mais grave no INCRA é a morosidade com que esses
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Agradeço ao aparte do
problemas são tratados.
nobre Senador Evelásio Vieira, eminente representante do Partido Popular,
Toda a margem direita do Tocantins, em Goiás, ocupada hã 2 séculos e que aqui nesta Casa integra a representação de Santa Catarina, que tantas e
cujos documento de propriedade da terra são ainda os famosos registres pa- tantas vezes tem ocupado a tribuna, de forma tão brilhante, para discutir os
roquiais. atê hoje aquela ârea vastíssima não se desenvolveu porque, de certo problemas econômicos do País e, também, a sua polftica agrícola. S. Ex' feriu
tempo para cá, os órgãos do Governo entenderam de não dar mais reconheci- um ponto que, a meu juízo, ê da maior importância.
mento ...
Por que não cuida o Governo da dema~ção de linhas de zoneamento
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E o extremo norte do Pais. agrícola para eVitar o planiíõ ciã. cultUra êm regiões reconhecidamente inadequadas ao seu desenvolvimento? Não pode, de fato, desconhecer o Governo
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Exalo. Entenderam de que essa inadequação acarreta crescentes aumentos na utilização de insumos,
não dar reconhecimento ao registro paroquial, ~smo em áreas onde não hã fator preponderante de crescimento do custo de produção.
nenhum conflito e df>pende, então, do INCRA legftimar aquele título de proEnfim, por que não procura o Governo apoiar, decididãmente, o homem
priedade. E os anos se passam, o proprletâiio, o lavrador se cansa das viagens do campo, ao invés de querer substituí-lo por uma tecnologia na qual a pesde ida e de volta e nada é feito.
quisa se acha direcionada para a colhedeira? Foi exatamente isto que presenParece incrível, mas, em Goiás, a ãrea que compreende cerca de mais ou ciamos, no ano passado, com o fracasso do plantio do feijão.
menos 70 municípios goianos está nessa situação. O Município de Guaraí,
Se dirigíriTtos nossa atenção para a agricultura, por regiões, pode.se veri~
mesmo, ao longo da Belém-Brasília, parece incrível, o INCRA não soltou ficar que as coisas também não andam bem.
no Município de Guaraí, nestes anos todos, um só título? uma só legitimação,
No Nordeste, as agriculturas clamam por uma dinamização agrícola,
embora lá não tenha havido, até hoje, também um só conflito grave que ge- através de culturas apropriadas às peculiaridades e pela necessidade de iniciarasse dúvidas, que gerasse prõblemas. E porque, efetivamente, a burocracia tivas reformistas para toda a região, que, como sabemos, permanece profun~
ou a máquina burocrática é emperrada e não caminha. Mas vou procurar da e extensamente subexplorada. Tal fato é considerado por alguns especialisconcluir. Sr. Presidente, pOrqUe vejo que V. Ex• está quase a advertir-me do tas. da cultura nordestina como o maior problema, não só da região, como de
tempo que se esgota.
todo o País, notadamente do ponto de vista sócio-económico.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
São Paulo, um dos grandes empórios agrícolas do País, enfrenta tal
Não basta o Governo constatar a crise do feijão e dos cereais indispensáproblema, a ponto de vários técnicos jã terem apelado para o Governo, no
veis à alimentação do povo; ê preciso que ele aproveite as lições da crise para sentido de não correr o risco de uma substituição da agricultura de alimeninstituir um programã de pesquisa a longo prazo, para a cultura cerealista na- tação por uma agricultura energética. dessas apreensões e dos reclamos dos
cional e para criar incentiVOs realmente compensadores aos pequenos e mé- agricultores paulistas se fez portador o próprio Secretário de Agricultura de
dios agricultores brasileiros.
São Paulo, Dr. Guiinerine Afif Domingos, por ocasião do XVlll Congresso
Isto ê que ê preciso ser feito, e não forçar a introdução na mesa dos brasi- Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, levado a efeito cm julho deste
leiros de alimentos, como a soja, para evitar eventuais problemas decorrentes ano.
da superprodução de produtos de exportação. Sabemos que não se muda o
-No Estado do Paraná, outro centra agrícola do País, seu Secretário de
costume, o hábito de um povo, do dia para a noite. O brasileiro é acostumado Agricultura lamenta o distanciamento do meio rural dos centros de decisão
a comer arroz e feijão há 450 anos.
de nossa política agrícola. Para ele, o Brasil é um País agrícola com mentaliO Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- Perffiíte V. Ex• um aparte?
dade urbana, onde a classe rural não tem, como devia, qualquer represenO SR. LAZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Com todo o prazer, tação.
E as queixas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são tão numerosas e insisnobre Senador Evelâsio Vieira.
tentes, manifestadas insuspeitadamente através dos depoimentos que quase
O Sr. Evelâsio Vieira (PP- SC)- V. Ex• faz uma magnífica apreciação todos os Secretários de Estado do referido Congresso Brasileiro de Economia
crítica em relação à Política agrícola neste País. V. Ex• está preocupado com a e Sociologia Rural, que, de acordo com um observador deste conclave, os
atenção especial do Governo para aqueles produtos voltados para o mercado seus pronunciamentos tiveram conotações políticas que, por vezes, mais pareexterno em detrimento daqueles produtos de consumo interno.
ciam manifestações de membros da oposição do que de Secretários da Agricultura, homens portanto do Governo e da Situação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMôB ....: GO) - Exatamenie.
As fraquezas, deficiências e insuficiências da agricultura brasileira preciO Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Isso também ocorre porque neste
sam ser encaradas com mais seriedade pelo Governo, precisa ele decidir-se,
País não existe uma política planejada para a agricultura.
com urgência, por posturas de amplo carãter reformista, processadas com criO SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Exato.
terioso remanejamento de culturas e alteração do sistema fundiário. O Nor~
O Sr. EveJásio Vieira (PP - SC) - Porque se tivêssemos uma política deste como as demais regiões agrícolas do País são viáveis e têm condições de
organizada, uma política planejada estaríamos produzindo õ café com exce- se afirmarem como florescentes centros agropecuãrios.
dentes para exportação, o cacau, o soja, outros produtos sem ferir aqueles
Para tanto, importa que a política do Governo deixe de ser circu!fstandestinados ao mercado interno. Veja V. Ex' que hoje o cacau ê um excelente cíal e conjuutural, caracterizada por dotações orçamentárias quando as cultucomponente na nossa pauta de exportação. Embora tenha sofrido queda nos ras se apresentam desfavoráveis; política que desativa programas agrícolas re-
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conhecidamente vantajosos aos agricultores mas que não se coadunam com a
política de exportação agrícola que o Governo por fina forÇa pretende implantar e manter no Pafs, em detrimento da alimentação do btasileiro que
hoje enfrerita períodos de crise cada dia mais intensos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Pal·
mas)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA {PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte e Srs. Senadores:
O meu pronunciamento de hoje tem como base indagar do Governo o
porquê da fixação dos preços de açúcar diferenciado e do preço dos valores
do salário. Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi fixado o preço da saca
de açúcar de 60 quilos, aqui, para o CentÍ'o·Oeste, à razão de 792 cruzeiros e
1 I centavos, e para o Nordeste l mil 124 cruzeiros e 30 centavos.
Não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o porquê da diferença de
preços para mais. Por que o açúcar do Nordeste é mais caro CrS 332,19 do
que o açúcar do Sudeste? O nordestino vai pagar, a partir do dia 19, Cr$ 5,50
a mais em um quilo de açúcar.
Mas o que é paradoxal, Sr. Presidente, é que enquanto o Governo estabelece o preço do açúcar com a diferença para mais de Cr$ 5,50, por quilo, o
salário é diferente. O salário do Nordeste é Cr$ 3.189,70; o salário do Sudeste
é de Cr$ 4.149,70. Como é que pode? O operãrío nordestino, na hora dosalário, ganha menos 31% do assalariado do_ Sudeste; e agora, na hora de pagar
o açúcar, ele que ganha menos 31%, ele vai pagar o açúcar Cr$ 5,50 a mais em
cada quilo.
Eu desejava que o Governo, através da Liderança daqui do Senado, me
desse uma satisfação plausível, uma satisfação com a qual eu pudesse, pelo
menos, me conformar com esse paradoxo. Se o Nordeste é uma Região onde
o poder aquisitivo é mais baixo, o subemprego é maior, como se entende pagar o açúcar mais caro? E quanto mais caro'? Cinco cruzeiroS e cinqUenta cen·
tavos em um quilo de açúcar, mais caro do que no Sudeste.
Quando li os jornais desta semana e tomei conhecimento disso, fiquei
realmente na obrigação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de vir à tribuna indagar do Governo o porquê dessa diferença.
Vou ler a nota:
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O Sr. Bernardino Viana (PDS- Pi)- Senador, o preço que ele faia
aqui é o preço que vai pago na fábrica, mas o preço ao consumidor é mais barato. Tanto assim que o preço para a tonelada de cana é de Cr$ 1.152,60, enquanto que na região de São Paulo é Cr$ 845,00. Então, esse é o preço correspondente à produtividade da terra. Lã no Nordeste a produtividade de um
hectare de cana anda em torno de 60 toneladas por hectare. Ao passo que,
aqui no Sul, a tonelagem, inclusive no Rio e. São Paulo, vai a 90 e a 120 toneladas por hectare. O preço para o usineiro, do saco de açÚcar, l: de 1 mil e 124
cruzeiros, mas o preço nos supermercados é mais barato; é subsidiado esse
preço; ele recebe por fora e tem que vender ao reveÍtdedor a preço mais bara·
~

.

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Bernardino Viana, se o comerciante vai comprar um saco de açúcar à razão de 1 mil e cento e
vinte e quatro cruzeiros e trinta centavos, se ele vai comprar a esse preço, o
que estã comprando à razão de setecentos e noventa e dois cruzeiros e 11 centavos, estâ comprando 99m uma diferença, para menos de 40%. O que eu não
entendo é que a diferença de preço do saco de açúcar entre o Nordeste e o Sul
represente realmente esse descalabro. porque prejudica demasiadamente o
consumidor.
Fica aqtii; Sr. Presidente, da parte do problema do açúcar, esta observação e cobrarei, oportunarnen~e, Uqtª--!_~P9'Sta do Governo a esse respei_to.
Outro problema, Sr. Presidente, que me traz à tribuna é o do petróle~. o'
Iraque já interrompeu as suas exportações de petróleo. Sr. Presidente, se a
guerra entre o Iraque e o Irã determinar a interrupção total da remessa de petróleo ao Ocidente, e as nosSas reservas são suficientes .apenas para 110 dias.
no Jfláximo, eu não entendo porque, Sr. Presidente, não se procura racionar o
combustível. Se essa guerra continuar e as nossas reservas, nas quais, jâ começamos a entrar, só darão para I lO dias o que o Governo estã esperando,
para fazer o- racionamento de combustível? A PETROBRÃS começa a usar
seus esto.ques. Os jornais do dia 26, anunciam que a PETROBRÃS começou
a usar os estoques.
Se a PETROBRÁS começa a usar os estoques, e os mesmos só são suficientes para 110 dias, então, Sr. Presidente, um racionamento depois de acabar esses estoques, não tem sentido. O racionamento e outras medidas de ordem técnica precisam ser tomadas e encaradas de imediato pelo Governo.
No Japão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o craqueamento do barril de
petróleo para gasolina, tem um percentual de apenas 12%. No Brasil, esse
..Os Ministros do Planejamento e da Indústria e do Comércio percentual atinge 25% - 25% sc;>bre 143 litros de petróleo - aproximadaaprovaram ontem em Brasnia os novos preços da cana, do açúcar e mente, o Brasil extrai do barril de petróleo, 36 litros de gasolina.
do álcool. que entram em vigor assim que o Instituto do Açúcar e do
Se nós adotãssemos, diante do quadro emergencial que aí estâ, a mesma
Alcool divulgar as portarias. O litro de ã]._cool hidratado, usado política adotada pelo Japão, que é um país como o Brasil, que depende quase
como combustível de ~ut9móyel_, passará de Cr$ 18,20 para Cr$ que exclusivamente do petróleo - e o petróleo é totalmente importado 24,70, n!l.o ultrapassando o limite de65% em relaÇão ao preço da ga- nós estaríamos cOmeçando uma politica séria, objetiva, no sentido de evitar
solina, atualmente de 38 cruzeiroS o-litro. A tonelada de cana nos num futuro bem próximo, uma situação irreversível.
Estados do Rio, Minas Gerais e Esp!rito Santo passará de Cr$
Porque, Sr. Presidente, o barril de petróleo tem 145,3 litros, oferecendo,
613,00 para Cr$ 845,94; nos outros Estados do Centro-Sul, vai para segundo craqueamento nacional, 30% para óleo combustível. Temos, em um
Cr$ 807,56, e no Nordeste para Cr$ 1.152,60. A saca de açúcar de 60 barril de petróleo 43,6% de óleo combustível; o diesel, 26%: temos 37,7litros;
quilos no Centro·Sul custará Cr$ 792,11. No Nordeste, valerã Cr$ para a gasolina, temos 25%: 36,3 litros; para a nafta, temos 7%: 10,2 litros.
1.124,30."
Se começássemos já de agora a desenvolver uma nova técnica - que é:
Sinceramente, Sr. Presidente, não entendo isso. O automóvel vai consu- possível - para um craqueamento diferente, nós que começamos a economi·
mir o âlcool no mesmo preço; o preço que o automóvel vai consumir o álcool. zar gasolina - nesses últimos três anos passamos a consurriir menos gasolina
em São Paulo é o mesmo preço que vai consumir o álcool no Rio Grande do e a gastar mais óleo diesel - ora, se estamos consumindo menos gasolina e
Norte. Mas o automóvel que vai consumir âlcool no Rio Grande do Norte,, mais óleo diesel e continuamos com esse craqueamento, tirando ainda 25% do
que consome no mesmo preço do âlcool de São Paulo, é igual. O homem, a percentual do barril de petróleo, está sobrando gasolina; a sobra desta gasolicriatura humana não; o operãrio do Nordeste que ganha menos 3t %, este vai na nos obriga a vender a preços internacionais a nossa gasolina.
Então, nós poderíamos evitar a venda do excesso de gasolina. Como popagar o açúcar mais caro.
Sr. Presidente, não entendo que tipo de legislação é essa. Não posso en· deríamos evitar essa venda que já está acontecendo? Justamente modificando
tender que tipo de Governo· é esse~ Será posSível que a barriga do nordestino o craquearnento na exploração técnica do petrÓleo. Fazendo como o Japão,
seja diferente da barriga do sulista? Serã que ao poder aquisitivo do sulista procurando tirar apenas 12% do barril de petróleo, nós teríamos, ao invés de
36,3 litros de gasolina em cada barril de petróleo, apenas l7,4litros de gasolipossa se dar o direito de ter o açúcar mais barato?
na. Sr. Presidente, Srs. Senadores, faríamos uma economia de gasolina exE u~ assunto, Sr. Presidente, que exiJo, nesta oportunidade, da Lidetraordinária, porque a diferença para menos de gasolina iria aumentar a diferança do Governo com assentá neStif casa, uma resposta, pará que eu possa,
rença para mais em dieseL Se esses 13% a menos, no craqueamento do perealmente- já que vou ao Nordeste sexta~ feira- dizer ao nordestino portróleo, diminuindo o percentual para I2% e conseqüentemente, ao invés de tique vamos pagar o açúcar mais caro que o Sul, apesar de o preço do álcool se
rarmos 36,3%, de gasolina, tirãssemos apenas 17 ,4%; ia sobrar para óleo dieequiparar entre o Sul e o Nordeste. Tenho que saber alguma coisa.para poder
sel. Ao invés de tirarmos 37,7% de óleo diesel, sobre este outro craqueamento,
explicar ao nordestino- que vai me' perguntar- a razão desse paradoxo, Sr.
nós poderíamos tirar 56,6% de óleo diesel.
Presidente.
Acho, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, que a curto prazo, o que nós poO Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)~ Permite um aparte, nobre Sena-: demos fazer são justamente essas pequenas coisas que possam aliviar" um poudor?
co o grande probfema que estamos vivendo atualmente, o grande problema
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se- que estamos vivendo por falta de percepção, o grande problema que estamos
vivendo por falta de compreensão das autoridades governamentais que, desde
nador Bernardino Viana.
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1973, quando eclodtu a crise do petróleo, deviam ter evitado no mâximb chegarmos à 1980 na situação difícil que estamos vivendo.
Confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Japão é tão dependente ou
mais do que o Brasil, mas no Japão, 75% do transporte de massa não é subordinado ao transporte dependente do petróleo; 75% é subordinado ·ao transporte elêtrico. Então, o transporte de massa, no Japão, não depende, na sua
maioria, do petróleo.
No Brasil não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui no Brasil temos apenas 4,9% em uma cidade de São Paulo, oilde mais de 8 milhões de criaturas
precisam viajar tOdos os dias. Pois bem, desses 8 milhões de criaturas que precisam viajar todos os dias, dependemos totalmente do petróleo. Ora, se acontecer faltar o petróleo, para onde aquelas 8 milhões de criaturas vão, se não
têm o transporte? Se não têm o transporte, vern o colapso total, o colapso da
indústria, do comércio, porque a nossa dependência é total. Apesar de produ..
zirmos mais de 15% de petróleo, a nosa situação é pior do que a do Japão,
muito pior do que a da Inglaterra.
O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• me permite?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB __: RN)- Permitirei, apenas gostaria de concluir o meu- raciOcínio.
--Na Inglaterra, 73% dos transportes são eletrificados, não dependem do
petróleo; na França, 66% são eletrificados, também não dependem do petróleo. No Brasil, não. Aqui, apenas 4,9% dos transportes são eletrificados.
Aí é de se perguntar: São Paulo e Rio de Janeiro, num colapso total de petróleo, para onde vão essas duas cidades?
Apenas São Paulo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, consome 45% do total de petróleo importado pelo Brasil, ou seja, 45% do petróleo consumido
pelo Brasil- só São Paulo. Pois bem, se consome 45% do petróleo nacional e
a nossa dependência do transporte de massa é totalmente do petróleo, isso demonstra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação de dificuldade e de sacrifício em que estamos envolvidos.
Com o maior prazer, Senador Almir Pinto, conCeâo o aparte a V. Ex•

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador Agenor Maria, acredito que todo o Plenário do Senado estã ouvindo o pronunciamento de V. Ex•
com muita atenção, e mesmo com muita apreensão, porque na verdade todo
o mundo, inteiro, neSfe instante, atraVessa dificuldades tremendas face a esta
guerra entre Iraque e Irã. Eu conversava aqui com o meu nobre colega de
Bancada, Senador Bernardino Viana, e quando V. Ex• dizia que a situação do
Brasil é pior do que a do Japão. Tenho a impressão de que V. Ex' olvidou-se
neste ponto.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- A respeito do transporte
de massa é pior.
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- A questão do transporte de massa no
Japão, que V. Ex• disse que era por eJetricidade, lá eles não têm hidrelétrica,
toda a eletricidade deles é gerada a diesel.
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dústria e para os transportes brasileiros. Acredito que o próprio Presidente da
RePública e o Ministro de Minas e Energia estão preocupadfssimos com a situação e estudam uma maneira de ver como safar o País dessa guerra entre o
Iraque e Irã esperando o seu fim para dentro de um prazo mais curto possível,
evitando dess~ forma que a humanidade não venha a sofrer terríveis conseqüências em tudo, em todas as suas potencialidades.

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador Almir Pinto, quem afirmou, na semana passada. que o transporte no Japão é 75% eletrificado; foi o Ministro dos Transportes, o Sr. Elíseu Resende, aqui estão
documento. O Ministro dos Trarisportes, Eliseu Resende, foi quem afirmou
que enquanto no Japão 75% do transporte de massa é eletrificado. na Inglaterra é 73% e na França 76%, aqui no Brasil é de apenas 4.9%; disse também
que o Iraque interrompe a sua exportação de petróleo e a PETROBRÁS começa a usar os seus estoques.
Então, o que quero afirmar, desta tribuna, ê que se o Iraque interrompe
suas exportações de petróleo e a PETROBRÂS começa a usar os estoques
para 110 dias. o que o GovernO "estâ esperando para começar o racionamento? A nossa dependência, repito, no transporte de massa é muito mais grave
do que a do Japão, Inglaterra e França, porque quando o Ministro Elizeu Rezende informou que lã eles têm 75,73 e 76% dos transportes eletrificados, não
dependem do petróleo, é porque realmente S. Ex• estã certo; ele não iria afir~
mar uma coisa se não tivesse convicção. E aqui no Brasil nós- dependemos
quase que inteiramente do petróleo, porque apenas 4,9% do transporte é eletrificado; são palavras do Sr. Ministro dos Transportes.
O meu apelo, desta tribuna. prende-se ao fato das autoridades, não terem atentado para esse problema hã 10 anos passados; não terem evitado a
dependência total nos dias de hoje, e nãõ verem que a cada dia estamos devendo mais. Aqui não temos um elenco de prioridades. Aqui queremos fazer
energia nuclear que estã orçada em mais de 30 bilhões de dólares, fazer a estrada do Aço, fazer T~curuí, enfim, uma série de obras bilionárias, sem termos nada. O que se precisa é de um elenco de prioridade, de acordo com as
nossas poSsib-ilidades, para não acontecer o que estã af. O que estâ acontecendo hoje? A indústria nuclear, que jã comeu alguns bilhões de dólares, vai parar. Itaipu estã aí, prejudicadíssima. Por que Itaipu estâ prejudicada? Porque
qtiisetám fazer, ao rhesmo teinl_)O, Uina s"érie de coisas, sem poder. Isso é falta
de administração, ê falta de patriotismo, é falta de visão. Todos reconhecemos as dificuldades do Governo, mas essas dificuldades, quem está aumentando é ele próprio, por incapacidade.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se temos capacidade, através da
nossa energia hidráulica, de vivermos até o ano 2.000 sem precisar de energia
nuclear, por que então queremos ir atrãs da energia nuclear, prejudicando a
energia mais barata, que está de acordo com o nosso know how e com nossa
capacidade financeira?
Nobre Senador, é importante que userrios esta tribuna para alertar o Governo que ele é o único responsável pela situação de miserabilidade a que estã
sendo arrastado o País.

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Lá eles não têm hidrelétricas, mas têm energia nuclear, têm outros tipos de energia e não são dependenO Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte?
tes do petróleo. Quando estou anunciando a V. Exf- que o transporte de masO SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com muito prazer, nobre
sas no Japão 75% independe do petróleo, é porque realmente estou em condições de dizer isto. Senador, eu só afirmo da tribuna alguma coisa quando Senador Henrique Santillo
posso provar. E vou provar.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eminente Senador Agenor
O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Com relãÇao-àlnglaterra, eles não Maria, acho que V~-EX• tem inteira razão de estar, mais uma vez preocupado
têm problemas, porque vão buscar petróleo no Mar do Norte. A França pode com o problema de fontes energéticas do País, com o problema da crise enerser que em um, dois ou três anos se liberte dessa dependência graças à energia gética. E lógico que o conflito no Golfo Pêrsico, por várias razões, afeta direnuclear. Aí talvez, jâ a esta altura, nós aqui admitamos o aceleramento das tamente este País. A primeira delas, todos sabemos, ê. que, um dos países envolvidos diretamente no conflito é o maior fornecedor de petróleo ao Brasil,
Angras, I, II, II e IV.
Nobre Senador, atentemos para um fato, um episódio que nos deixará que é o Iraque. Mas hã um outro aspecto, é que esse conflito afeta a economia
estarrecidos: digamos que o Irã, que diz a toda hora que no caso de perder a de todos _os países chamados do centro, do mundo ocidental, ou seja, os paíguerra incendiará todos os poços de petróleo do golfo Pérsico, se de uma hora ses altamente desenvolvidos, e que, por mecanismos que todos jâ conhecepara outra ficarmos sem o combustível, como ê: que iremos nos haver? Como mos, costumam transferir todo o ónus de sua problemática econômica, ou
este País irã se reencontrar na sua economia, no seu com~rcio, na sua indús- quase todo, aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, aos países
tria? Isso é um negócio muito sério, V. EX• e_stâ dissecando muito bem o do 311 mundo. Se não acordarmos, se o Governo brasileiro não acordar para
problema energê:tico. Creio que o Governo jã deveria estar encontrando uma isso, o Brasil pagarã duplo ônus, duplo preço. por este conflito. Pagará em
maneira de poupar combustível. Se nós temos, digamos, gasolina para 110 primeiro lugar com o grande problema a que V. Ex• se refere da falta de fordias, vamos tentar uma maneira que atinja os 220 dias. O que estâ na tanca- necimento de petróleo. E não hâ como fugir a curtíssimo prazo do petróleo,
nem a curto prazo e nem a médio prazo. Só há como fugir do petróleo a longo
gem darâ para isso!
prazo, mas a curtíssimo, a curto e a médio prazo, é impossível. E, de outro
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - O que estou dizendo?
modo, pagará também um pesado ônus, um pesado tributo, com os países alO Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Estou falando justamente sobre isso, tamente desenvolvidos, controlando pelos mecanismos que conhecemos os
porque eu queria apreender bem o pensamento de V. Ex•. Pior se faltar de preços da matéria-prima que nós, países subdesenvolvidos ou em desenvolviuma hora para outra o petróleo! Como V. Ex• estã dizendo- São Paulo, que mento, fornecemos a eles e por uma sêrie de outros mecanismos utilizados
consome 45% de todo o petróleo que importamos e produzimos, teremos a pelo capital financeirO internacional, por essa rede, por essa estrutura podegrande indústria paulista quase paralisada a ouro preto! Enfim, para toda in- rosa e infernal que subjuga, domina os países que querem se desenvolver na

5124 Terça-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào III

órbita da periferia, na órbita do terceiro mundo. Daí, então, a necessidade de
não permitirmos- segundo o meu modo de ver, c estou certo de que V. Ex•
·concordaria - que as decisões, quanto a uma estratégia imediata para evitar
o buraco, o caos, precisam ser o mais democraticamente possível tomadas.
Não podem ser tomadas, ou continuarem sendo tomadas, por meia dúzia de
tecnocratas fechados em seus gabinetes, dissociados da realidade política na:cional. E o Congresso Nacional precisa participar desse processo decisório
com urgência, porque bem disse V. Ext-, virâ, aí, o racionamento, ele jã estã
sendo colocado na ordem do dia e em prãtica. Já disse agora pouco, num outro aparte, que as empresas de transportes, no Brasil, jã receberam informações da PETROBRAS de redução imediata do fornecimento do diesel.
Então, já está sendo racionado. E uma informação que está sendo sonegada à
Nação, mas elejâ está sendo racionado. E a preocupação que nós temos, ê: de
que esse racionamento, decidido autoritariamente, possa trazer como conseqUência o estímulo e o pretexto para que grupos que não querem que a sociedade brasileira continue ampliando o seu espaço de participação política,
para que esses grupos dêem o golpe, provoquem o retrocesso político a pretexto de crise aguda, e o Congresso Nacional precisa assumir o seu papel, a
sua missão de representação legítima da sociedade brasileira, bem ou mal.
Não interessa se é mal ou se é bem. O certo é que é a única que temos, e se é a·
única que teinós, ela precisa assumir o seu-papel.
Parabenizo-me com V. Ex'" É a preocupação de todos nós, como bem
disse V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Muito obrigado.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Este assunto precisa continuar na ordem do dia e estes Ministros, estes tecnocratas, este pessoal que jâ
decide hâ muitO tempo à reVelia da Nação, precisam ser trazidos aqui, às Comissões desta Casa e da Câmara Federal para, em regime de permanente reunião, discutir cono-sco a estratégia que -pretendem estabelecer. Muito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Nobre Senador Henrique
Santillo, se nós não podemos fazer nada de imediato, temos que lançar mão
de tudo aquilo que é possível, que é o racionamento; um craqueamento diferente do qual possamos extrair menos gasolina, que é onde podemos, realmente, fazer economia. Por que é que-nós podemos fazer economia na pauta
de gasolina? Porque temos o álcool.
_E_n_tão_ l~io _nosjornais, _Q _Brasil_ ,_..endendo _y_olume_ grande_ de_ açJlçar_ p_a_r_a
a Rússia. Acho que não deveríamos vender açúcar para ninguém; deveríamos
fabricar o açúcar necessário ao nosSo corisumo e transformar o resto em âlcool e estamos conversados. Se nós temos condições de fazer mais álcool, por
que, então, fazer mã.iS ·açúcar?
Outro aspecto: se o craqueamento pode -ser feito para desenvolver a produção maior no barril de petróleo em óleo diesel, porque ainda não ternos um
substituto imediato, vamos aumentar a extração do barril de petróleo em óleo
diesel e diminuir a extração de gasolina e não o que está aí. Estamos com excesso de gasolina, vendendo gasolina a Cr$ 4,00 e Cr$ 5,00 o litro para o exterior, porque temos que acompanhar a cotação do mercado internacional.
Então, vamos adotar um craqueamento que possa ficar de acordo com
as nossas possibilidades; vamos adotar um racionamento que possa se fazer.
Prefiro passar 3 ou 4 dias andando a pé, sabendo que dia tal posso andar no
meu carro, mas não esperar que esse estoque, que é um estoque mais estratégico, é um estoque que não podemos acabar, é um estoque que não podíamos
usar. Se amanhã ou depois um país qualqUer declarar guerra ao Brasil, como
é que o Brasil vai brigar, se dependemos de combustfvel para os nossos
aviões, pa:ra os nosso navios?
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos exaurir os nossos estoques,
e em que situação ficaremos? A minha preocupã.ção é fundamentada em
princípio de responsabilidade. Sim, em princípio de responsabilidade. O racionamento é uma necessidade; modificar O craqileàrtiehtO do barril de petróleo é outra necessidade, enfim, vamos nos apegar com aquilo que possamos fazer, no dia de hoje, para começar,jã, a evitar uril mal maior no futuro.
O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Perm_ite V. Ex• um aparte?
o SR. AGENOR MARIA (PMDB _ RN) _Com 0 maior prazer, Senador Evelásio Vieira.
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tivas energéticas, numa decisão corajosa, dando desenvolvimento com audácia ao PRO ÁLCOOL, à exploração do carvão, à energia solar~ e a outras fontes energéticas, os problemas, hoje, seriam bem menores. Veja V. Ex• que, na
tarde de hoje, ainda se discutiu o PROÃLCOOL. Tivemos um crescimento,
nos últimos anos. na produção do álcool carburante, em razão da participação das destilarias mistas, quando deveríamos, desde 1974, pelo menos,~·
tar implantando as destilarias autónomas, as pequenas destilarias, principal•
mente através de cooperativas de produtores para se economizar, inclusive, o
passeio que ocorre no transporte de gasolina e do óleo dieseL Mas, quero registrar uma opinião minha. Todos nós deploramos o conflito bélico no
Oriente Médio. Lamentamos, profundamente, que vidas humanas estão sendo ceifadas. Lamentamos, isto é claro. Mas quero dar a minha opinião a V.
Ext- a respeito. A falta de petróleo vai obrigar ao Governo a reformular o sistema de transporte neste País, vai obrigar o Governo a investir no PROÃLCOOL, a investir no carvão, a investir em outras âreas. Esta guerra vei ser, a
meu juízo, altamente benéfica ao Brasil a médio prazo. A curto prazo vamos
ter problemas sérios. Mas, a médio prazo ela vai trazer resultados benéficos,
porque vai obrigar o Governo a adotar aquela posição que:. a Oposição nesta
Casa, vem defendendo desde 1973, quando os preços do petróleo explodiram.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador
Evelásio Vieira.
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) -Só um momento, Senador
Almir Pinto.
O que eu desejava era que o Governo favorecesse o Programa do Álcool
simplesrriente para facilitâ-lo, porque dinheiro ele tem, porque nós estamos
dando para o álcool. Quem está dando o dinheiro para o Prograrr.a do Álcool
somos nós. brasileiros. Não é o Governo. Nós estamos pagando para cada litro de álcool 38 cruzeiros, quando o álcool custava 18,20 cruzeiros.
-Então~- essa diferenÇa astroriôm.ica quem está colaborando, quem estã
dando é o povo brasileiro com toda dificuldade, com todo sacrifício.
Senador Evelásio Vieira, quando me referi ao problema do açúcar,
referi-me porque, no Nordeste, o item de aumento de salário subiu, de 1977
até março deste ano, 203%. O item "alimentação", até março deste ano, subiu
428,7%. O açúcar, de maio até agora em setembro, já subiu 90%. Eu não entendo como vai o assalariado da minha região - porque no item "alimentaçãe~· -a.té-rnarço,-r~pare-bem,

elevou·se o custo de-vida em 428%, quando a

elevação do salário foi de 203%. Ora, se a partir de maio, já depois de o açúcar subir, nessas duas vezes, de maio até setembro, 92%, como anda o assalariado que comprava açúcar no Nordeste? A minha interrogação, aqui, é sobre
o problema da alta do açúcar,_ ela tem um sentido todo especial, porque aquela gente já rião toma café, porque não tem poder aquisitivo para comprar o
café. Também o café é importado, nós não produzimos nada em café. O açúcar vai ser a mesma coisa, nós não produzimos açúcar, importamos tudo.
Então no Brasil, o primeiro. produtor de café do mundo, o assalariado
não pode tomar café. No Brasil, que agora - desde o ano passado - é o
maior produtor de açúcar do mundo, o nosso assalariado não vai comer açúcar.
Pelo amor de Deus, se somos os maiores produtores de café, como nosso
assalariado, representado por milhõ~ de criaturas, que não pode tomar café
porque não tem poder aquisitivo para comprâ-lo, se ele é nosso, se nós o produzimos. Se o assalariado não vai poder comprar o açúcar, porque está provado que o item alimentação, até março de 77, elevou-se para 428%, e o item
salário aumentou apenas 203%. ConseqUentemente o poder a:~uisitivo ficou
em quase nada. E se esta alta do açúcar, de maio até agora em setembro, é de
92% 0 valor das duas altas, 0 assalariado que já não comprava café também
não vai poder comprar açúcar. Esta é a grande realidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, 0 que me dói é que somos os maiores
produtores de café e açúcar do mundo. Por que o nosso assalariado não pode
comprar O café? Porque é preciso sobrar café para exportar. Então o Governo
sobe 0 preço do café, para que 0 povo assalariado não possa comprar 0 café.
Agora sobe também o preço do açúcar, para que o assalariado também não
possa comprar o açúcar, e ter mais açúcar para exportar.
O feijão não existe mais. ~ós deperidemos do feijão da Argentina. Argentina que, toda ela reunida, não soma o total em quilómetros quadrados
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- A pã.rtir de 1973, os aumentos cons- que soma o latifúndio deste País. Sim, o latifúndio em extensão do Brasil é
tantes do petróleo se refletiram na economia brasileira; em conseqüência, os maior do que toda Argentina reunida.
problemas sociais tornaram-se maiores. A guerra que se trava agora, entre o
A Argentina, que é menor do que o latifúndio do Brasil, está exportando
Irã e o Iraque, vaí ineVitavelmente provocar reflexos negativos ainda maiores feijão para o Brasil. Por que está exportando feijão para o Brasil, se nós éra~
na nossa economia, criando uma série de problemas sociais; muito em razão -mos, há dez anos, o maior prodUtor do mundo? Porque precisamos exportar
da nossa própria "iiilprcvidêncüi. Se; a pã.rtir de 1973, quando houve a expio- soja para melhorar nossa balança de pagamento. Plantou-se soja nas terras
são. dos preços do petróleo nós tivésserilo.S partido na busca de novas altern.a- .;evolutas. plantou-se soja onde temos espaço? Não. Plantou-se soja substi-
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tuindo o feijão. No Paranâ, em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul
estão cheias de soja as terras, que ontem produziam feijão~ ..~ o Ministro da
Agricultura a única coisa que faz é querer ensinar o brasileiro a comer soja.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há lógica, não hã fundamento, estão
nos arrastando a cada dia que passa para um abismo, não o abismo ideológico, não o abismo racista. h o abismo da incompetência, da incapacidade que
arrasta este País para uma situação irreversível.
O Engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, ex-Presidente da ELETROBRÁS, escreveu hoje, no Jornal do Brasil: "O perigo do caos no setor da
energia elétrica". Não vou ler todo o texto, pois jâ tomei muito tempo, Sr.
Presidente, mas desejo que V. Ext- faça constar dos Anais este artigo que diz:
14
Díante do que foi dito que vem natural e fatalmente a pergunta: o que fazer? A nosso ver sintetizãriamos nos itens abaixo um
programa de ação."
Qual o programa de ação desse brasileiro, desse patriota que conhece o
problema? Ele diz o seguinte:
uRacionalízação da administração da produção e do consumo
da energia de toda classe."
Aqui, querem racionalizar pelo preço. Já estão falando em subir para 50
cruzeiros o litro de gasolina. Ora, sobe a gasolina, mas o povo vai e compra.
Não racionaliza nada, porque quem tem carro compra a gasolina, deixa de
comer e compra a gasolina.
HDesenvolvimento da produção nacional de petróleo, principalmente através de séria intensificação dos contratos de risco que
não nos trazem ônus."
Nesses contratos de risco não estâ havendo o esforçp que devia haver em
busca ~o petróleo.
••Intensificação tanto quanto poSSíVel-da já iniciada produção
de álcool, ela não nos faz consumir divisas. Desenvolvendo, incenti·
vando de modo adequado a produção de óleo vegetal para substituir o diesel que em grande parte é: importado.
Incentivar a produção e uso das energias naturais de fâcil produção como a solar e eólica, embora suas utilizações sejam limitadas."
Sr. Presidente, quando eu era garoto, na minha região havia cata-ventos
demais. A energia eólica, naquela época, na minha região, era mais de 70%.
Pois bem, acabaram-se, não se vê mais o cata-vento._
"'Adiar para ocasião de melhor situação econômico-fmanceira
o programa ainda não iniciado de energia de base nuclear. Seu alto
custo nos tira, no momento, recursos de soluções mais económicas.
Desenvolver a todo custo a produção de energia elétrica de origem
hidráulica e mesmo térmica com- bàSe no carvão nacional, cuja produção precisa ser tomada a sério."
Sr. Presidente, este artigo com estes considerandos, permito-:me solicitar
a V. Ex+ faça constar dos Anais do Senado, porque esse brasileiro realmente
quer encontrar uma forma, uma saída, para o verdadeiro trauma em que estamos envolvidos.

Sr Presidente e Sis. Senadores, volto a dizer, volto a repetir: uma cidade
como São Paulo, como .o Rio de Janeiro, onde os assaltos pululam, onde a incapacidade do Governo é tão grande que jã não oferece a mínima segurança.
A capacidade do Governo se mede pela segurança do povo. Na proporção
que aumenta a insegurança do povo, aumenta a incapacidade do Governo. A
insegurança no Rio de Janeiro e em São Paulo é bârbara, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. Então há de se perguntar: amanhã, sem combustível, essa insegurança vai aumentar mais. E aumentando a insegurança, aumenta o trauma na
família nacional.
Permito-me, Sr. Presídente e Srs. Senadores, nesta hora difícil de transição, mais uma VeZ-âa tríbuna do Seriado Federal, deste Poder solapado nas
suas prerrogativas, deste Poder solapado no seu direito maior, porque a re-presentação do povo está aqui, protestar contra essa tecnocracia opressora.
Porque os tecnocratas mandam, ditam ordens, não nos dão a mínima sa~is
fação, como se tivéssemos aqUi dois Brasis. O Brasil do povo, marginalizado,
empobrecido, sem poder aquisitivo, sem esperanças; e o Brasil dos tecnocratas, das viagens bilionârias, dos sonhos, das fantasias.
Não, Sr. Presidente. A cada dia que passa eu amo mais profundamente
este País, porque este País, CSta Nação, é um navio, -e todos nós estamos embarcados nele. Se ele for a pique, todOs nós seremos náufragos.
Concedo o aparte ao nobre senador Almii PintO;-pedirldo desculpas pela
demora.
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O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) -Nobre colega, praticamentejâ passou
um pouco a oportunidade do aparte, mas eu queria voltar a uma expressão
muito interessante do nobre colega f:Ienrique Santillo. quando S. Ex" disse
que o Congresso Nacional deveria ter voz nas discussões dos problemas nacionais. Estamos tendo voz sim. V. Ex' está aí na tribuna dissecando um
problema de alta relevâncía e de m~ita oportunidade para o País. Apenas diria a V. Ex' - sem qualquer confronto, pois não é do meu desejo - que
vivíamos numa fase de confiabilidade. Até antes de 1973 ninguém pensava em
crise- de petróleo, em crise de maneira alguma. Então a nossa PETROBRÁS
não teve aquele desempenho, que na verdade deveria ter apresentado em relação às prospecções, lavra de perfurações. Mas jâ agora, no Governo João
Figueiredo principalmente, e V. Ext- tem ciência disso, o atual Ministro das
Min~s e_ Energia aumentou de_ 30% para 70% a cota de verbas para pros·
pecções e perfurações. E para V. Ex!- ter idéia _do que representa a tarefa do
Governo Brasileiro nessa questão de energia, só com hidrelétricas temos gas·
tos por ano cinco bilhões de dólares~ Até 1985 ou 1987, para conseguirmos
12,7 bilhões de álcool, teremos que desembolsar nunca menos do que 5 bilhões de dólares e para o PRÓCARVÃO a previsão é de 8 bilhões de dólares.
Tudo isso são quotas de sacrifício que a Nação terã que fazer para se safar,
como V. Ex~ diz, desse naufrágio, que nós enxergamos não muito distante,
porque a situação é das piores e o barco não pode soçobrar. Recordo-me
se~pre de uma frase muito interessante de um ex-Arcebispo de São Paulo,
quando relutando o que se dizia, que o Brasil estava à beira do abismo, ele
respondia: uo Brasil é muito grande para caber dentro de qualquer abismo".
t essa a esperança que temos. Agora mesmo, estão reunidos os Ministros das
Minas e Energia, da Indústria e do Comércio e. o Presidente da Comissão de
Energia, o Vice-Presidente Aureliano Chaves, que estuda o modus faciendi
para a poupança de combustível. Tivemos dois problemas:. inicialmente, a an~
gústia do preço, o aumento do custo do barril do petróleo; agora, estamos
·díari:te. do espectro tremendo da falta do petróleo. São duas situações que sur·
giram; o Primeiro, há quase Hl"iuiás passados- 1973 a 1974; e agora, esta~
mos diante desse espectro da falta, face a essa guerra não esperada, no meu
modo de pensar, entre Iraque e Irã. Mas, Deus é brasileiro, vamos esperar um
pouco e creio que Ele nos salvará.
O SR. AG-ENOR MARIA (PMDB- RN)- Deus pode ser brasileiro,
mas está na Bíblia: Faz por ti que eu te ajudarei. Enquanto que na Inglaterra,
quando eclodiu a crise do petróleo, fecharam-se fábricas de automóveis, na
França fecharam fãbricas de automóveis, aqui nós abrimos mais fábricas de
automóveis. Enquanto lá eles abriam ferrovias, nós fechávamos ferrovias.
V. Ex~ diz que o Brasil é maior do que a dificuldade que aí estã. V. Ex' está
sendo muito otimista ...
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Estou citando uma frase de um prelado da Igreja Católica Brasileira. Quando lhe diziam que o Brasil estava à beira do abismo, ele dizia que õ Brasil era bastante grande para caber dentro de
qualquer abismo ...
O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN) Naquela época. Isso, há 100
anos. Hoje, a frase está superada.
O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Mas quero dizer a V. Ex• que sempre
achei errada a política de arrancar trilhos. V. Ex• sabe em que época foi que
isso aconteceu. Um país com este, continental, lutando com sacrifícios para
construir ferrovias e depois destruir essa mesmas ferrovias, achei que era um
crime; não estaria correto. NÜnca me esqueci, nobre Senador, de uma viagem
que fiz de Fortaleza para o Rio de Janeiro de avião; com um moço paraense,
militar da Aeronáutica, e ele me dizia que jamais perdoaria meu conterrâneo
pelo fato de haver acabado com a Estrada de Ferro de Bragança. De fato, arrancaram os trilhos da Estrada de Bragança,_ no Estado do Parã, que é justamente uma unidade da Federação que mais necessita de ferrovias. E creia, eu
penso como V. Ex~, acho um erro; no passado houve erro; todos nós erramos,
mas agora temos um rastro de luz e vamos trabalhar para ver se evitamos que
o Brasil vá cair no abismo.
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Sr. Presidente, antes de
encerrar peço a V. Ex'" que permita que eu conceda um último aparte ao Sena~
dor Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO) -,Nobre Senador Agenor Maria, apenas, ra-pidamente, para dizer o seguinte: Disse o Senador Almir Pinto
que o Senado está díscutindo os problemas etc. Bom, acho que a Oposição,
principalmente, tem discutido amplamente todos os grandes problemas nacionais. Só que isto aqui se transformou num aparato inócuo, inteiramente
inócuo. A bem_ da verdade, pediria a qualquer parlamentar do Governo que
me respondesse: Que peso tem o CoJlgresso Nacional no processo decisório,
hoje, n"este País? E, do mesmo modo, que peso ele teve durante estes 16 anos
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todos? Eu diria que nenhUm, diria que a grande responsabilidade é do Partido
que construiu, quase sempre casl.Ji.sticamente, a Maioria em ambas as Casas.
Detendo a Maioria, acabou também por deter a grande responsabilidade da
omissão total, cm termos parlamentares. Ora, o Congresso Nacional não
pode continuar s~ndo palco de discussões inócuas apenas, quase sempre cor~retils, tidas com muita propriedade e aprofundândo-sé' nas temãticas nacíoM
nais, mas sem nenhuma influência no processo das decisões nacionais. As decisões continuam sendo tomadas fechadas, em gabinetes hermêticos, em gabinetes fechados, por meia dúzia de tecnocratas, e essas decisões são tomadas
em nome da Nação; mas eles não têm representatividade para isso. Veja bem:
não estou sendo aqui utopista, não! Acho que modernamente, realmente, os
Poderes Executivos detêm uma gama muito grande de informações e precisam de uma agilidade bastante grande para decidirem em torno de todos os
grandes problemas que envolvem qualquer pais, qualquer nação. Mas é inadmissível que neste País continue o Congresso Nacional totalmente marginalizado. Em parte, digo a V. Ex• que, lamentavelmente em parte, isto se deve a
nós outros, parlamentares, porque se o País está vivendo este drama, eu per·
gunto: Quantos Senadores estão nesta Casa agora, ouvindo V. Ex•, tentando
discutir com V. Ex•? Meia dúzia de Senadores, de todos os partidos. Isto não
pode continuar. A sociedade brasileira está de olho aqui. Está nos observando; e não adianta querer tapar o sol com uma peneira; não adianta. Ou assuM
mimos o papel quC a sociedade espera que assumamos, ou então seremos, tal
qual este Governo, condenados por ela, jogados na lata de lixo por ela. Ela
estã esperando que todos assumamos o papel que ela nos delegou, de um
modo ou de outro, bem ou mal. Não concordo, portanto, que as discussões
aqui estejam se fazendo proveitosamente. A mim, isso não parece verdadeiro,
não me parece verdadeiro, lamentavelmente. Não vai nisso nenhuma crítica a
ninguém, pessoalmente, mas à estrutura que montaram, e é esta estruturá que
nos esmaga e que nos transforma apenas cm aparato inócuo, muitas vezes
com discussões, com brigas, mas quase sempre sem nenhum poder decisório
- eu diria, sempre sem nenhum poder decisório. A verdade é a seguinte: O
Governo toma iniciativas, como por eXemplo, emendas constitucionais,
decretos-lei etc., c envia para esta Casa. Eu pergunto a V. Ex•: Quantas '"vezes
um decreto-lei ou uma emenda do Governo conseguiu ser modificado realmente, substancialmente, aqui? Nunca. O Parlamento foi transformado num
órgão de discussões inócuas e, ao mesmo tempo, num aparato de legitimação
de um poder que sonega à Nação as informações e não tem a devida representatividade e, portanto, a devida credibilidade para continuar decidindo por
120 milhões de brasileiros. Desculpe V. Ex• o aparte alongado, mas eu acho
que o assunto é tão grave, é tão importante, que realmente precisa ser dissecado por nós, tanto que eu acho que o ilustre Ministro César Cais niio deveria
vir ao Plenãrio do Senado. Nós sabemos que as restrições regimentais são
grandes. Não vai adiantar nada. Eu sei que ele virá aqui, farã um discurso boM
nito, escrito; nós assomaremos à essa tribuna, teremos cinco minutos cada
um para inquiri-lo, c vai ficar por isso mesmo. O que nós temos que fazer é
colocar lã as Comissões interessadas nessa ãrca, em crise, lã dentro de uma
sala das Comissões, trazer para cá os Srs. Deputados como convidados, estar
lá com ele, os seus assessores, todo o pessoal que detém informações e que
precisa fornecê-las ao Congresso Nacional, para discutir conosco uma estratégia para o País fazer aquilo que o eminente Senador Evelâsio Vieira disse,
que é tirar disso aí reais beneficies, porque o País será obrigado a reformular
o seu modelo civilizacional baseado no automóvel, no petróleo apenas, para
partir para outro modelo econômico que beneficie a Nação como um todo.
Agradeço a V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Senador Henrique Santillo, confesso que o que me faz vir à tribuna ê a obrigação imensa que tenho
para com o eleitorado que me elegeu para o Senado. Falo, mando editar os
discursos e remeto para os meus eleitores no Rio Grande do Norte. Eles vão
ler e vão saber que eu cumpri com a minha obrigação. Quem não estâ cumprindo é o Governo. A minha obrigação é falar, é fazer a minha crítica construtiva, é vir à tribuna, embora, talvez, até sozinho na tribuna, mas vir aqui
dar, realmente, cumprimento à minha obrigação.
O Sr. Almir Pinto (PDS -

CE) -

O que faz muito bem.

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Quando me elegi, eu disse
para os eleitores do Rio Grande do Norte: comprem pilha, ooloquem no rãdio e escutem a uHora do Brasil". Não vou ficar mudo. E, graças a Deus, nesses quase 6 anos de mandato, não estou mudo, estou falando, estou cumprindo com a minha obrigação. Se cumpro com a minha obrigação, o Governo
cumpra com a dele, porque dia virá de uma prestação de conta, e, quando
esse dia chegar, tenho certeza, Senador Henrique Santillo, eu, Senador Agenor Maria, cumpri com a minha obrigação. E aqueles que não cumpriram,
por falta de patriotismo, por falta de dignidade, por falta de formação, por
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falta de espírito público, esses que se cuidem, porque o povo que estã sofrendo, marcado p.a carne, de forma indelével, com a marca da fome e do sofrimento, não vai esquecer aqueles que despoticamente jogaram o povo à sargeM
ta da fome, do sofrimento e da dor.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR AGE·
NOR MARIA EM SEU DISCURSO.
O PERIGO DO CAOS NO SETOR DA
ENERGIA ELf:TRICA
Octal•io Marcondes Ferraz

Há nos meios que se interessam direta ou indiretamente pelo setor da
energia elétrica, uma séria preocupação com a redução dos investimentos determinado pelo Governo Federal. Evidentemente é louvãvel a deci•âo da alta
administração de procurar equilibrar o orçamento nacional. ~\ economia
brasileira, porém, jã adquiriu um porte tal, como um PNB da ordem de 200
bilhões de dólares que obrigam os responsáveis pelas decisões a ponderá-las
seriamente, lembrando~se de que elas afetam 120 milhões de brasileiros que
contribuem para o dinamismo sócio-econômico de toda a Nação. A intervenção do Estado em nossa economia é hoje de tal ordem, tomou tais pro~
porções que, de fato, podemos ser oonsiderados como um país socialista, si·
tuação que talvez surpreenda grande parte da nossa gente. Assim sendo, a
responsabilidade total - que é enorme - recai sobre os nossos go,·ernantes,
de cujo patriotismo não duvidamos, o que não os dispensa de um amplo
diálogo com aqueles que produzem e contribuem para o funcionamento da
vasta mãquina estatal
A crise no mercado mundial do petróleo veio pôr em evidência a gran'de
importância daquilo que chamaremos de setor elétrico brasileiro. Só ultimamente, ou mais precisamente depois de 1964, é que se procurou e realizou um
ordenamento lógico no setor da energia elêtrica do País. Antes, devido ao
Congelamento das tarifas em bases irreais, o setor da energia elétrica caminhava rapidamente para o colapso ou para a completa estatização. Quando
estatizado, e as tarifas eram congeladas, era o contribuinte geral que.. pagava
pela eletricidade que não consumia. Em 1963 houve uma empresa estatal que
no seu relatório acusava um rendimento de 0,3% sobre o seu ativo, como se
ela pudesse obter recursos pagando apenas essa remuneração. A crise do mercado petroleiro teve a virtude de chamar a opinião pública mundial para a
importância da energia na vida dos homens e das nações, mas infelizmente
ainda não a conscientizou da necessidade de reacionalizar o seu uso. Muito
pagarã para aprendê-lo. A nosso ver, a situação ó dramãtica porém não de·
sesperadora. Poderã ser superada desde que haja compreensão, bom senso e
coragem.
Temos atualmente (1980) instalados no Brasil 30 milhões de kilowatts
(kw) em usinas elétricas, sendo que 85% são para o aproveitamento de energia
hidráulica e I 5% de energia têrmica. Estamos portanto utilizando apenas 8%
do nosso potencial hidrãulico avaliado oficialmente pela ELETROBRÁS em
213 milhões de Kw. Hã, em diversos estágios de construção, 20 milhões de
Kw para entrarem em operação até 1985. Este programa requer um investimento da ordem de 5 bilhões de dólares por ano durante este período, o que
supõe um grande esforço e uma ação perseverante. Não nos esqueçamos porém, de que o desenvolvimento do País, e portanto do setor elétrico, não pode
ter solução de continuidade. Assim, no período considerado, deverão, necessariamente, ser iniciadas as obras de usinas -cujo período de construção é
de seis anos- que precisam entrar em operação após 1985. Para isso é necessário, alêm do suprimenta de recursos, centralizar o comando em um único
órgão competente, no caso, a ELETROBRÁS,..cujo imobilizado ê: da ordem
de US$ 20 bilhões.
Também não poderã haver, como tem havido, desvio de investimentos
para fins outros que os precípuos dos setores. Apenas um exemplo do inconveniente da divisão de comando: a usina Angra I deveria ter entrado em operação em 1975; entretanto a sua contribuição para o consumo indicado no
BEN (Balanço Energético Nacional) de 1978 como sendo de 137 tep em 1979
e 1114 tep em 1980 não foi efetivada. Sem que se seja futurologista, não hã a
menor dúvida que, mesmo operando com maior intensidade em pesquisa e
supondo que haja o mesmo grau de sucesso até agora verificado (I poço produtor de óleo para cada 6,1 perfurados), a solução do petróleo de produção
nacional não serã possível neste decênio. O País não pode, sem grave dano,
suportar a atual sangria de 12 bilhões de dólares por ano.
Usando oomo unidade a tep (tonelada equivalente de petróleo) verificase pelas estatísticas (BEN) que em 1977 o Brasil consumiu 70.016 tep, somente sob forma de petróleo e elctricidade de origem hidráulica, sendo 43.063 tep
de petróleo (propriamente dito) e 26.953 tep sob forma de KwH elótricos.
Dos 43.063 tep, 38.635 toneladas de petróleo foram importadas. f: interessan-
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te notar que as quantidades de petróleo importado e de energia produzida de
origem hidráulica estão próximas (70%). Verifica-se igualmente a importante
economia de divisas que faz o Brasil graças à produção de energia de origem
hidrãulica. A produção de energia elêtrica passou de 22.097 bilhões de K wH
em 1964 para 102.746 KwH em 1978; isto, devido à política realística, adotada em 1964, de verdade tai--ifâria. Para que se tenha uma idêia da estrutura de
parte do consumo de energia de um país citaremos dois exemplos: França tinha usinas elétricas (1979) com potência de 56 milhões de Kw e veículos automotores com 1 bilhão de Kw. No Brasil tínhamos em 1979 usinas elétricas
com potência da ordem de 29 milhões de K w e a potência de seus veículos automotores é atualmente da ordem de 200 milhões de Kw admitindo 20 Kw
por motor dos 9.839.963 veículos, não _ç_ontando as máquinas agrícolas.
Diante do que foi dito vem natural e fatalmente a pergunta: O que fazer?
A nosso ver, sintetizaríamos, nos itens abaixo, um programa de ação.
a) Racionalização da administração, da produção e do consumo de
energia de toda classe;
b) desenvolvimento da produção nacional de petróleo especialmente
através de séria intensificação dos contratos de risco que não nos trazem ónus;
c) intensificação tanto quanto possível da já iniciada produção de ál·
cool. Ela não nos faz consumir divisas;
d) desenvolver, incentivando de modo adequado, a produção de óleo vegetal, para substituir o diesel, que em grande parte é importado;
e) incentivar a produção e uso das energias naturais de fácil produção,
como a solar e eólica, embora suas utilizações sejam limitadas;
O adiar, para ocasião de melhor situação econômico-financeira, o pro·
grama (ainda não iniciado) de energia de base nuclear. Seu alto custo nos tira
(no momento) recursos de soluções mais econômicas;
g) desenvolver a todo custo a produção de energia elétrica de origem hi·
dráulicã e mesmo térmica com base no carvão nacional, cuja p-rodução preci~
sa ser tomada a sério.
Deixamos para o último lugar o item (g) para melhor marcar a sua importância, seu fácil acesso e mais amplamente desenvolvê-lo. Consideremos
que o potencial hidráulico do Brasil, cientificamente medido ou avaliado pela
ELETROBRÁS, conforme foi publicado, é de 213 milhões de Kw. Esta potência transformada em energia, com fator de carga, 0,5, corresponde à energia de 5,6 bilhões de barris de petróleo por dia, isto é, 5,6 vezes o atual consu·
mo brasileiro desse combustível. B uma extraordinária fonte de energia, cuja
utilização está em nossaS ffiãos realizã·la de maior e melhor modo possível.
Longe de nós julgar que é tarefa fâcil realizâ-la. um desafio, cheio de dificuldades, que devemos aceitar. Para épocas excepcionais, soluções excepcio~
nais.
Neste momento é necessário que se desenvolva um grande programa de
aproveitamento de energia hidráulica e termocarvoeira - muito maior do
que o projetado - que nos custará um enorme dispêndio de cruzeiros, mas
que nos poupará urna insuportável saida de dividas. Uma operação de crédito
bem planejada, com período de carência razoável e vencimentos convenientemente escalonados no tempo, evitarã os pagamentos à vista {12 bilhões de
dólares) que fazemos atualmente aos fornecedores de petróleo. Programaríamos a construção de usinas para a capacidade de 40 milhões de kilowatts, dos
quais 20 milhões estão em construção. O custo será da ordem de 40 bilhões de
dólares, isto ê, cerca de 5 bilhões por ano durante 8 anos. O plano jâ projetado vai até 1985; e a sua ampliação, até 1995. ~um sacrifício que se pedirá ao
contribuinte. O aumento do empréstimo compulsóriO e a participação dos
grandes, atuais e futuros, consumidores auxiliariam o financiamento do plano.
Não nos esqueçamos de que 85% dos equipamentos podem ser fabrica~
dos no Brasil (mais empregos e menores saídas de divisas). Perguntamos: o
que é preferível, este grande sacrifício ou um colapso dé conseqfiências imprevisíveis?
É grandemente preocupante que mesmo o plano programado e atualmente em execução - bem mais modesto do que desejaríamos - seja comprometido com os cortes previstos. Se assim for, o colapso não será mais uma
hipótese, mas uma certeza. Dado o grande período de maturação (construção) de um esquema hidrelétrico, se a resolução tardar o atraso serA irrecuperável, com conseqüências que a todo custo devem ser evitadas. Dada a
atual escala que atingiu a nossa economia e a parte Pfeponderante que tomou
o uso da energia hidrelétrica, _os resultados serão, repetimos, catastróficos. As
indústrias manufatureiras não Poderão mais, como na crise de 1924/25, recorrer aos motores (grandes e pequenos) a óleo, abundante e barato naquela
época. A nosso ver, é necessário dar prioridade absoluta ao setor hidrelétrico,
deixando as demais soluções para quando nossas reservas hidráulicas estiverem mais perto do esgotamento. Não deve ser abandonado o recurso ao
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apoio térmico com base no nosso carvão que deve também ser usado para
substituir o óleo combustível.
A ELETROBRÁS, que tem como finalidade (como grande holding) executar a política de energia elétrica do Governo, necessita bastante flexibilidade de ação, deve centralizar o programa estabelecido c não ter o seu orçamento- que é por longo prazo- perturbado. Em seus planos não podem ser introduzidas modificações que não saírem de seu próprio pl3ncjamento. Se assim não for, se resoluçÕes forem tomadas cm outras áreas para que ela as
execute, o caos se instalará no setor de energia elétrica. Com a carência de
meios contra a qual luta o País, não se compreende que nesta delicada fase de
nossa vida econômica se recorra à solução nuclear, que custa três vezes mais
que a solução hidrelétrica, conforme afirmou o eminente engenheiro John
Reginald Cotrin em um de seus pronunciamentos.
Até 1979, a média dos investimentos anuais no setor foi apenas 2,25% do
Produto Nacional Bruto (PNB). Apesar de suas impressionantes proporções,
ele estâ dentro de nossas possibilidades. É preciso, como dissemos, coragem,
continuidade administrativa, conservando os bons elementos, conforme a
prática tem provado ser útil neste e em outros setores, é um problema políti·
co,- uma resolução política que compete ao Governo. Sua responsabilidalC,
força é reconhecer, é enorme, c a História o julgará. Em uma época cm que
tanto se fala nos tecnocratas e eles são tão criticados, não vemos entretanto
como um problema deste porte, de complexo fundo técnico, poderá ser resolvido ao arrepio de seus pareceres. Temos, em atividade, no setor, gente do
melhor gabarito, comparável à melhor encontrada alhures. Que eles sejam
ouvidos, com a atenção e o respeito que merecem, para o triunfo do bom senso e o bem da Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Mliller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha passagem na tribuna é para fazer um rápido registro da viagem
realizada a Santa Catarina pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, João Figueiredo.
Naquela oportunidade, na semana passada, Sua Excelência presidiu e
praticou vários atos de grande interesse para o Estado catarinense, e por esta
razão ê: que considerei registrar estes fatos nos Anais do Senado.
Iniciou-se pela inauguração da terceira etapa da Usina Jorge Lacerda,
que agora fica com 482 mil megawatts, constituindo-se na maior terme1étrica
a carvão da América Latina, constituindo-se, sobretudo, numa reserva valiosa, em termos energéticos, para Santa Catarina e, quem sabe, para auxiliar,
em determinadas circunstâncias, o Estado do Paraná e o Estado do Rio
Grande do Sul.
Também naquela oportunidade, foi assinado um ato de financiamento
de 352 milhões de cruzeiros à Companhia Próspera, que é subsidiária da Siderúrgica Nacional para a abertura da Mina do Morro Albino, uma daqu~las
incluídas no plano de abertura de novas minas, que se inclui no programa
destinado ao aproveitamento do carvão nacional.
Também foi, na mes-ma oportunidade, inaugurada a nova mina carvoeira, a Mina Saguão I, que pertence a esse mesmo programa de aumento da
produção do carvão nacional.
Pelo Presidente da Caixa Econômica foi dado início à abertura de uma
linha de crédito de 6 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, para amparar as pequenas e médias empresas. E, sendo Santa Catarina um Estado tipicamente
constituído de pequenas e médias empresas, este ato calou profundamente
naqueles que necessitam de crédito para atuar economicamente.
Ainda mais: Assinou o Senhor Presidente da República um decreto, incluindo alguns municípios da -região sul de Santa Catarina, nas áreas críticas,
sujeitas ao controle de poluição ambiental. Este ato foi recebido com a maior.
alegria, pois que, justamente nesta região carvoeira, as preocupações com o
saneamento ambiental são as mais sentidaS e as mais desejadas.
De outra parte, assinou um a"to o Senhor Presidente da República, propiciando a concretização de uma das maiores aspirações dos trabalhadores e da
classe empresarial catarinense que foi o ato inicial para a criação do Tribunal
Regional do Trabalho de Santa Catarina. Era uma velha aspiração dos catarinenses que, ora estiveram sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul; ora estiveram sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Esses atos todos despertaram sjngular entusiasmo por parte dos catarinenses que compareceram para tributar sua homenagem ao Senhor Presidente da República.
Octavio Marcondes Ferraz é engenheiro e ex-Presidente da ELETROBRÁS.
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Mas, não ficou ainda nestes jâ importantes eventos o êxito c a satisfação
dos catarinenses com a visita presidencial. que Sua Excelência, em discurso
de improviso, lá proferido, teve oportunidade de reafirmar que desejava, durante o seu Governo, ver concretizado a grande, a maior, a somatória de todas as aspirações catarinenses que ~ a construção e o funciOnamento de sua
empresa siderúrgica, a SJDERBRÁS.
Com esta manifestação presidencial jâ emitida em outras ocasiões, novo
alento e nova certeza vieram somar-se às esperariças que havia de que o empreendimento tivesse prosseguimento acelerado, capaz de estar ultimado nos
meados de 1984.
Também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, das afirmativas iâ verificadas,
constatou-se, com grande satisfação para a população catarinense, que as
obras da BR-282, que haviam sido inclufdas num plano de estudo para a contenção, em virtude dos problemas econômicos e financeiros que atravessa o
País, essa rodovia foi liberada para que se continuasse a sua construção regularmente.
Todos esses atos implicaram em um demorado exame, por parte do Senhor Presidente da República, das aspirações catarinenses. E nós desejamos
aqui manifestar o nosso reconhecimento pela compreensão do Governo Fe·
deral, no que se refere à atuação do Estado catarinense.
É verdade que isto, que para nós representa êxitos expressivos, se dissolve no conjunto da Federação. Mas que, para Santa Catarina, tem um valor
excepcional no que tange às aspirações imediatas de toda a sua população.
Com este registro, Sr. Presidente, desejo manifestar o meu aplauso, a minha reconhecida admiração pela firmeza com que o Senhor Presidente da R e·
pública está cumprindo com Santa Catarina aquilo que havia aflorado em
promessas durante o período da sua pré-eleição. Todos estes pontos haviam
sido delineados e todos eles estão sendo sistemática, gradual e continuadamente cumpridos.

e.

Eram estas as palavras que desejava registrar no Senado, nesta tarde,
com referência à visita do Excelentfssimo Senhor Presidente da República a
Santa Catárirlã. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Lê o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No contexto do Programa Energêtico Brasileiro hâ o que se desenvolve
na esfera do Ministério dos Transportes, que pela sua importância mereceregistro.
Refiro-me ao uPrograrna de Transportes para a Economia de Combustíveis".
Estruturalmente, este programa tem como principal objetivo:
- Aumentar a participação- no conjunto de transportes- das modalidades de menor consumo de energia e, ao mesmo tempo, criar uma infraestrutura de apoio ~?S demais setores da economia no seu próprio esforço de
substituiÇão do pCtróleo por fontes alternativas de energia, tanto nos transportes urbanos de passageiros como nos de_ carga. essência do programa
uma melhor utilização e ampliação da capacidade do transporte disponível;
- um melhor uso das vias existentes; e uma melhor coordenação e controle do tráfego.

e
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A execução desses serviços possibilitarA o aumento da capacidade de
transporte de passageiros de 1,5 milhõcsfdia, em 1977, para 8,2 milhões, cm
1985, aproximadamente.
Os trens el~tricos integrados às demais modalidades já existentes oferecerão ao usuârio um transporte confortável, rApido, seguro e econômico.
No esquema de uma melhor utilização do ônibus como transporte alternativo para economia de combustíveis planeja~se desestimular o transporte
individual de passageiros, buscando oferecer alternativas de transporte pllblico; racionalizar a estrutura operacional dos transportes coletivos. mediante a
instituição de faixas privativas para ônibus e de corredores urbanos de trans~
porte coletivo; e coordenar as linhas intermunicipais e municipais nas regiões
metropolitanas.
Nas capitais dos Estados, haverâ amplo sistema de vias e faixas exclusivas para ônibus, incluindo o recapeamento, reforço ou reconstrução de pavimentos, sinalização, proteção de pedestres, canalizações e alargamentos de
faixas de tráfego.
Outros projetas darão apoio a novas vias de trâfego. Os investimentos
nessa ârea deverão atingir o montante de 12,2 bilhões de cruzeiros no período
1980/82.
Com a renovação e expansão da frota de ônibus serão gastos no período
citado CrS 12,2 bilhões, aproximadamente.
Na expansão da rede de trolebus de São Paulo, Santos, Araraquara e Recife, os investimentos, no período 1980/82, são do cerca de 7,8 bilhões.
Outra meta em mira, pela alta capacidade de transporte e baixo consumo
de combustível, é o desenvolvimento do sistema hidroviârio de passageiros no
Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Belém, Vitória e Santos.
Objetiva-se a introdução, no Rio de Janeiro, de duas novas ligações:
Praça XI - Cocotã e Praça XV - São Gonçalo: cm Vitória, as novas ligações atingindo Glória e D. Basco, e na Baixada Santista uma nova ligação
entre Vicente de Carvalho - Valongo - Polo Industrial e Piaçagucra.
Nesse programa estão previstos gastos que se elevam a 4,8 bilhões de
cruzeiros.
Paralelamente, São Paulo está recuperando trechos do rio Tietê para
tornã·lo navegável nos pontos onde haja maior volume de passageir~s e cargas a transportar.
Com a execução do Programa, procura-se obter os seguintes resultados
quanto -aos tranSPortes iir5anos:
l) redução de 3,5 bilhões de metros cúbicos no consumo de ga~
salina por ano, devido à diminuição relativa do uso do combustível;
2) aumento da velocidad_e média dos ônibus com a introdução
de faixas e pistas seletivas;
3) aumento ~-3:J1!_9_Et:tividade média dos ônibus, em termos de
passageiros transportados por vcfculo e por dia;
4) redução do consumo de combustível dos ônibus, em função
da introdução de faixas e piStãS Seletivas;
5) redução de 280 mil metros cúbicos no consumo diesel, por
ano, face à implantação das ferrovias metropolitanas;
6) redução de 50 mil metros cúbicos no consumo de diesel, por
ano, como resultado da implantação do programa de trolebus;
7) redução de 90 mil metros cúbicos no consumo de diesel, por
ano, em razão da nova participação relativa dos ônibus no total de
transporte urbano;
8) redução no consumo de diesel, em virtude da racionalização
operacional do transporte coletivo por ano, de aproximadamente
325 mil metros cúbicos por ano;
9) redução global no consumo de derivados de petróleo, no
ano de 1985, nos transportes urbanos- comparados com o consumo que haveria sem a introdução das medidas programadas - superior a 26 milhões de barris de petróleo por ano.

O Ministério dos Transportes, dentro dessa ótica, elaborou um elenco de
medidas para melhoria do transporte urbano de passageiros e de carga, e conseqfiente redução do consumo de petróleo.
Dentre essas medidas, destaca-se a utilização dos trens suburbanos, mais
intensiva do ônibus, do transporte público de médio e pequeno porte, do tãxi.
coletivo, do trolebus, das barcas.
A melhoria operacional, a ampliação da capacidade, e a expansão dos
serviços dos sistemas ferroviários de subúrbios, contemplam Rio e São Paulo,
Além do transporte urbano de passageiros, aparece com especial desta·
prevendo a implantação de serviços ferroviários suburbanos em Porto Aleque o transporte ferroviário de cargas. Esse programa vai modificar o perfil
gre, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza.
Para atingir esse objetivo, os investimentos necessários, no período de do transporte brasileiro de carga c, também nessa área, dar prioridade aos
80/82, deverão alcançar 51,5 bilhões de cruzeiros a preços do corrente ano. meios de transportes que resultem em maior economia de combustível.
Entre os principais projetas, destacam-se:
Serão implantados ou melhorados, nas cidades acima mencionadas,
729,7 km de ferrovias, sendo:
1) A ferrovia da soja, incluindo novo trecho entre Curitiba e
Paranagllâ com--lO~rkrri,- a modernização entre Curitiba e GuaraGrande Rio ..•................. : .•...•...•...•......... 369,0
puava, com 414 km e a extensão da linha férrea desde Guarapuava
São Paulo .......••......•.......•.•......•.•••..•.•.... 63,0
até Cascavel, numa extensão de 423 km e possivelmente até a fronPorto Alegre ................•...•••.••...............•. 42,7
teira com o Paraguai passando por Foz do lguaçu (147 km) ou por
Belo Horizonte ..........•.......................•...... lll,O
Guaíra (134 km).
Salvador ....•........•...•......•.......•••.•.......... 69,0
2) Ferrovia do Aço, compreendendo o trecho JaceabafVolta
Recife ........ , ...........................•............ 32,0
Redonda (372 km), conjugada com a implantação de terceiro trilho
Fortaleza ..... , ...........•....•.•........•.......•..•• 43,0
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nos segmentos ligando lpatinga-Nova Era-Costa LacerdaMiguel Burnier (240 km). Segundo informações, esse sUbsistema,
com capacidade para 100 milhões de toneladas poderâ atender à demanda prevista para 1985.
3) A modernização da malha ferroviária compreendendo a
atualizB.ção das características técnicas da malha principal. Com esses investimentos, objetiva-se à transferência de substancial parcela
de carga~, tipicamente ferroviárias, hoje transportadas por rodovias, em virtude da falta de capacítaçào das linhas férreas para
impulSionar-lhe o escoamento,
Nesse contexto hâ, também, o Programa de Escoamento do Carvão visando a atender ao escoame:nto do carvão do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, dP.stinado principalmente aos grandes consumidores: São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas_ Gerais.
Para atender a esse objeti .·o, serão construídos ramais ferroviários da
fonte produtora até a ferrovia mais próxima. O minêrio serâ entãv transportado até os portos de Rio Grande e Imbituba, seguindo pela cabotagem até os
portos de destino, como Santos, Sepetiba e Tubarão, onde se fará a distribuição novamente por via férrea.
Es$e tran~porte deverá estabilizar-se em torno de três milhões de toneladas por uno.
Os investimentos atingirão cerca de 18,5 bilhões de cruzeiros, no período
1980/82. destacando-se 4,1 bilhões para investimentos ferroviârios.
No transporte rodoviário de carga, pensOu-se na racionalização do con:;umo d!! ()leo diesel através da transferência da maior quantidade de cargas
rodoviárias para as ferrovias e a cabotagem.
Es;;a transferéncia será poss1vel mediante efiCíerite controle dos terminais
ferrnvi.i'tnos e multimodais.
( nr11 a r'inali_d_ade de reduzir a elevada rodagem de caminhões vazios. à
procur;t de carga. está. sendo implantada uma Rede Nacional de Centrais de
Fretes, para possibilitar o contato entre carreteiros, empresas e usuários, para
remess~;~._ de m~:rc-Jàort~ts. através da utilização de um sistema interlig-ado de
irltormações sobre a oferta e a demanda de carga.
N~0 s~ t:t~v~ Qmitir a açào dos metrôs do_Río e São Paulo na economia
.je combustíveis. Até 1980. a Cia. Metropolíiãna do_ Rio de Janeiro espera es~
tejam concluídos J7 km de linhas, já estando em operação 5 km entre a estação da Glóna a Cidade Nova, A meta da Cia. Metropolitana de São Paulo.
para o p-~riodo l4Jt!0/~5 ê de 1 milhão. 150 mil passageiros/dia, quando concluída a linha Leste;Oeste.
Com este~ e"Ciaredmentos. que resumem caderno especial da Veja, trago
d•J .:..:mhecJment_o dos meus pares, principalmente aos eminentes Senadores da
Opos1çilo. programa subordinado ao Ministérío dos Transportes, elaborado
té~.,;tÜca e Dentil!camente. que vai conlribuii, definitivamente, para a econo~
~Ha de ~,.:l.\mbus.tíveis, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henríaue Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte
discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Este Senado discutiu, através da palavra de vários de seus eminentes pares, o problema causado a este Pais pelo conflito entre o Iraque e o Irã, no
Golfo Pêrsico, que, segundo o meu modo de ver, Sr. Presidente, já está trazendo sérios problemas à N açào brasileira, sob dois aspectos: primeiro mais dirctamente- o problema do fornecime_ntQ_@petróleo,já que o Iraque
fornece 4uase 50% do petróleo consumido por este País. Segundo é que, sem
dúvida. esse conflito vai acentUar a crise global do desenvolvimento capitalísta dos países altamente industrializados, que acabarãO, como sempre, repassando boa parte de seus problemas econômicos, por mecanismos já sobejamente discutidos, aos países do Terceiro Mundo, aos países de economia periférica, entre os quais se encontra o nosso,
Coloco-me aqui como um parlamentar tain-bém extremamente preocu~
pado com esse problema, porque a verdade e que qualquer que seja a duração
desse conflito, as conseqüências serão mais oU menos duradouras, já que toda
a estrutura de produção de petróleo, de ambos países, foi altamente danificada. E não é verdadeiro que existam outros países fornecedores de petróleo capazes de fornecer ao Brasil, pelo preço de mercado internacional, o petróleo
de que ne_çessitaremos daqui a 90 dias, daqui a 100 dias. Todos esSes países estão submetidos a contratos com outras nações, e terão de cumpri-los. O Brasil teria que recorrer, para conseguir uma parte do petróleo que lhe faltará, ao
mercado spot. que deverá ascender a 50 dólares o barril, e não hã de demorar.
Isso é lógiCo, isso é óbvio.
De qualquer modo, Sr. Presidente, creio que é bastante lícito que todos
nós temamos que, diante desse quadro, aqueles mesmos setores que no passa-
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do sempre tentaram soluções que não as melhores para o Pais, que não atendem aos interesses nacionais, ponham agora as unhas de fora, maís uma vez,
e a pretexto da falta de petróleo concluam por soluções danosas ao Brasil.
Por exemplo: estou convencido de que urDa maior· ampliação dos chamados
contratos de risco poâerá ser uma proposta feita por esses setores e de efeitos,
a médio e a longo prazos, danosos ao País; a abertura do PROÁLCOOL,
com seus subsídios, inclusive, às empresas transnacionais, ê outro; a submis·
são às exigências do Banco Mundial, para o fimlnciamento ao PROÁLCOOL
e a outros programas de energia, de fontes energéticas alternativas,
submetendo~se às exigências desta instituição intefnacionat que nósjâ conhecemos e jã foram discutidas nesta Casa; como por exemplo a abertura à concorrência internacional para a aquisição de destilarias no País; e nós sabemos
perfeitamente que a indústria nacional está apta a produzi-las, mas não conSegue concOrrer com as· empresas estrangeiras, não porque as empresas esti angeiras normalmente ofereceriam melhores preços, mas porque passam a
t~r-interesse em esinagar ã iniciativa nacional, e têm condições econômicas,
potencialidades cconômicas para tanto; a entrega do carvão mineral, do xisto
betuminoso, etc., à iniciativa estrangeira, poderâ ser outra píoposta. Por que
não?
Esses, alguns pontos, apenas, no que diz respeito ao setor energético, seter que a'té bem pouco tempo resistiu às investidas do capital estrangeiro, sem
que com isso deixe aqui caracterizado qualquer grau de xenofobia, mas por
reconhecer nesse setor um se to r estratégico importantíssimo ao País, que precisa ficar nas mãos de nacionais.
Ora, Sr. Presidente, estou convencido, também, de que para que essas investidas não surtam efeitos danosos ao País é indispensãvel que as forcas democráticas e nacionalistas. dentro e fora do Congresso Nacional, mobilíi:ernse e ofereçam à discussão de toda a sociedade brasileira. essas questões fundamentais, que precisam ter suas soluções encaminhadas democraticamente,
porque só assim poderemos encontrar a luz e retirar disso tudo, inclusive, beneficies ao País. Sabemos perfeitamente que durante os ápices críticos do desenvolvimento capitalista, urna Nação como o Brasil, se bem preparada, poderá auferir beneJldos em termos conscientizadores e renegeradores até das
con~t:ncias e, só assim. poderíamos retirar disso, como conseqí.lência d1sso,
repo::.icionamentos políticos benéficos e duradouros .

O Sr. Agenor Maria (PMDB O SR.

HE~RIQlJE

RN)- Permite V. Ex• um aparte?

SANTILLO (PMDB

~

GO) - Ouço com prazer

V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Henrique Santillo, V.

Ex• falou no Fundo Monetário Internacional. Entendo que quando o Fundo
exige a concorrência internacional, esta falando em nome daquele comerciante que quer sufocar o nosso, daquele empresário que quer sufocar o nosso empresãrio. Então, esse dinheiro será um dínheíro maldito, será um dinheiro que
é contra, realmente~ o desenvolvimento nacional. f: preciso muita preocupação no que diz respeito a esse dinheiro. É um dinheiro que vem com endereço certo, com obrígações que realmente não têm sentido. Portanto,
congratulo~me com V. Ex' e acho que é preciso que o Governo ado te um
princípio de ver como é que esse dinheiro pode chegar ao Brasil e quais são as
exigências. se essas exigências não servem ao interesse e à soberania nacional,
não se tem porque aceitã-lo. Muito obrig~d?~a V. Ex•.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Agradeço imensamente a V. Ex• Mas, temos aí uma problemática toda a curtíssimo prazo, e é
preciso estabelecer uma estratégia para vencê~la. Para se estabelecer esta estratégia, é preciso que se tomem certas decisões políticas, E essas decisões
políticas não podem ser tomadas por pessoas desvinculadas da realidade nacional: meia dúzia de téCilícos burocratas fechados num gabinete, que não
tém, nem mesmo, muitas vezes apesar da farta informação que possuem, condições de uma visão global das necessidades globais da Nação brasileira, para
decidir corretamente.
O Sr. Evelásio Vieira (PP -

SCJ .....:.:. V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com prazer, ouço
V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Principalmente porque essas pessoas,
em tempo de paz, não tiveram competência para equacionar os problemas
que só se avolumaram.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Perfeitamente.
Mesmo levando.. se em conta, corno muita gente diz, que ninguêm poderia ser
vidente, JfOderia adivinhar crise de petróleo antes de 1973, mesmo levando-se
em conta que isso seJa verdadeiro; na verdade, de 1973 para cá, o Brã.sil perdeu, pelo menos, cinco ano~. 9 PROÁLCOOL mesmo, engatinhou até o ano
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passado; apenas engatinhou. Foi colocado na gaveta, fechado nas gavetas
desses gabinetes. O próprio PROÃLCOOL defendido, aqui, ardorosamente.
Não o contesto; eu contesto certos aspectos. São dez bilhões de cruzeiros entregues às mãos de pouco mais de duas centenas de empresários - ninguém
atentou para isso, ainda. Não contesto o PROÁLCOOL, ele não vai resolver
o problema por inteiro, não.
,
Para o Governo cumprir esta meta, mais de três milhões de hectares de
cana deverão ser plantados. Isso não se faz da noite para o dia, a não ser ocupando âreas jâ ocupadas pela agricultura de subsistência. E nós corremos o
risco, inclusive, de importarmos mais ainda milho, arroz, feijão, etc., e inclusive substituir a soja, que entra no nosso balanço de pagamentos, como um
grande fator favorável ao País, de crédito ao País.
Então, não é bem assim, não é tão fãcil como os dados estatísticos apresentados aqui, agora hâ pouco, inclusive. Não! Na verdade, nós somos um
País cujo crescimentO econômico foi encaminhado por via reflexa, como
ocorreu, por exeÍnplo, nos Estados Unidos. Só que uma diferença: os norteamericanos tinham muito mais petróleo, muito mais dinheiro, muito mais recursos, tanto assim que consomem per capita lO vezes mais energia do que o
brasileiro, hoje.
E com isso, Sr. Presidentey só um pequenino eixo ligando duas megalópoles brasileiras, que é a Via Dutra, consome 10% do petróleo consumido neste País, quando, na verdade, qualquer país mais sensato, teria aquilo quase
que totalmente ocupado por ferrovias eletrificadas, é óbvio. Isso não ocorreu.
No entanto, é lógico que os erros do passado precisam se transformarem em
lições de aprendizado para o presente e o futuro. :E. lógico isso, mas só a crítica não é vãlida. O que nós precisamos é tentar retirar disso coisas mais duradouras, decisões mais duradouras e importantes para este País.
Eu perguntaria, por exemplo, por que não saltarmos da discussão quanto a falsas soluções imediatistas, para o questionamento da civilização do automóvel, que criamos por via reflexa? O questionamerito da validade da indústria automobilística nos levarã à toda a problemática do transporte rodoviário, privilegiado pelo modelo de desenvolvimento implantado neste País. E
não foi implantado pela Revolução Redentora, a partir de 64, não. Já veio hã
mais tempo, mas se ampliou, se aprofundou, recrudesceu-se a partir dela, autoritariamente.
O Programa Nacional do Álcool, que já consumiu quase lO bilhões de
cruzeiros em financiamentos a pouco mais de 200 empresas, deixaria de ser
apenas uma tentativa de resolver também problemas de usineiros, problemas
da indústria automobilística, para constitlilt-=se em mais uma alternativa para
a solução do transporte coletivo nos grandes centros urbanos e solução para
o fornecimento de matéria-prima, também, para a importante indústria carboquímica neste País.
Mantendo-se a opção pelo automóvel - estou convencido de que nada
indica de que até o momento o Governo pretenda alterâ-la substancialmente
- chegaremos a 1990, Sr. Presidente, importando quase 1 milhão e 500 mil
barris de petróleo por dia, mesmo que o PROÁLCOOL preencha o equivalente a 150 mil barris de petróleo diários e a produção interna de petróleo
atinja cifras superiores a 500 mil barris por dia, o que não é fácil.
Vou dizer porquê: há uma malhação em regra sobre a PETROBRÃS; em
geral, essa malhação é feita por determinados grupos que querem internacionalizar ainda mais a economia brasileira. Quando eles malham a PETROBRÃS, esquecem-se que ela tem dificuldades, do mesmo modo que as
multinacionais têm, para ampliar a prospecção, porque simplesmente não
existem sondas perfuratrizes em quantidade suficiente para ampliar a perfuração, a prospecção de petróleo. Não existe a produção nacional de perfuratrizes, elas são importadas e as grandes empresas estrangeiras produtoras de
sondas, mantêm na fila, inclusive, as empresas multinacionais por um ano,
para receberem sondas. A PETROBRÂS, este ano, programou um investimento de 1 bilhão de dólares em prospecção. Eu pOderia dizer: não, ela tinha
que dobrar, ao invês de 1, teriam -que ser 2 bilhões;·o que seria irreal, porque
eu sei- consegui esta informação- que ela não tem disponibilidade de son~
das para duplicar o seu ritmo de perfuração, como estâ_fazendo este ano, porque este ano, ela voltou a perfuiar bastante o subsolo brasileiro.
Quanto aos contratos de riSco, a PETROBRÃS está prevendo a aplicação de I bilhão de dólares este ano em perfuração - isto tem um significado muito grande, e eu gostaria de deixar registrado este número: os 45 contratos de risco que jã fizeram, estão prevendo a aplicação em 5 anos, de pouco
mais de 400 milhões de dólares que, divididos por 5, dá 80 milhões de dólares
por ano, ou seja, 8% do que a PETROBRÃS estâ investindo. O que que significa isto? Não significa nada, do ponto de vista econômico, mas tem um significado bastante grande no sentido de transferir para as multinacionais um
acervo geológico, uma memória ideológica, uma história geológica, construída a duras penas e com altos e onerosos recursos nacionais do povo brasileiro, pela PETROBRÃS, em 26 anos de existência.
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Aí ê que ninguém atentou para isso, ê a transferência desses conhecimentos da experiência e do know-how, sobre a geologia nacional às empresas multinacionais em contratos de risco.
No entanto, Sr. Presidente- como eujâ disse- nada indica que o Governo pretenda aprofundar-se nessa discussão. Veja bem, a mim me parece
que, nestas condições, não resta ao País outra alternativa !:er.ão a de procurar, paulatina e gradualmente, alterar o seu padrão de consumo, de modo a
tornar-se menos dependente do uso de energia de um rilodo geral c do petróleo em particular.
Repito palavras textuais do Professor José Goldemberg, Presidente cm
exercício da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, proferidas há menos de um ano no Forum dos não consultados, realizado ekn Campinas:
.. Existem, poiS- diz ele- padrões de consumo de energia cm
que um considerável grau de bem-estar não está associado ao consumo desenfreado de energia que se verifica em certos países. O quanto isto pode ser conseguido é objeto de discussão e envolve não só
questões tecnOlógicas, como também o conceito de qualidade de vida, intimamente ligados à estrutura da sociedade, à sua história e
aos seus costumes."
Aliás, Sr. Presidente, o consumo per caplta, de energia nos Estados Unidos, é lO vezes maior do que no Brasil. No entanto, é preciso observar, com
bastante honestidade, que 1/3 dessa energia é consumida para o aquecimento
de ambientes e, outro terço, em transportes, onde predomina o uso de transporte individual, caminho que, lamentavelmente, o Brasil seguiu, apesar de
seu estágio inferior de desenvolvimento.
Privilegiar a canalização de recursos destinados a ampliar substancialmente a rede de ferrovias; implantar o sistema de transportes por hidrovias;
ampliar e eletrificar os transportes coletivos, significaria reorientar nosso parque industrial, medida indispensável à paulatina reorientação da própria indústria automobilística.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) ...:.:.: Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouçõ o aparte de
V. Ex', com prazer.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Vamos ao item do rodoviarismo desenfreado no seu crescimento, neste País, e que V. Ex• se fixa apenas no con·
sumo, cada vez maior, do petróleo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeito, não apenas isso mas também todas os investimentos de obras públicas que são canaiizados para manter essa estrutura.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) - Certo, para manter essa estrutura
que esse crescimento nos obrigou a investimentos na duplicação de vias,
como a Via Outra, na construção de edificios~garagens, no alargamento de
avenidas, na construção de viadutos. O volume extraordinário de recursos financeiros num País pobre que poderia estar sendo aplicado, drenado para
outras ãreas altamente produtivas e muito mais benéficas ao Brasil. O Governo, que deveria reorientar os seus meios de transportes, pelo menos a partir
de 1974, continuou estimulando a expansão da indústria automobilística.
Meus cumprimentos a V. Ex•, não apenas pelo diagnóstico, mas principalmente pelas soluções que está a apresentar, e que não é novidade nesta Casa;
isso tem sido uma constante dos homens _da Oposição.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Muito agradecido a
V. Ex• E também estou. convencido que não há solução para esta crise, que
não é apenas energética, ela é muito mais uma crise financeira do Pais do que
uma crise energética. Nós sempre dependemos do petróleo, não há crise energética nova, sempre dependemos do petróleo importado; é que o. petróleo aumentou de preços, não que ele tenha aumentado exageradamente, e ar eu concordo com o Ministro Saraiva GueiTeii:'o. Ele colocou muito bem isso lá no
Fórum das Nações Unidas, quando disse o seguinte: que a OPEP coriseguiu
forças políticas para ·colocar o petróleo a preços igualitários~ a preços corre-.
tos de mercado internacional; eles antes eram aviltado-s, superaviltados. Não
há nenhum crime da OPEP, pelo contrário, é uma defesa legítima dos interesses daqueles países. Vivemos uma crise financeira Séria, não temos recursos financeiros para continuarmos a importar petróleo, como uma bola de neve,
cujas importações crescem como uma bola de neve, e como os preços também
·
que vão- continuar crescendo.
O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Muito mais elevado é o preço da tecnologia que nós pagamos.
·
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Perfeitamente, pagamos dois bilhões de dóla'res no ano passado apenas com a importação de
tecnologia. Isso já. foi desmentido aqui, mas cito palavras textuais do Secre-
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tãrio de Tecnologia do Ministério da Indústria e do Comércio: 2 bilhões do
-6dólares em importação de tecnologia em 1979, este Pafs gastou. É óbvio que,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'it 38, de 1980
estou convencido, nenhuma solução virá para essa problemâtica toda, se não (n• 3.044/80, na Casa de origem), retificando, som ônus, a Lei n• 6.730, de 3
reorientarmos a médio e longo prazos, nossa indústria metalúrgica, sobretu- . de dezembro de 1979, que 4 'estima a receita c fixa a despesa da União para o·
do a nossa indústria automobilistica. E lógico que isso vai propiciar a canali- exercício financeiro de 1980", tendo
zação de recursoS para a solução racional dos transportes coletivos; que gaste
PARECERES, sob n•s 749, 750 e 751, de 1980, das Comissões:
menos energia per capit& -para o transporte das massas trabalhadores nos
grandes c~nttos brasileiros. E lógico que isso vai propiciar tamb~ a canali-de Constituiçiio e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitucionalidade
zação de recursos para o aproveitamento das hidrovias do País. Isso tambc:m e juridicidade do projeto;
propiciaria ampliar a Rede Ferroviãria, modernizando-a. Ninguêm quer e
29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do substitutiqem imagina que este País em pouco tempo vã quadricular este imc;nso conti- vo da Comissij.o de _Finanças; e
nente de ferrovias, mas hã pontos considerados, prioritários, Por exemplo:
-de Finanças, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apre-Rio-São Paulo, São Paulo-Belo Horizonte, Belo Horizonte-Rio, São senta.
Paulo-Porto Alegre. Esses pontos podemos_~nsid~rá-los prioritários. Só
-7São Paulo consome 45% da energia que este Pais consome. E bem possível
Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução n9 96, de 1980 (aque a Grande São Paulo consuma mais da metade desses 45%. Jâ disse aqui
que a Via Dutra gasta mais de 10% do petróleo que consumimos, gasta 90 mil presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu
barris de petróleo por dia, em diesel e em gasolina; para o transporte coletivo' Parecer n'it 756, de 1980), que süspende a execução do art. 89, I, da Lei Muni·
cipal n• 9.722, de 1967, bom como do art. 110, !, da Lei n• 10.466, de 1971,
e de cargas.
De sorte, Sr. Presidente, que deixando aqui registrada, mais uma vez, ambas do Município de Recife, Pernambuco.
tanto quanto o fizeram outros pares, a nossa pre-ocupação com o estabeleci-8mento de uma estratégia para vencer a crise, eu me trasladaria da crise geral
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 158, de
para a crise dos municípios para fazer aqui uma denúncia que considero sêria
1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 3',
para os municípios brasileiros.
Os municípioS não receberam, este ano, n~m uma v~ sequer a_ cota-parte da Lei n'i' 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de
a que têm direito por lei, do Fundo Rodoviârio -NaCiOnal. Eles, miserâveis, empregado doméstico, tendo
PARECERES, sob n•s 470 e 471, de 1980, das Comissões:
empobrecidos, em permanente crise econômico-financeira, precisam receber
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e
urgentemente a sua cota-parte a quem têm direito por lei para que tenham
- de Legislação Social, favorável.
condições de dar assistência às suas pequenas estradas municipais, em todo o
hínterland brasileiro.
-9Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'it 247, de
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não hã mais oradores inscri- 1979, do Senador Nelson Carneiro, acrescentando dispositivos à Lei n' 2.800,
tos.
de 18 de junho de 1956, que "cria os Conselhos Federal e Regionais de QuíNada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando mica, dispõe sobre o exercício da profissão de químico e dâ outras providênpara a sessão ordinária de amanhã a seguinte
cias", tendo
PARECERES, sob n•s 714, 715 e 716, do 1980, das Comissões:
ORDEM DO DIA
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-l- de Legislação S~cial, favorável, com a emenda que apresenta de n• 1Votação, em turno único, do Requerimento n'it 376, de 1980, do Senador CLS; e
-de Finanças, favorâvel ao Projeto e à Emenda da Comissão de LegisFranco Montoro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado usaúde para todos, proposta municipalista"' publicado na lação Social.
Folha de S. Paulo, edição de 10 de setembro de 1980, de autoria do Prefeito
-tOMunicipal de Osasco, Guaçu Piteri.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'it 89, de
-2I980, -do Senador Aderbal J urema, que dispõe sobre isenção de multas previsVotação, em turno único, do Requerimento nc;o 398, de 1980, do Senador tas nos artigos 7• e 8• da Lei n•4.737, de IS de julho de 1965 -Código EleitoLuiz Fernando Freire, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fede- r:;tl, tendo
PARECERES, sob n•s 720 e 721, de 1980, das Comissões:
ral, da conferência pronunciada pelo Ministro de Estado das Relações Exte~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ojuridicidade, com
riores, Ramiro Saraiva Guerreiro, na Escoia Superior de Guerra, cm 5 de se~
lembro de 1980.
a emenda nll' 1-CCJ que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Consti-3tuição e Justiça.
Votação, em turno único, do Requerimento n• 407, de 1980, do Senador
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estâ encerrada a sessão.
Aloysio Chaves, solicitandO tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei
do Senado n•s 33 I e 349, de 1979, do Senador Nelson Carneiro o o Projeto de
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.)
Lei da Câmara n• 82, de 1979 (n• 2.255j16, na Casa de origem), que alteram
dispositivos da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da PreviATA DA 131• SESSÃO, REALIZADA EM 10-9-80
dência Social).
(Publicada no DCN (Seção II) de 11·9-80)

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 409, de 1980, do Senador
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de
Lei do Senado n•s 299, de 1978 e 21, do 1979, dos Senadores Orestes Quércia e
Nelson Carneiro, respectivamente, que alteram a redação do art. 37 da Lei n9
3.807, ,do 26 de agosto do I 960 - Lei Orgânica da Previdência Social.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara o9 37, de 1980
(n• 2.385/79, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a reversão aos municípios de Jaguari, de Pelotas e de Marcelino
Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que menciona, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n• 713, de 1980, da Comissão:
-

de Finanças.

RETIFICAÇOES
Na pâgina 4463, no enunciado da Ata,
Onde se lê:
ATA DA 131• SESSÃO, EM II DE AGOSTO DE 1980
Leia-_se:
ATA DA 131• SESSAO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1980
Na pâgina 4472, 2• coluna, na ementa do Parecer nc;o 665, da Comissão de
Constituição e Justiça,
Onde se lê:
Sobre o Projeto de Resolução nll' .. de 1980, da Comissão de Economia,
·
que...
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Onde se lê:

Sobre o Projeto de Resolução n• 73, de 1980, da Comissão de Economia,
que...
Na pãgina 4489, 1' coluna, nas conc:hlsões do Parecer n9 672, da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~' 172, de 1980,

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•
Leia-se:

DE 1980

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 77, DE 1980

ATA DE COMISSOES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU€RITO
(Resolução n• I, de 1980)
to• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 1980
As dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e dois de maio de mil
novecentos e oitenta, presentes os Senhores Senadores Orestes Quércia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Jutahy
Magalhães, Eunice Michilles e Lázaro Barboza, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n'~' 1, de 1980, destinada a examinar a violência urbana, suas causas e consequüências.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Nelson Carneiro e Evelãsio Vieira.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada
como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente esclarece que o objetivo
da presente reunião, é ouvir os depoimentos do Senhores Doutor Jaime Lerner, PrefeitO-de Curitiba, Doutor Reinaldo de Barros, Prefeito de São Paulo e
Doutor Israel Klabin, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
Usa primeiramente da palvra o Senhor Prefeito dC Curitiba, Doutor Jaime Lerner que, dentre outros assuntos, aborda os problemas de má distribuição de renda, das condições de moradia, das possibilidades do acesso à
saúde e ao lazer, fatores que contribuem para a marginalização da sociedade.
A seguir faz uso da palavra o Prefeito de São Paulo, Doutor Reinaldo de
Barros, que fala de algumas causas que considera fatores geradores da violência urbana:. a pobreza nacional, devida à mâ distribuição de renda; o enriquecimento injustificado, que gera conseqüentemente uma mã distribuição de
renda, concluindo que a pobreza acaba gerando a violência.
Discorre sobre a violência no trânsito? responsável por 50% (cinquenta
por cento) de óbitos.
Prosseguindo, inicia a sua explanação o Senhor Prefeito da Cidade do
Rio de Janeiro, Doutor Israel Klabin. Fala especificamente sobre a violência
no Rio de Janeiro, onde a expansão para novas oportunidades de emprego é
pequena em relação ao acelerado crescimento demográfico; onde existe a
maior heterogeneidade social do mundo; onde existe uma pespectiva vivencial em todos os segmentos da população e, finalmente, onde se verifica uma
generalizada dissolução dos valores éticos e morais tradicionais, fator que
considera o mais importante.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Senadores Murilo
Badaró e Eunice Michilles, membros da Comissão, Hugo Ramos, Dirceu
Cardoso e Deputados Erasmo Dias, Daniel Silva, Péricles Gonçalves e Miro
Teixeira, que mesmo não fazendo parte da Comissão puderam, também, participar dos debates.
Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente agradece a presença
dos Senhores Prefeitos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para· constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação,
juntamente com o apanhamento taquigráfico -da presente reunião.
ANEXO À ATA DA 10<' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO. CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• I.
DE 1980, DESTINADA A EXAMINAR A VIOLENCIA URBANA. SUAS CAUSAS E CONSEQUENCIAS. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ORESTES QUER-

C!A.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Senhores integrantes da Co·
missão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado pela Resolução n9 1,
com o objetivo de examinar a violência urbana, as suas causas e conseqUências, vamos boje abrir mais uma de nossas r!.!uniões, tendo o privilégio de ter a
presença de três prefeitos: o da capital de Curítiba, o Dr. Jaime Lerner, o da
capital de São Paulo, o Dr. Reinaldo de Barros, e o Dr. Israel Klabin, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
Nos nossos trabalhos, até então, temos tido informações realmente impressionantes a respeito do recrudescimento da violê~ci.a urbana. em noss?
País, principalmente nos grandes centros urbanos brastle1ros. Por tsso que tivemos a intenção de convidar os três prefeitOs destas cidades, São Paulo e Rio

de Janeiro, onde a violênc;:ia urbana atinge índices alarmantes, e, tamb~m. a
Cidade de Curitiba, porque é uma norma geral em todos os centros urbanos
do nosso País. Daí a razão de estarmos satisfeitos por virem dar a sua contribuição a este nosso trabalho estes três prefeitos das capitais.
Queríamos, antes de iniciar, dando a palavra aos Prefeitos, assinalar que
o Distrito Federal vive também, exatamente, nesses dias, um momento de
traumatismo, em razão de urna violência ocorrida, dias atrás, na cidade satélite de Taguatinga, quando perderam a vida três irmãos comerciantes: Marcos Pereira Angeline, José Pereifil Ari.geline e Marcelo Pereira Angeline, durante um assalto ocorrido num estabelecimento ~e propriedade desses trCs irmãos. E tambêm, além desses três assassinatos, mais um outro assassinato,
no mesmo momento, na Cidade de Taguatinga. Hoje, por indicação, em razão de um trabalho da Associação Comercial daquela cidade satélite, a cidade vai permanecer fechada em sinal de protesto contra este ato de violência.
Também o Secretário da Segurança Pública do Distríto Federal, Coronel
Azambuja, tem dado a mâxima colaboração do seu setor, no sentido de atentar ao protesto de Taguatinga e também no sentido de providenciar um policiamento preventivO inais eficiente, aqUi, nó Distrito Federal.
Portanto, o Distrito Federal vive hoje também momentos traumáticos,
em razão de um clima muito viOlento, onde perderam a vida quatro pessoas,
entre elas, três i!mãos. Sinal de que a violência atinge um grau muito elevado,
um índice muito grande também, aqui, no Distrito Federal.
Eu queria apenas assinalar esta ocorrência para servir de justificativa
ainda maior para os trabalhos que estamos realizando, aqui, no Senado Federal, para analisar esta questão. Vamos, depois de assinalar este fato, dar a palavra aos prefeitos. Vamos adotar aqui um critério do Sul para o Norte, dando, em primeiro lugar, a palavra ao Prefeito de Curitiba, o Dr. Jaime Lemer.
O SR. JAIME LERNER- Sr. Presidente desta Comissão, Srs. Senadores, Senador Orestes Quércia, Srs. Deputados, caros prefeitos Reinaldo de
Barros e Israel Klabin, que muito me honram com a sua companhia, Senhoras e Senhores.
Senhor Presidente desta Comissão Senador Orestes Quércia, Senhores
Senadores, Senhores Deputados. Caros Prefeitos Raymundo de Barros e Israel Klabin, Senhora e Senhores.
E realmente um motivo de satisfação poder constatar que o Poder Legislativo estâ empenhado em obter uma visão tão ampla quanto profunda sobre
algumas das principais questões que afetam negativamente a qualidade da
vida nas cidades brasileiras. Como a própria iniciativa desta CPI atesta, aviolência crescente, em nossos principais centros urbanos, expressadas pelas estatísticas criminais e, sobretudo, pela sua presença cada vez mais mais próxima no dia-a-dia das pessoas, está deixando de ser apenas caso de polícia.
Há, entretanto, os que assim não pensam, na medida em que acreditam
que a melhor solução para o problema é aumentar. em termos drásticos, arepressão à deliqüência. Para estas pessoas, violência se combate com violência.
A questão seria apenas de gradação, pois o temor ao poder de coerção exercido pela polícia-seriã o único freio capaz-de conter os delinqUentes.
Essa é, na verdade, a que~tão f~_nd_amental: _a violência, em qualquer das
suas expressões, corresponde à quebra de valores éticos que a lei costuma
proteger, pelo bem da sociedade como um todo.
Já que a grande maioria do povo brasileiro está à margem dessa sociedade e, portanto, de seus valores éticos, a lei deixa de ser para todos: estã a serviço de uma minoria.
Por outro lado, estã ética uma sociedade c;:omo a nossa, onde, a cada hora, 52 crianças __;quase l por minuto- morrem de fome ou de doenças ocasionadas pela subnutrição, falta higiene ou de serviços médicos?
Será justa uma sociedade como a nossa, onde, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 30 milhões de brasileiros vivem em pobreza absoluta, isto é, sem
condições de pagar o nível mínimo de alimentação necessâria ao seu organismo'?
Uma sociedade, onde 40 milhões não têm luz, 65 milhões não têm âgua,
32 milhões não têm instalações sani_tãrias em suas moradias, 2 milhões são
menores abandonados?
E que dizer dos milhões de brasileiros que conseguem sobreviver, mas
com lesões cerebrais irreverSíveis ocasionadas pela desnutrição em sua fase de
formação, ou seja, até os cinco anos de idade?
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Os profissionais de marketing costumam quantificar a chamada "sociedade de consumo" em 45 milhões de pessoas, se tanto, o que coincide, mais
ou menos, com a população economicamente ativa. No entânto, as estatísticas nos informam que somos 120 milhões, o que nos deixa um saldo de 75 a
80 milhões vivendo à margem, sem trabalho sistemático. E, a cada ano, nascem mais 3 milhões de brasileiros, para compartilhar da nossa sociedade e
dos nossos valores éticos.
Enquanto isso, nosso modelo econômico impOrtado segue o seu curso,
concentrando cada vez mais a renda, a propriedade da terra e das empresas.
Cinco pof cento da população detêm mais de 50% da renda nacional,
oito por cento controlam 70% das terras agricultáveis e somente 1.645 empresas empregam 80% do operariado nacional.
De 1960 para 1970, o número de pequenas empresas artesanais caiu de
66 -mlf para 7 mil, enquanto ria agricultura vão desaparecendo as pequenas
propriedades.
No Paraná, que é um dos Estados agrícolas brasileiros mais expressivos,
entre 1972 e 1979, desapareceram cerca de 150 mil pequenas propriedades, liberando 375 mil trabalhadores rurais.
E a mecanização da agricultura, própria das grandes propriedades e adequada à produção exigida pelo modelo agrícola exportador, segue liberando
braços, que não serão absorvidos pela indústria, pois esta precisa seguir o
mesmo modelo exportador e incorporar avanços tecnológicos capazes de
poupar mão-de-obra e aumentar a eficiência, enquanto, no -setor de serviço, a
computação e a informática - capazes de fazer em horas o que dezenas de
pessoas faríaffi em-meses - começam a ganhar terreno.
Sobre os 20 milhões de assalariados que têm a "sorte" de trabalhar,
cobra o Governo o Imposto de Renda, considerando somente o salário como
renda, mas não tributando os ganhos de capital e o lucro imobiliário que produzem renda não proveniente de trabalho.
Essa é a Sociedade Brasileira, esse é o arcabouço social cujos pilares começam a ser castigados pela criminalidade pura e simples: uma sociedade sem
oportunidades de nenhuma espécie para a maioria, num País que apresenta
uma distribuição de renda das mais concentradas do mundo e que caminha
para um::~: concentração ainda maior.
Parece fora de propósitõ correlacionar, de maneira tão direta, simples
crimes comuns com todo este asPecto social. Mas diante de uma realidade em
que milhões literalmente não têm nada além do direito de tentar sobreviver e
pouquíssimos acumulã.m renda suficiente para três- gerações de dissipação;
diante dos apelos con-sumistas da propaganda, acenando com maravilhas que
a imaginação ajudâ a multiplicar enquanto a realidade iffipõe quotidianamente sua quota de amargura, não é difícil concluir que, na verdade, vigora
em nosso País um verdadeiro apartheid social, como bem disse o economista
Edmar Bacha, professor da Universidade de Brasilia.
Diante de tanta iniqUidade e tanta injustiça, é difícil concluir de que lado
etã a maior violência: nessa sociedade ou nos qúe a agridem.
E claro que com isso não pretendo justifica-r qualq-uer espécie de delinqUência ou comportamento anti-socíal, mas apenas lembrar que a violência é
um ato de falta de respeito para com valores éticos e humanos, de um sistema
social, que, como mostram os números da realidade, não tem qualquer respeito pelo valores éticos e humanos de milhões de brasileiros.
E a história contemporâneã. mo"stra-iiõs qUe- gr3.ndes movimentos redistributivos se deram sob o. signo da violência.
E para não chegarmos a tanto que precisamos distribuir melhor os frutos do
trabalho e da riqueza nacional.

Sabemos todos que, ano após ano, milhares de famílias_-_ no campo,
como nas cidades- não estão conseguindo um lUgar nesse barco e, portanto,
são literalmente obrigadas a ficar à margem.
São marginalizadas as oportunidades de trabalho, as condições de moradia, as possibilidades de educação, no acesso a saúde, ao lazer, a expectativa
de um futuro melhor.
Não poderia haver melhor caldo de cultura para o florescimento da descrença, do desespero e, naturalmente, da violência. E da marginalização da
sociedade que nasce o marginal da lei.
E por mais que se multipliquem os policiais, as cadeias, os- mecariismos
de repressão, as sementes da criminalidade terão ainda muita terra fértil para
germinar.
O que fazer? Andar armãdo, montar policias particUlares, claritar pelos
.. esquadrões da morte"?
Estas palavras não constituem novidade. Elas apenas se incorporam aos
pronunciamentos dos homens públicos mais lúcidos, quer do Governo, quer
da Oposiç[o. Por outro lado, tenho procurado sempre fazer acompanhar à
análise, à crítica, proposições bastante objetiyas. Proposições que tenho tido
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a oportunidade de apresentar aos mais altos escalões de decisão do_ Governo.
E eu pediria que constitua parte desse depoimento o documento "Causas e
Efeitos",já apresentado a alguns ministros e ao Ex.celentfssimo Senhor Presidente da República.
Com relação ao documento "Causas e Efeitos", faço a ressalva de que
são dados referentes há 2 anos.
Tenho insistido, acompanhando raciocínio- do Governador Ney Braga,
em que é preciso assegurar melhores condições de vida ao homem no lugar
onde ele está, ou seja, em cada um dos quase quatro mil municípios brasileiros. Ao invés de investir imensos recursos nas grarides -cidades, para tentar remediar a situação dos que já não têm remédio, eSses mesmos recursos poderiam ser aplicados na origem, ou seja, nas pequenas cidades. Se encontrasse
i.rabalho, educação e saúde nas pequenas cidades, nenhuma famflia iria tentar
alcançar isso nas grandes metrópoles, onde o que lhe espera não é a vida melhor com que sonha, mas a deterioração de sua existência.
O município é quem eStá mais próxiino do homem e de suas necessidades
básicas, o municípi"o é quem pode ser parceiro das faixas de menor renda de
sua população, porque é ele quem pode criar comunidades de trabalho com
tecnologia apropriada ao contexto de seu ambiente, na escala do homem e
não na escala das multinacionaiS. O município é quem pode criar a creche da
vizinhança, o posto médico, o transporte, a obra de saneamento.
Para que se tenha uma idéia~ obra de saneamento corresponde, às vezes,
ao emprego de quase 70 ou 80% de mão-de-obra. Tenho dados que realçam
inuito bem que, se conseguíssemos injetar recursos nas pequenas e médias cidades brasileiras, poderíamos: recursos que se destinam à melhoria e a qualidade de vida, somados aos recursos destinados à habitação, constituem hoje
uma fonte geradora de empregos, às vezes, mais importante do que uma industrialização forçada.
Então, se uma pequena injeção de recursos nos pequenos municípios,
nas cidades de porte médio, se houvesse uma reformulação tributária nesse
sentido, os municípios teriam condição de melhorar a sua qualidade de vida
e, aí, absorver parte da população que hoje mígra para as grarides cidades.
Numa pesquisa recentemente feita numa favela de Curitiba, tivemos
uma surpresa muito grande. Nós que esperávamos, em função da própria situação do Estado de alta produção agrícola, como o Paranâ, esperávamos
que uma grande parte, ou a maioria, daqueles que estão nas favelas fossem
pessoas que tivessem vindo do campo por falta de condições, como por exemplo, o bóia-fria que, geralmente, constitui parte da população da favela. Mas
existem hoje componentes tão importantes quanto o migrante do campo. E o
migrante da pequena cidade que já deixou de oferecer condições de emprego;
é o morador da cidade que já empobreceu na cidade e, hoje, constituem um
percentual quase tão grande quanto aquela população que veio do campo. E
o município quem está mais próximO do homem e, principalmente é o município que está mais pel-to dos que -estãO lOnge- e a primeira ·redistribuição
de renda que se pode conquistar é aquela que provém de uma mais justa participaÇãO ni estrutura tributária, ou seja, uma participação maior nos tributos que tenham no municípío a sua base de origem e uma parcela de participação na renda gerada por força de sua própria atuação, como é o caso do lucro imobiliário:
Com relação ao lucro imobiliário, temos sentido que tem sido quase um
consenso de que_é evidente, pois já que é um município que favorece, que dã
condições para que a propriedade, na área urbana, seja valorizada, é tão pacifica a cobrança de lucro imobiliârio que até o especulador imobiliário já está
de acordo, por uma razão básica: se ele paga uma comissão ao corretor, ele
deve pagar uma comissão ao município que valorizou a sua propriedade. E,
no entanto, a colocação do imposto sobre o lucro imobiliário não estã sendo
pensada dessa maneira.
Assim insti'Urilentado, o município tem condições de aumentar o grau de
acessibilidade das comunidades às ações que lhes dizem respeito, criando instrumentos de participação na solução de seus problemas básicos e, dessa forma, engajando os indivíduos no seu próprio processo de crescimento social.
Na medida em que tenham acesso às decisões ou aos benefícios delas resultantes, na medida em que aumentem o seu grau de identidade com a sua
rua, o seu bairro, a sua cidade, as pessoas não se sentirão tão alienadas da sociedade a ponto de recorrerem à violência contra ela. O homem só respeita as
coisas às quais ele particiPa.
Na medida em que se confira escala burilaria às nossas cidades e se dê poder político ao indivíduo no seio de sua comunidade, certamente a violência
encontrará menos motivos para nascer e crescer.
Que se puna os marginais e os seus ates, sim; mas que se combata também a marginalização dos que ainda não perderam a esperança.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o Prefeito de gui dados mais atualizados, são os seguintes; suicídios e óbitos violentos ignoSilo Paulo, Reinaldo de Barros.
rados estão em quarto lugar; homicídios atingiram o terceiro lugar; os acidenO SR. REINALDO DE BARROS - Sr. Presidente Orestes Quércia, tes normais estão em segundo lugar. E, em primeiro lugar, o grande campeão:
Srs. Senadores, Sr• Senadora, Srs. Deputados, meus companheiros e colegas os acidentes de trânsito. Em São Paulo eles significam 50% de todos os óbitos,
por causas violentas.
Prefeitos, Jayme Lerner e Israel Klabin, meus Senhores:
Em números, a situação ê a seguinte: em 1975, tivemos 5.400 mortes, das.
Após a brilhante exposição do Prefeito de Curitiba, Dr. Jayme Lerner,
acredito que muito pouco tenha a acrescentar no que diz respeito a dados quais 2.371 foram por acidentes de trânsito, chegando, evidentemente, a um.
reais, dados de fato, com relação àquilo que todos presenciamos neste País, nível assustador. A cada três minutos, um acidente; a cada onze minutos,
uma vítima e a cada três horas e quarenta e cinco minutos, um morto, nos 365
no tema da violência urbana.
Podemos dizer que muita coisa errada existe e muita coisa precisa ser fei- dias do ano. Esses índices preocupam bastante, principalmente porque acontecem numa cidade onde mil veículos entram em circulação por dia, nos 365
ta, no sentido de consertar.
Concofdo em número, gênero e grau, com a exposição feita pelo meu co- dias do ano, considerando os sábados, os domingos e os feriados.
lega Jayme Lerner.
Não temos os índices das baixas, mas estão sendo- apurados, e sei de anDesejo, objetivamente, entrando no assunto específico da violência urba- 'temão, que são muito poucos. São Paulo, hoje, conta com um milhão e oito·
na, que é o tema desta CPI, falar um pouco sobre o meu Município, o Mu- centos mil veículos, atingindo quase 50% da totalidade existente no País, que
nicípio de São Paulo, que considero um Município sui generis não só, neste hoje é de três milhões e oitocentos mil. Digo quase 50%, pois se incluirmos a
País, mas também na América Latina. São Paulo hoje deve estar atingindo 9 Grande São Paulo, ultrapassaremos a casa dos 50%, chegando próximo a
milhões de habitantes, com seus SOO km 2. de·ârea urbanizada, em 1.500 km 2 de 60%.
Comparando os níveis de acidentes em São Paulo com outros países do
superfície.
A Região Metropolitana deste Município, que abrange aproximadamen~ mundo, podemos dizer o seguinte: São Paulo, hoje, registra 16,6 óbitos por
te 80% da população, atinge 50% do Estado e 10% do Pafs, praticamente cstâ acidentes de trânsito para cada dez mil veículos registrados no Município.·
hoje inserida nesses 500 km 2 • E, quando digo que São Paulo ésui generis, uma Comparando com Nova Iorque, o mesmo índice para dez mil veículos é de
Cidade de extremos, uma cidade de contra;,tes, é porque dentro do meu Mu- 3,2%. Comparando com Chicago, é de 2,2%. Comparando com Los Angeles,
nicípio se encontra hoje a maior riqueza do País, mas não deixo por menos,. ê de 2,4%. Comparando com Osaka, e de 2,4% e comparando com Tóquio,.
encontra-se, também, a maior pobreza. Os índices crescentes da população que é uma cidade, a grande Tóquio atingindo até mais de 10 milhões de habipobre e humilde de São Paulo atinge limites assustadores. Dentre os 9 mi- tantes, e de I,5, ou seja, lO% das mortes, por dez mil veículos, registrados na
lhões de habitantes, 75% recebem menos do que cinco salários mínimos men- cidade de São Paulo. Esses números são, de fato, surpreendentes e alarmantes
sai~. E grande parte dessa população, eu diria em torno de 2,5 milhões de ha- para o nosso Município. Chegamos à conclusão de que, comparando com o
bitantes, recebe dois ou um pouco mais de dois salãrios mínimos. Essa popu- Japão, com uma população aproximada à do Brasil, de 120 milhões de habilação é que traz preocupação a qualquer administrador municipal, que vê o tantes, só o Município de São Paulo, com seus 9 milhões de habitantes, regis·
tra 50% de óbitos.
seu crescimento atingir íridices totalmente inaceitá:reis.
Posso dizer que as favelas em São Paulo, nos últimos. três anos, estão
Então, vejam V. Ex"s a nossa preocupação com relação a esse tipo de
Crescendo à razão de 30% ao ano, quando no mesmo período a população do violência, que é uma violência urbana e que é responsãvel por 50% de todo o
Estado, a população do Município cresce aproximadamente 4% ao ano. Evi- tipo de óbito acontecido no Município de São Paulo.
dentemente estou falando em números aproximados, porque os desta última
Não resta a menor dúvida de que é um problema urgente, é um problema
dêcada só serão confirmados após o censo de setembro. Esse crescimento das preocupante ao qual devem se somar todos os· outros, como acabei de dizer,
favelas no Município de São Paulo, que hoje conta com 900 núcleos e cerca atribuídos quase que exclusivamente ao empobrecimento paulatino da popude um milhão de habitantes, foi na razão de 30% ao ano, como eu disse, nesM lação, por razões que não vêm ao caso, agora, discutirmos.
ses últimos três anos. Dados anteriores não foram registrados pela Prefeitura
Isso tudo leva a esse aumento alarmante da violência urbana nas nossas
de São Paulo.
cidades. E isso, rapidamente, o que tu tinha a relatar.
Então, esse e outros fatores vêm nos preocupando sobremaneira, princi·
Muito obrigado.
palmente no que tange à violência urbana.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércía) -Com a palavra o Prefeito do
Anotei algumas observações sobre as caUsas que considero principais e
Rio de Janeiro, Doutor Israel Klabin.
intimamente ligadas com a violência urbana:
~·A pobreza nacional. que é uma causa estrutural, refluindo
para a cidade.
As desigualdades provocadas pela pobreza geral, evidentemen.
te nacional, afetando o cotidiano da cidade. E, basicamente, a
pobreza urbana."

Isto, devido à má cfiStiibuição de renda e seus efeitos, como muito bem
falou o nosso Prefeito de Curitiba.
.. 0 enriquecimento injustificado, através da especulação fundiária de alimentos e de outros bens, acentuando os efeitos perversos da mâ distribuição de renda.
A posição relativa, débil, das municipalidades, no conjunto governamental. Isso é de fundamental importância. A incapacidade
política, técnica e financeira hoje dos municípios. E os encargos ele-.
vades para bons serviços públicos."

Daí, o impasse da cidade e o desaguadouro da· pobreza geral, diante da
rígida evolução dos recursos pl1blicos.
Entendo que essas são as principais causas dessa concentração. A pobreza acaba gerando a violência.
Eu gostaria de citar alguns dados estatísticos, para que todos vejam
como a violência está crescendo no meu Município.
São Paulo, na dêcada de 50/60, cresceu 6,5%; na década de 60/70, cresceu 5,5%. E hã quem diga que de 70/80, os fndices deverão estar por volta de
4%, 3,8% para uns, 4,5% para outros.
Mas, qualquer que seja esse crescimento na última d~ada, temos absoluta certeza de que São Paulo atingirá logo os 9 milhões de habitantes.
As estimativas que podemos fazer s·obre óbitos decorrentes de -violência
na nossa cidade, ~aseada em estatística feita de 1960 a 1975,jâ que não conse-

O SR. ISRAEL KLABIN- Exm• Sr. Senador Orestes Quércía, Presidente desta Comissão Senatorial de Inquérito; Sra. Senadora; Srs. Senadores,
Srs. DePutados, meus caros colegas, Jaime Lerner e Reinaldo de Barros;
meus Senhores:
Na verdade, V. Ex• há de me desculpar, mas qualquer coisa que eu tivesse a dizer seria quase repetitivo. A tentação que tenho é de fazermos um partido político especial dos prefeitos, cuja visão específica dos problemas vem
por um processo osmótica, vem pelo contato direto com a realidade. A realidade é aquela das comunidades pequenas e de todas as distorções estruturais
ocasionadas por um tipo de evolução econômica, social e polftica, feita na base, como disse o Jaime tão bem~ na base mimética, na base de apropriação de
modelos, que nem sempre são aqueles que deveriam ser os ideais para um macropaís como o nosso e tão diferenciado em todas as suas características, tanto regionais, quanto, eu diria até~ genéticas, no sentido histórico. Nossas ori·
gens são diversas. Dessa forma, vai me permitir V. Ex•, Sr. Senador, procurar
dar a essa apresentação, jã que~ dentro em breve, deixarei a comunidade, ho~
je, tão querida dos prefeitos, com quem tão bem me relacionei- mas V. Ex•
vai me permitir, Sr. Senador. procurar dar a essa minha apresentação um carãter mais acadêmico. Considerando que o tempo disponível é curto, procurei
dividir as reflexões em três partes. A primeira, sobre o fenômeno da violência
propriamente dita, procurando dentro dela uma perspectiva mais sociológica;
segundo~ evidentemente, a minha especialização momentânea, ou seja, a Pre-feitura do Rio, eu gostaria de me referir à violência no Rio de Janeiro, propriamente dito, o que, de acordo com o que já foi dito anteriormente pelos
meus colegas, só tem valor dentro de uma aproximação globalista. O terceiro,
o que seria inviãvel e frustrante não fazer, seria o mínimo de proposta para
ação e para viabilização de um modelo mais, vão me permitir a palavra, humanístico.
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Como não desconhecemos, a violência é um aspecto permanente da con·
duta humana, de base instintual e é sujeita a um complexo conjunto de fatores psicossociais e psicocUlturais.
Existe uma constante histórica. E uma rdação direta com a densidade
demográfica; é maior sempre nos centros urba:i!OS.
Dada a multiplicidade dos fatores que interferem no condicionamento
da violência, resulta difícil e algo arbitrãrio qualquer intento de sua classifi·
cação psicofísica a mais antiga que me vem à memória é a de Platão. Platão,
em sua teoria das paixões, na República, diferenciava o homem apetitivo do
homem volitivo. O primeiro era motivado por interesses; o segundo, por valores, sobre ambos pairando o filósofo, motivado por idéias.
Estes tão bem lembrados o rei ideal era o rei filósofo.
Este, tanto como os modernos intentos de correlacionar a conduta com a
estrutura da personalidade, tem interesse para certos efeitos mas são pouco
relevantes do ponto de vista das ciências sociais.
Na perspectiva das ciências sociais, importa, particularmente, levar em
conta as relações entre a violência e a ordem social. A preservação da ordem
social se apresenta, comparativamente, no espaço e no tempo, ao longo de
um espectro, que vai de um mâximo de consensualidade, nas democracias
mais exitosas, a um mínimo de consensualidade, nos regimes despóticos, com
a decorrente dependência, por parte da ordem vigente, de um crescente quantum de coerção e violência. Por outro lado, dadas as características da ordem
social e da cultura vigentes em uma dada sociedade, variam tanto os graus de
violência para a preservação dessa ordem social quanto os da violência orien·
tada para sua modificação.
Esses sãO os processos revoluciori:ãrios, com violêncía contida ou incontida, que vemos grassar através do mundo. Eu pediria que o Dr. Marcos, se
pudesse, fizesse uma distribuição, entre os Srs. Senadores da Comissão, dos
quadras que procurei trazer, que seria uma aferição, sobretudo, em termos de
criminalidade na juventude. Evidentemente, todos os dados estatísticos sobre
esse assunto são muito precários. Mas, em todo caso, acho que eles ilustra·
riam bem uma aproximação sobre a matéria como estou querendo dar.
Na cidade do Rio de Janeiro, como em outras, é mais do que conhecido,
jâ é um caso patológico, o fenômeno da violência.
A compreensão da violência, no entanto, exige, entre outros requisitos,
que se leve em conta, com uma anâlise apropriada, as peculiaridades da própria cidade do Río de Janeiro.
O Rio participa das características bâsicas das grandes cidades brasileiras. Em particular, entretanto, o Rio delas se distingue por duas notas. A pri-.
meira se encontra no fato de que o Rio é, entre as principais metrópoles do
pais, aquela em que tem havido menor expansão de oportunidades novas de
emprego, relativamente a um acelerado crescimento demográficO recente.
Sem elaborar aqui em dados que são do conhecimento geral, mencionarei
apenas a medida em que a transferência da capital para Brasília, seguida pela
fusão com o Estado do Rio, não acompanhadas das necessãrias providências
compensatórias, reduziram, significativamente; oportunidades ocupacionais
- justamente os mais jovens é que foram duramente penalizados - isso
aconteceu, logo em seguida, a essa acelerada expansão demográfica das cidades, na década de 1950, que chegou a 3,17% ao ano e, em menor taxa, nos
anos 60, com cerca de 2, 73%.
Eu aproveitaria o momento para confirmar uma coisa que o Prefeito Jaime Lerner disse, no iníciO: é que na década de 60/70, para um crescimento demográfico global, num país como um todo, de 2,9% ao ano, as cidades de menos de 10 mil habitantes cresceram apenas 2,3%, enquanto as grandes cidades, sobretudo as regiões metropolitanas, cresceram de 5,6%. Isso confirma
perfeitamente o que o Jaime Lerner disse.
Segundo, que cerca de 20 milhões de pessoas migram, ·ou seja, emigraram, na década. Destes, 15% provinham de pequenas cidades e 5% de áreas
rurais.
A segunda nota importante sobre o RiO de Janeiro decorre da sua topo~
grafia e também da sua história: é a de que, no Rio, se verifica, mais do que
possivelmente em qualquer outra do País, a mais estreita contigiiidade e coexistência, no eSpaço e no tempo, de grupos sociais os mais díSpares: a favela e
a alta classe média.
Eu pediria para que V. Ex•s recebessem utn quadro, no qual, V. Ex•s vão
alguns números realmente alarmantes, impressionantes.
E. o primeiro quadro que aí estã; quando vemos que, de 1965 para 1979,
o número de favelas, ou seja, o número de focos distribuídos, no atual município do Rio de Janeiro, subiu de 211 para 309. E enquanto a população
não favelada do Rio de Janeiro subia apenas-de 10%, a população favelada
subiu de 317%, ou seja, o Rio de Janeiro, hoje, são duas cidades de contexto e
de patologia distintos, ê a segunda maíor cidade do Brasil e a terceira cidade
maior do Brasil. Sendo que a terceira são as favelas do Rio de Janeiro, com

Terça-feira 30 5135

um total de cerca de I milhão e 400 mil habitantes. E estou falando apenas do
município, não levando em conta a Região Metropolitana como um todo.
Aliâs, ao procurar estudar essa matéria, aconselhei-me com vários especialistas e um SOciólogo, da maior importância no mundo universitário, usou
a seguinte frase:
'Na verdade, pode-se quase considerar que boa parcela da cri~
minalidade profissional, no Município do Rio, é feita por comandos
mandados pelo País limítrofe, que é a Região Metropolitana, em
que abrigam-se, usando como valhacoutos, os piques das favelas,
dentro das cidades".
Mas, as duas particularidades do Rio de Janeiro imprimem na Cidade,
condições extremamente agudizantes de certas tipicidades que evidentemente,
o Rio ostenta como as demais cidades do País, que constituem, no caso do
Rio, fatos de elevadíssimo potencial de distorções.
Eu diria que observanios, no Rio de Janeiro, o seguinte:
a) ocorrência de maior heterogeneidade social do mundo; Desculpe-me
o meu prezado colega de São Paulo, mas advogo essa diferença para o Rio de
Janeiro.
Segundo:
b) que se manifesta em uma sociedade que tem, sem apreciãveis segmen·
tações, a mesma cultura bãsica; e ou seja, uma mesma perspectiva vivencial
em todos os segmentos da população.
Finalmente, o fato gravíssimo;
c) onde se verifica uni.a generalizada dissolução dos valores éticos e morais tradicionaiS.
E importante assinalar o fato de que o Brasil é uma sociedade que, sem
apreciãveis segmentaÇões, tem esSa mesma cultura bÁsica.
E evidente que são abissais as diferenças de sofisticação cultural, no Brasil, proporcionais à heterogeneidade social.
Mas elas são proporcionais a esta mesma hetereogeneridade social.
De todos os modos, o que se pode constatar é a existência no País de
uma só cultura bâsica, geradora de uma visão do mundo comum a todos os
estratos sociais, com aspirações bâsicas extremamente semelhantes., mas,
sobretudo, relacionada à importação de modelos e a visões especificas, tanto
quanto ao ideal político, como ao econômico, como ao soçial, raramente geradas por uma necessidade, ou melhor, por numa adequação de um comportamento cOnfortável em relação às condições existentes.
Esse fato poderia ser melhor entendido, se co~parâssemos isso que acabei
de dizer, com o cas_o típico da lndia- a India é um mosaico de dezenas de
culturas e milhares de grupos culturalmente segmentados. No caso brasileiro,
isso não é verdade; a heterogeneidade Social se projeta sobre um patamar comum. Os princípios básicos da cultura ocidental hoje diluídos sobre formas
evidenciais distintas, fundados no legado clássico-cristão da liberdade e da
igualdade dos homens. Mas, esse legado, é frontalmente violados pela marginalização da grande maioria da população brasileira e, sobretudo, nos contextos urbanos.
As peculiaridades da minha cidade, ou seja, -declínio do emprego e estreita contigüidade de grupos díspares - só fazem acentuar ainda mais ess_a
inaceitabilidade, da visão globalista; da visão de urp patamar cultural.
Agora um fato extremamente grave que é a dissolução dos valores morais tradicionais reduziram ou anularam a existência de contenções internas
diante de uma postura consumista.
.A expectativa de realização pessoal, neste mundo, libera os instintos
para extrair conseqüências práticas de inaceitabilidade das disparidades sociais.
Valeria agora algUmas constatações, para bem situar o caso específico do
Rio Qe Janeiro~
As informações disponíveis, s~o -escassas .e fragmentárias, e pode-se observar, no Rio de Janeiro, o seguinte:
!9) o au-mento geral da crim-inalidade;
29) o aumento de menores entre os ·autores- de atos criminosoS;
39) o aumento- da proporção de crimirlosos egr~sos de instituições .Penais;
49) o aumento da proporção de crimes organizados por gangs, quadrilhas, etc.
59) o aumento dos crimes de carãter ostensivo, cometidos à. luz do dia;
69) o aumento da perversidade com que os crimes são cometidos;
79)_ o aumento dos crimes cometidos por individuas das classes média e
alta;
89) o aumento dos crímes relacionados com drogas.
Do mesmo modo, pode-se facilmente-observar que o medo da população
aumenta em ritmo mais acelerado do que Os índices da criminalidade.
4
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Sem qualquer julSamento de mérito, é indiscutível a existência de uma
orquestração da imprensa falada e escrita em torno do tema da violência e da
criminalidade. A popufação carioca vai se tornando uma população amedrontada. Cria-se, ·assim, um clima ProPício para a adoção de formas represssivas de efeitos menos imediatos, por6in mais duradouros. Em uma palavra,
um clima propfcio para enfrentar os efeitos da violência, sem atingir-lhe as
causas
Creio que essa era parte da tese do Prefeito Jaime Lorner. Podemos considerar, como antes mencionado, que a violência e a criminalidade, no Rio de
Janeiro, têm condicionantes específicos, a saber:
J9) o Rio de Janeiro ê hoje uma cidade situada por uma periferia, onde
mais de um milhão de pessoas vivem em condições subumanas; pessoas sujeitas a violentas pressões geradoras áe VíOlência: insalubridade, promiscuidade,
carências básicas de serviços, transportes que são uma prévia do inferno ...
29) O Rio de Janeiro, sobre um continuo cultural homogêneo, tolera a
contigUidade dos extremos da heterogeneidade social. Numa população com
os mesmos valores, e aspirações consumistas e homogeneidade cultural, convivem contíguos os extremos da opulênCia e da misêr1a.
39) As populações pobres e miserâveis. em contato com o meio urbano.
perderam os freios morais inibidores que eram garantidos pela cultura tradidonal.
É tendo presente o raciocínio deduzido até aqui que ousamos pensar em
alguns caminhos possíveis, se não para a solução do problema, pelo menos
p-ara a sua minoração. E &eria inVíável qualquer proposta no gênero, não fosse tomada e considerada como uma proposta integrada.
3~)

Caminhos para solução

P.ua o fim de compreender os possíveis caminhos para a solução, entenct~mo"

como manifestos dois tipos de criminalidade:
a criminalidade projissional, que faz do crime profissão rentável, per~trada por gangs e mãfias, associadas para roubo de automóveis, trâf1co de
Clmgas, art1culada pela rede de receptadores.
b) acriminalidade social. que atinge as populações pobres e as predispÕem para buscar no crime, especíalmente contra a propriedade, aquilo de
que preL'isam -desesperadamente para sobreviver. Entre os principais fatores
dess::J criminalidade social. enumeramos, evidentemente, o que é óbvio: o de~wprego, os ba1xos salários (70% da população do Rio de Janeiro ganha meno~ de dois salários mínimos).
E, poio;, considerando esta classificaçãO, que abordaremos a última parte
da nossa intervenção.
Res.ulta bastante óbvio, da exposição precedente, que uma significativa
reàuçào da violência no Rio de Janeiro envolve duas ordens distintas de soluções, a saber:
a)

I') Estrutural
Aqui, o problema se relaciona com o inaceitável grau de heterogeneidade
a que chegou a sociedade brasileira. O desenvolvimento brasileiro está hoje
obstaculizado por sua falta de desenvolvímento social. .E: fundamental para
dar consistência a qualquer tese a continuada e aprofundada adoção de políticas destinadas a melhorar, substancialmente, o nível de vida das grandes
massas. É preciso acelerar medidas para garantir o pleno emprego, assegurar
a educação bãsica de todos os cidadãos e proporcionar-lhes uma satisfatória
assistêncía sOcial e previdenciãría. Do mesmo modo, é importante reduZir as
diferenças sôcio-econômicas entre os diversos segmentos e regiões do País.

2•)

Conjuntural

É indiscutível a necessidade de rever fundamentalmente os instrumentos

adequados a _conter a violência, com a oferta de maior garantia aos cidadãos.
Foge ao escopo destas breves considerações qualquer intento de delineamento de um apropriado programa de desenvolvimento social para o Brasil.
Conste apenas que, sem ele, nada de estáVel e sério pode ser feito em matéria
de violência e criminalidade. Mas importa, igualmente, levar em conta a necessidade e a possibilidade de se fazer prontamente algo, de sorte a reduzir a
atual intolerá.vel pressão da violência sobre o Rio de Janeiro.
Resumindo objetivarnente, diríamos que, para reduzir a violência no Rio
de Janeiro, duas ordens de medidas são- fundamentais:
19) as orientadas para aliviar as tensões sociais, sem prejuízo de outras
de largo prazo que operem sobre as causas;
29) as orientadas para melhorar a proteção dos cidadãos, como mais eficiente inibição da prática da violência e mais eficiente responsabilização dos
transgressores.
Entre as medidas do primeiro grupo, saliento a importância de quatro tipos de providências: (I) programas para melhorar a condição dos menores e
dos setores desvalidos, combinando novas oportunidades educacionais com
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novas oportunidades ocupacionais; (2) programas organizados para rcestin
mular a esperança das massas em melhores condições de vida c levA-las ao en-·
tendimento de Que elas se beneficiarão com uma maior integração social; (3)
programas Que proporcionem novas e melhores formas de lazer para as mas ..
sas, como instrumento complementar de sua integração social; (4) medidas
que acarretem pronta melhoria de transporte urbano de massa, pois, acredito
que esse dado é apropriado e acho que seria consensual entre nós, prefeitos,
de que é um dos fatores que carreiam um sentido mais agudizante de violênw
cia urbana. As breves dimensõeS desta comunicação não me ·permitem detalhar minhas idéias a respeito desses quatro tipos de providência. Assinalarei,
apenas, ·que elas se acham pautadas pe;la aguda consci!ncia de que, a curto
prazo, são modestos os recursos adicionais que possam ser mobilizados para
os fins em vista, o que exige, de parte da administração pública, um alto sentido de prioridade e a mãxima aptidão para otimizar o emprego de recursos e
de soluções intensivas de trabalho.
As medidas do segundo grupo, e que se destinam, basicamente, a reprimir a criminalidade profissional, são, genericamente falando, de ordem policia! e não menos importantes. ~ absolutamente urgente e necessário
proceder-se, numa estreita e construtiva colaboração entre as autoridades fe-derais, estaduais e municipais a uma revisão crftíca do sistema brasileiro de
policiamento civil. Necessitamos de um importante reforço quantitativo de
nosso sistema policial e de um igual esforço no redimensionamento geral de
suas tarefas e formas de ação, de sorte a produzir um substancial incremento
da capacidade de policiamento civil e da dimensão ostenSiva desse policiamento, sem prejuízo de outras incumbências das forças de segurança.
Dentro dessa ordem de idéias, e apesar de nossa "federação nominal"
enfraquecer progressivamente a autonomia municipal, adiantamos que na
Prefeitura do Rio de Janeiro existem alguns estudos concretos para aumentar
a eficiência da proteção dos cidadãos e a boa vigilância dos !ogradouros
públicos. bem sabendo que não é atribuição municipal esta ordem de consideraç'o e preocupação. Mas, não acho que podemos nós, Prefeitos, abdicar de
uma visão integrada sobre o módulo municipal que nos foi confiado. A nós
~;.:hegam. de cada de 100 reclamações ou demanda social, a conotação de que,
no Rio. dessas 100. apenas 20 refletem instrumentos da municipalidade. Mas,
para a população, somos nós os diretamente responsãveis.
Sem prejuízo da geral revisão crítica do sistema policial brasileiro, a que
precedentemente me referi, estamos encaminhando estudos, em fase final,
para a criação de um sistema municipal de w"gilância comunitária para a cidade
do Rio de Janeiro.
Esse projeto está concebido, juridicamente, para se enquadrar estritamente dentro das atribuições constitucionais e legais do município, sem qualquer invasão na área da competência do Estado e da União. e, procuramos,
economicamente. para ser imediatamente viâvel nas condições de uma Cidade como o Rio, que se debate hoje com séria e conhecida Crise de recursos~
O objetivo do sistema antes referido é a vigilância:
e dos próprios municipais; escolas, parques, etc.
• ruas comerciais
• praças;
• praias;
• áreas outras de lazer.
O que se pretende, essencialmente~ é criar um corpo de ~·igilantes, com
instrumental próprio de trabalho, com uma escolaridade mínima de segundo
grau c_ompleto e rigorosa seleção: que estivesse psicologicamente preparado
para a missão de apoio à comunidade. O que se deseja é um vigilante de elite,
identificado efetivamente com a- comunidade e, por isso mesmo, capaz de
propiciar uma relação de respeito recíproco.
Peço para passar a proposta itenizada aos Srs. Senadores que, evidentemente, ainda não está conformada, em forma de projeto, mas acredito que
isso deveria ser discutido, no âmbito d_o município, com a própria comunidade e eu apreciaria muito que fosse discutido, em outros níveis de poder e de
administração estadual e federal, de forma a que pudesse haver o mínimo de
consenso para que o projeto pudesse ser elaborado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Eu gostaria, Dr. Israel, tendo em vista sua colocação, somente dar uma informação. Recentemente, estivemos no Congresso Paulista dos Municípios, em São Paulo, a Comissão foi
convidada, estivemos~ lã, como Presidente, e está até aqui o Dr. Renato Guimarães, presente também, Promotor de Justiça em São Paulo, que estava presente na reunião.
E a Associação, através da maioria dos Prefeitos presentes, aprovou uma
idéia, no sentido de se criar uma comissão municipal de prevenção criminal.
É uma notícia e eu gostai-ia, se possível, de ouvir a opinião dos Prefeitos arespeito dessa idéia da Associação Paulista dos Municípios, no sentido de que os
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governos municipais, Câmara e Prefeitura, se interessem também em colabo~
rar, mais efetivamente, nessa questão da prevenção criminal. Apenas esta
noticia que eu qUeria dar, tendo cm vista a sua informação de que. na Prefeitura do Rio de Janeiro, existe um movimento nesse sentido.
De acordo com nossos critérios, daremos a palavra ao Relator da Co~
missão, e, depois, aos Membros e aos demais inscritos. PortantO, o Sr. Murilo
Badaró, Relator da matéria, tem a palavra.
O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Parlamentares, Srs. PÍ'efeitos;
A presença de V. Ex•, nesta Comissão, ao lado da excepciorial honra que
conferem aos trabalhos dela, pois tivemos, aqui. reunidas três figuras notâ~
veis da vida pública brasileira, mostrou a grande importância que esta Cernis~
são Parlamentar de Inquérito assume, neste momento, na atual conjuntura
brasileira. E os três depoimentos, por outro lado, praticamente, nos levam a
um estado de perplexidade, tal o grau de dramaticidade que envolve essas
considerações que V. Ex•s acabam de fazer e, sobretudo, porque põe a nu o
problema da nossa pobreza e da carência de recursos que possibilitariam asolução do problema da violência, que, no diagnóstico de cada um, tem origens
variadas, mas ele tem uma causa próxima que é, realmente, o estado de pau~
perismo em que se encontra a Nação, como um todo, e, especificamente, essas comunidades que passaram por um processo de inchação e de crescimento
desmesurado. Convenhamos que, além de tUdo isso, não é fãcil a um país,
que pretende construir uma ordem democrâtica, estabelecer regras muito rigi~
das para orientar migrações. Na medida em que uma política, voltada para
melhorar o nível de vida das grandes cidades, acaba sendo um fator de aliciamento dessas grandes massas que abandonam o campo, em decorrência do
estado de pauperismo que tem caracterizado a vida rural brasileira.
O depoimento de V. Ex•s ~da maior importância. Nada teria a acrescentar com relação à concordância com quase todas as teses aqui colocadas e um
ligeiro comentário sobre cada uma, para assinalar para o Prefeito de Curitiba
que um dado novo surgiu- que é o migrante da pequena cidade, não mais o
migrante da zona rural, derivado de um notório estado de empobrecimento
dos.mt..nicípios brasileiros. Isso não vem de agora, mas de muito tempo. Areforma tributâria, que possibilitou um alívio na situação das municipalidades
brasileiras, feita ão-te-mpo do Presidente Castello Branco, ela, com o passar
dos anos, através de um sistema de escamoteação tecnocrata, ou seja, por
portarias, por regulamentos, por uma série de artifícios, acabaram por tirar
dos municípios aqUilo que havia sido dado a eles. O diagnóstico é perfeito
com relação a isso também. Transformar o município numa contrafacção,
não é mais a base do nosso sistema federativo. A pobreza dos municípios brasileiros pode ser, perfeitamente, arrOlada como uma das causas desse fenômeno de inchação urbana, que é a principal preocupação dos senhores.
O Prefeito Jaime Lerner, que fez também uma reforma importante io
tempo de sua primeira gestão como Prefeito de Curitiba, eu gostaria que ele
desse uma informação. Primeiro, que cnnsfataçãO-põde ele fazer do cotejo en~
tre melhoria dos níveis e qualidade de vida de Curitiba e criminalidade, se ele
conseguiu captar alguma coisa que pudesse nos informar. Em segundo lugar,
o problema da reforma urbana, o que os 3 Prefeitos imaginam fazer com relação ao problema da contribuição de melhoria, do lucro imobiliário, da taxação do espaço aéreo, que, no meu modo de entender, seriam formas de melhorar a arrecadação das municipalidades e, por via de conseqüência, possibilitar a locação de recursos para atender, por exemplo, ao problema do lazer
integrado de que falou o Prefeito do Rio de Janeiro.
Ao Prefeito Reinaldo Barros, homem consagrado como administrador,
ele nos deu a impressão de que São Paulo ê a campeã mundial de situações
complicadas, que nem a reivindicação do Prefeito do Rio de Janeiro consegue
tirar de São Paulo esse grande título. E, realmente, é uma situação dramãtica.
Eu gostaria também que o Prefeito Reinaldo Barros pudesse dar à Comissão,
alguma experiência que estâ sendo feita, em São Paulo, com relação a isso,
melhoria de vida, melhoria da qualidade de vida-e-àíri1inalidade. A mesma
coisa ao Prefeito do Rio de Janeiro e, por final, Sr. Presidente, uma solici~
tação para que, principalmente, os Prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro,
criassem condições para que a Comissão pudesse visitar urna favela bastante
típica de cada uma dessas cidades. Não sei se Curitiba terá favela, e também
eu gostaria que fosse definido o que fosse favela. Por exemplo, a gente coo~
templa, no Rio e em São Paulo, alguns conjuntos habitacionais em tal estado
de deterioraÇão, que não sei se entram nessa classificação de favelas, ou favelas seriam, por exemplo, os ranchos colocados no morro, aquele cantado no
famoso samba.
Há alguns conjuntos habitacionais urbanos, hoje, no Rio e em São Pau~
lo, não sei se hâ em Curitiba, que têm características de favela, tal a deteria·
ração do nível de vida neles existente. Finalmente, Sr. Presidente, desejo
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congratular-me com os três prefeitos, porque considero que a contribuição
que trouxeram é da maior importância.
O SR. JAIME LERNER- Eu gostaria de agradecer ao nobre Senador
M urilo Badaró. Respondendo à indagação do nobre Senador sobre a rdação
melhoria de condições de vida é criminalidade, eu gostaria 'e ressaltar qual é
a nossa preocupação, no momerito, em relação a esse aspe<..4o. Estou, agora,
num segundo mandato na Prefeitura de Curitíba. São constatáveis as melho~
rias substanciaís que sofreu o Município de Curitiba, nesses últimos anos.
Refiro-me não~somente à minha administração, como à administração anterior, de notória efiCiência administrativa. Curitiba é uma cidade que, realmente, oferece boas condições de qualidade de vida. É evidente que, hoje, ela
tem bom sfsteina de transporte, conseguiu chegar a urna solução de. dominar
o seu crescimento, conseguiu medidas integradas de transporte de massa e
uso de solo e de sistema viãrio, medidas simultâneas. E. uma das poucas cida~
des brasileiras que dirige o seu cre5dmento; conseguiu chegar a uma modifi~
cação substancial em relação a esse domínio de seu crescimento. Temos um
sistenia de transporte realmente bastante eficiente, deDtro da nossa realidade.
Hoje, estâ chegando a 450 mil passageiros em transporte de massa, fora o
transporte convencional e, possivelmente, chegaremos, dentro de dois anos, a
600 mil pass,iigeiros por dia, isso numa população de um milhão. Transporte
a um custo de tarifa social de Cr$ 5,50. Creio que poucas cidades, no mundo,
ou nenhuma cidade, no mundo, mesmo com valores subsidiados, tenha che~
gado a esse valor, pouco mais do que um décimo de dólar, em relação ao
transporte coletivo, com todas as alternativas de alimentação possíveis. Realmente, ela melhorou sobre o índice de áreas verdes, passando de meio metro
quadrado de ãrea verde para 18 metros quadrados por habitante. Área ocupada, equipada e animada, usada pela população. Ela, realmente, melhorou
no seu aspecto econômico, com maior oferta de emprego, com a implantação
da sua cidade industrial, sem poluição, com uma oferta de 45 mil novos em~
pregos, de 1973 atê hoje. Melhorou, no seu aspecto de programação cultural,
com ocupação dos seus espaços principalmente no sentido de lazer, com uma
ocupação progressiva dos espaços novos, das coisas novas que estavam acontecendo na cidade. Quer dizer, era a visão do lazer as coisas que estavam sen~
do entregues, a ocupação da cidade nesse sentido. Melhorou muito por uma
decisão própria do Municipio de Curitiba de encontrar as nossas soluções
dentro de nossa realidade. Uma espécie de quebra de uma dependência de so~
luções importadasj isso, em 1971/1972, quando todo o País estava envolvido
com importação, preocupações de outras metodologias importadas, mas que
saímos para soluções nossas. Outras modificações, no sentido de participação
da população em relação às coisas que diziam respeito à cidade. Hoje, a nossa
preocupação é de que essa aparente melhoria de qualidade de vida não nos
satisfaz, porque, a partir do momento em que essa melhoria de qualidade de
vida não é acessível a todos. Então, riossa preocupação, como acredito e tenho sido testemunha dessa _preocupação do PrefeítO de São Paulo e do Rio de
Janeiro, é a acessib-ilidade. Como fazer com que grande parte ou toda a popu~
lação participe mais dos benefícios ·que podenlos--Oferecer aOs moradores d3.
cidade. Porque somos os parceiros da população de baixa renda. Por mais
pobre que seja o município, é um municípío que socorre o assalariado com
serviços públicos, com subsídios, com educação. Evidentemente, subsídios
que não acontecem em outros países mais desenvolvidos, porque é um mu~
nicípio que estã vivendo o drama do indivíduo e ele tem que socorrer por
mais pobre que seja. Mas, a preocupação nossa é a acessibilidade, fazer com
que essas condições humanas sejam humanas para todos - essa é a nossa
preocupação básica, e nós estamos tranqUilos com relação a isso.
Foi dito pelo nobre Senador Murilo Badaró, alíâs bem dito, que o que
vem a ser uma favela, se, às vezes, conjuntos habitacionais constituem favelas
brancas, que se caracterizam pela mesma falta de acessibilidade aos serviços
básicos das cidades? Temos favelas, infelizmente, com os mesmos índices de
crescimento como as de São Paulo e Rio de Janeiro, pouco menores, infeliz~
mente, sem os mesmos números proporcionais. Mas, o que nos assusta é o
índice de crescimento da população marginalizada, que cresce na periferia de
Curitiba. Então, temos constatado que, quanto mais reduzirmos a importação, a escala das coisas na cidade, temos condições de oferecer mais empre~
gos. Isso é evidente, mas está sendo verificado no dia~ -a~dia, na preocupação
que temos hoje de associar as coisas globais do município- como transporte
de massa, como índice de áreas verdes - às preocupações do indivíduo no
seio da sua vizinhança.
O problema de violência pode ser menor, se o morador, na cidade, passa
a definir as coisas a nível da s-ua vizinhança, se ele passa a participar mais das
coisas a nível da sua vizinhança. O Prefeito do Rio de Janeiro lembrou muito
bem e é uma proposta fundamental, a do sistema comunitário de vigilância.
A nossa preocupação é semelhante nesse sentido de que, se conseguirmos
ocupar, dar condições de emprego a nível da sua vizinhança, dar mais partici-
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pação, por exemplo, estamos montando unidades de produção em cada vizinhança, principalmente nas de baixa renda, na periferia da cidade, fazendo
com que o próprio lixo seja coletado pelos- Próprios moradores, mediante
uma pequena empresa que· a própria Prefeitura remuneraria- esse é um pensamento nosso. As próprias obras de pequeno porte são organizadas pela
própria vizinhança e a própria vigilância dos próprios municipais _estâ sendo
feita por associações da vizinhança. PagairioS às associações de bairro para
que elas façam a vigilância. Constatamos que uma creche custava cerca de 30
mil cruzeiros por mês, para mantermos um vigia. Che8am6s à conclusão de
que um vizinho dessa creche, responsabilizado pela associação da vizinhança,
poderia cuidar, por um décimo desse valor, e ficaria muito mais satisfeito e
cuidaria muito melhor. Essas constatações, ao nível de vizinhança, estã nos
levando a uma modificação das especificações de obras, dos programas habitacionais. Hoje, por exemplo, estamos modificando as especificações de pisos
para ladrilhos, para que a própria vizinhança possa fabricar. Estamos montando uma série de unidades de produção, hoje são mais de trinta nessas associações, para que a peça que proteja a árvore, para que o piso das calçadas,
para que o piso das construções dos programas habitacionais possa ser feito
pelas associações de vizinhança. Estamos modificando o uso do solo da cidade, para que possamos absorver emprego no local onde o homem mora. Quer
dizer, vamos estimular a pequena indústria não produtiva, não de fundo de
quintal, mas de fundo de um quintal. A partir do momento em que ela seja
maior, evidente que passará à cidade industrial.
A preocupáção bâsica - isso que eu queria me referir e, evidentemente,
não pude detalhar - ê de que se tente conseguir, se a Prefeitura hoje, ou
grande parte das prefeituras sabem muito bem aquilo que quer a nível global,
o morador da sua vizinhança sabe muito bem aquilo que é prioritário ao nível
da sua vizinhança. Estamos tentando associar programas de nível global, com
programas localizados em cada vizinhança, de tal maneira, que o morador
organizado possa definir aquilo que seja a sua prioridade. ~o que tenho dito
muitas vezes: o homem só respeita as coisas de que ele participa.
Então, numa discussão, como tivemos, hã pouco, com um Professor de
Universidade nos Estados Unidos, ele manifestou a preocupação de que, hoje, os Estados Unidos, chegando numa era pós-industrial, estão chegando à
conclusão, em relação ao problema de violência, principalmente, que se tenha
qÜe dar um retorno no parafuso do seu desenvolvimento, para que evidentemente se volte a oferecer empregos.
Acho que hoje não se discute mais, em termos de sistema e direito de esquerda, mas a grande preocupação, hoje, se refere ao estilo de vida que nós
queremos.
Só para encerrar, eu gostaria de deixar bem claro, que em uma discussão
que surgiu uma vez, nós participamos de um debate, e se chegou a uma conclusão muito interessante: que países que procuraram primeiro a liberdade
conseguiram, às vezes, chegar à igualdade, mas países que procuram a igualdade primeiro têm encontrado dificuldade em chegar à liberdade.
É só isso que eu teria que acrescentar, a não ser aspectos específicos de
propostas que temos levado, porque pode parecer a posição nossa muito crítica, em relação à situação atual, mas acho que a crítica tem que ser acompanhada a uma proposição. Essas proposiçõeS -ten:lõs levado aos Ministros de
Estado e tivemos oportunidade de levar ao Senhor Presidente da República.
Em relação ao problema específico do campo, uma proposta de comunidades
urbanas, que são pequenas comunidades ao longo de pequenas estradas, pequenos bolsões, que teriam condições de absorver aquele percentual de população do campo que migra por falta de condições. Essa experiência à comunidade urbana,_ jâ conhecida, está sendo efetuada na região metropolitana de
Curítiba. Temos nos recusado a fazer muitos seminários, muitos debates,
para que tenhamos realmente uma experiência específica de vârias comunidades urbanas, para que ela possa ser levada, evidentemente,_ onde o problema é
mais crucial, na região onde se concentra o .. bóia-fria", onde hã maior número de "bóias-frias", evidentemente, na origem, não é no destino final, apenas
para um exemplo. E vârias propostas_obj~ivas, específicas, em relação a uma
reforma tributária que possa dar mais condições aos municípios. Modificações: ICM do combustível aos Estados e Municipios; a legislação, que possibilite a cobrança do lucro imobiliário, já é quase um consenso nacional.
Não se concebe porque que a alta tecnocracia centralizada não quer abrir
mão de uma coisa que va"i ter que abrir mão, de qualquer maneira, dada à situação que se está constatando em relação ao empobrecimento contínuo e eu
diria quase meSmo ve.rtiginoso dos Municípios. Era só isso que eu tinh~ a
acrescentar.
Muito obrigado.
O SR. REINALDO DE BARROS- Senador Murilo Badaró, realmente, quando eu disse que São Paulo tinha índices que ganhariam uffi campeo-
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nato mundial, evidentemente, falo isso, lamentando esses índices que fatalmente isso pertence a uma cidade grande. Claro que os meus índices ...
O SR. MURILO BADARO - Mas, lã, também há alguns índices que
são o orgulho nacional.
O SR. REINALDO DE BARROS - ... são muito coincidentes com o
do Prefeito Klabin, que conheço, jã tive oportunidade de discutir esses índices, e as nossas cidades são bem parecidas, com uma pequena diferença: lá.
ele tem o mar e a praia e eu não tenho.
A verdade, Senador, é a seguinte: esse crescimento da cidade de São Paulo, que outrora eu poderia atribuir somente à migração, hoje, sou, no que tange ao empobrecimento.da população, isso não mais está acontecendo. Hoje a
migração em São Paulo tem diminuído, até bastante. Os dados não são muito
confiáveis, mas podemos dizer que ela caiU verHginosamente nesta década. O
que mais aflige hoje ao Prefeito de São Paulo, tenho a impressão, o que mais
aflige a nossa população· ê o empobrecimento real da população. Não são
aqueles fachadas, que vêm do Norte e Nordeste, que estão acostumados a viver mal lá e mudam para cá, para vive_r mal aqui. Não ê. esse o nosso problema. O que nos preocupa, hoje, são aqueles que diminuíram o "status": aqueles que mor~vam em casa alugada, aqueles que o salário atual não dâ mais
para pagar a casa de aluguel e não dâ mais para comprar uma nova casa. E,
aí, acaba batendo com os costados numa favela. Esse é um índice bastante
grande que está acontecendo na nossa cidade e isso, indubitavelmente, está
sendo medido para que se tenha uma av_aliação correta desse empobrecimento da população.
O que eu julgaria, no momento, a coisa mais importahte?l Dentro da
nossa administração, estamos considerando como meta prioritária a meta social e, para esse lado, é que está toda voltada a minha administração como
prefeito de São Paulo. Estamos dando_ uma ênfase toda especial ao problema
do menor. Hoje, posso dizer que tem 400 mil menores soltos em São Paulo.
Não temos muitas cidades que tenham essa população no Brasil. Eu contaria
nos dedos o número de cidades. Mas, temos, com certeza, cerca de 400 mil
menores, sem ter o que fazer, em São Paulo, e provavelmente sendÔ treinados
para trombadinhas ou deliqíientes, aumentando a violência urbana.
O problema é mais sério, quando se fala em favelas, porque existe pouca
perspectiva de melhorias de condições de vida em favelas, para, aí, chegar, en~
tão, na exposição do Prefeito Klabin, que foi, como sempre, brilhante e disse
a pura realidade da cidade dele, à qual tenho, somente, que subescrever, que o
problema tem que começar do princípio.
Eu diria o seguinte: as minhas favelas não são favelas verticais, não são
favelas de conjuntos habitacionais, em que pese eu também ter; são os cor...
tiços, a população encortiçada de São Paulo é bastante grande. Mas, ela estâ
estável, ela, hoje, atingiu um limite que não preocupa mais. Mas, o que está
preocupando? O que estâ preocupando é aquela que vive em barraco, mesmo
com invasores de ãreas particulares, ãreas governamentais, tanto federal, es·
tadual ou municipal, vivem em brejos, em palafitas, nas piores condições de
vida possível. E cada famflia desta, a grande média ê de 3 a 4 crianças, vivendo num barraco. E essas crianças, pelo menos, sem nenhuma perspectiva de
atendimento.
São Paulo tinha um número gritante, quando assumi a administração, tinha apenas três creches municipais, com cerca de 360 crianças, tinha um certo
número de creches conveniadas e subvencionadas pela Prefeitura, porém,
com pouco controle na própría administração da creche. Quando sabemos
que ê curtíssimo o prazO: São Paulo teria que ter 2 mil creches, para abriSar
240 mil crianças. Isso é o _que deveríamos ter, hoje, para começar, de uma maw
neira geral, o fato.
Outro problema sério é o que fazer com a criança de 3 a 6. anos, que é a
idade em que ela entra na escola. São Paulo, hoje, tem uma das melhores redes escolares, acho, de todo o País. Atualmente, entre escolas municipais e estaduais, só no Município, lecionam a I milhão e 200 mil crianças; 800 mil
crianças nas escolas estaduais e 400 mil crianças nas escolas municipais. Mas,
se voltarmos, no Município de São Paulo, somente 100 mil crianças podem,
hoje, freqUentar a escola, qu_ando sabemos que um número igual ao das. escolas deveria ter, no mínimo, na pior das hipóteses. Então, esse é outro grande
problema que estamos enfrentando nesta ãrea social e na área do menor.
E, por último, o problema de transporte que, indiretamente, é um
problema que envolve isso tudo. Não adianta nada pegarmos uma favela, levarmos essa favela à periferia, quase que à força, e procurarmos dar habitação a esses favelados na periferia, quando eles não têm condições nem re~
cursos para, no momento, com o- Ultimo aumento tarifário em São Paulo,
gastarem 25% do seu salário em transporte para atingir os empregos. Vejam
que os números são, até certa fonna, incoerentes.
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Então, o Município- de São Pauto ou o Poder Público teria que procurar
arrumar habitação perto do local de trabalho dessa população.
Hoje, estamos iniciando um programa bastante grande, com o auxílio do
BNH, procurando, em áreas municipais, construir, dentro do sistema PROMORAR, a casa embrião, que se inicia com 25m 2 de construção e vai até
75m 2, após a mudança do favelado. Tenho a impressão de que isso deve resol·
ver o problema, mas somente de uma minoria, porque o problema de São
Paulo também é seriíssimo quanto às áreas urbanas. Praticamente, não existem mais e, quando existem, o preço inviabiliza qualquer tipo de projeto. E
fácil, quando o cidadão ganha entre 4 e 5 salãrios mínimos. Aí, existe o plano
COHAB, onde hã os grandes núcleos que hoje estão sendo construídos em
São- Paulo. Temos núcleos de até 110 mil habitantes. Isso é possível ainda de
ser feito, dentro de um progrãffia racional: Agora, abaixo disso, a coisa preocupa.
Tenho um programa para 50 mil habitações, onde colocaríamos 250 mil
favelados. Mas, o primeiro grande obstáculo é a área, ê o terreno. Ainda que
o terreno seja subsidiado por dinheiro público, não temos mais o terreno, não
existe mais a ârea disponível, dentro da área urbanizada; existe, evidentemente, dentro da área rural, mas aí volta-se ao problema do transporte.
Uma coisa posso dizer aqui, que é um consenso geral - falou o Jaime
Lerner, falou Israel Klabin -que ê o problema da reforma tributária. São
Paulo, hoje, tem 571 municípios falidos. Tenho a impressão de que temosse eu errar vou errar por· muito pouCo- uma meia d"úzia que têm condições
de andar com as próprias pernas. O resto está faJido. Precisam lançar mão de
recursos estaduais ou federais. Passam 60%, 70% do tempo pedindo dinheiro
a outros poderes. Isso, realmente, é o fim do sistema municipal. Não resta. a
menor dúvida de que Cssa reforma ê urgentíssima. Ou o Governo Federal ou
o Governo Estadual vai ter, que estabelecer uma mesada, no início da gestão,
para cada município, para que cada um possa trabalhar tranqUilamente. E
acredito que isso que estou dizendo deve hoje estar ocorrendo no Paranâ,
deve hoje estar ocorrendo no Estado do Rio e em todos os Estados do País.
Sei que ainda em São Paulo, se posso dizer privilegiado, ainda a folha de pagamento, a despesa operacional da Prefeitura de São Paulo ê hoje, cerca de
80% do orçamento da Prefeitura. Ainda tenho 20% para investir. Mas tenho
absoluta certeza de que municípios do meu Estado estão em situação inversa.
absolutamente inversa. De modo que eles têm que pedir dinheiro para pagar
a folha de pagamento, têm que lançar mão de empréstimos ou viver correndo,
para baixo e para cima, de Secretaria em Secretaria, em vez do prefeito ficar
no seu local, no seu município, administrando, passa dois terços do tempo
correndo atrâs de dinheiro. Esse cálculo estou fazendo, mais ou menos, porque perco metade do meu tempo correndo atrâs de dinheiro. Não sei quanto
ao Prefeito Klabin e ao Prefeito Jaime Lerner, mas 50% do meu tempo passo
quase fora do meu município, atrás de recursos.
Estâ aí, Senador Murilo Badaró, o que eu tinha, rapidamente, a expor
sobre o que V. Ex' me pediu, sobre a melhoria da qualidade de vida, para que
isso auxiliasse a diminuição do índice da criminalidade urbana.
Muito obrigado.
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não têm qualquer tipo de ocupação, ou não estudam ou não trabalham, ou
não trabalham ou estudam. 94%
Com relação ao tipo de moradia, a decorrência é natural: que menores
que residem em favelas representam 84% dos criminosos, dos delinqUentes juvenis.
Esses índices implicam, evidentemente, uma ação para a qual sabemos
que não há recursos e também sabemos que o modelo integrado, econômicofinanceiro, não apiesenta solução.
Eu me permito reportar a uma frase que usei, logo quando assumi, consciente que estava que a situação era essa: que a nós, prefeitos, cabe administrar os efeitos e não temos nenhum acesso sobre as causas.
Ora, o que V. Ex• estã nos dando hoje, Senador, pela primeira vez acredito, pelo menos na minha carreira, é um acesso direto a uma central de poder que questiona e que deve que"stionar o ente nacional, como um todo, e
conduzir às soluções, as mais possíveis, próximas a um consenso.
Com relação, Sr. Senador Murilo Badaró, a qualquer idéia sobre fontes
de recursos, além da reforma tributária, existem possibilidades de dar muito
maior eficiência à máquina administrativa dos nossos municípios. Não discutirei o problema da reforma tributária, pois este é um problema que serã decidido, possivelmente com o alimentador no município, mas que será decidido
por uma aproximação politica maior do que aquela que nós, como Prefeitos,
possivelmente, teríamos acesso. Mas, existem fontes de recursos, ainda intocadas, uma vez que o município, na verdade, tem duas faixas distintas. Tem
uma faixa que deveria ser exclusivamente gerencial - é aquela cujo modelo
eu, antes de sair, terminei- a produção de uma matriz básica, dentro da qual
a necessidade direta do cidadão, do munícipe, de serviços e de infra-estrutura,
deva ser atingida, levando-se em conta o problema da eficiência gerencial acima de tudo, Ora, isto não é verdade. A tradição que temos, no município, é a
de que as conseqüências finais do clientelismo político recaíram sobre a máquina municipal. Eu, infelizmente, não fui capaz, durante I ano e 2 meses, de
avaliar as conseqüências disto, em termos - de custo sim, mas, de números
não - foi-me impossível levantar o senso -dos funcionários municipais. Calculo que a cidade do Rio de Janeiro arque com um custo enorme e que o número aproximado de funcionários Municipais, superpostos, desorganizados,
ineficientes, vai, aproximadamente, a 100 mil. Acho que esse número é notável- esse, daí, é uma das fontes de recursos. f: óbvio que temos tambêm, ainda dentro dessa ordem de consideração, que a nós, Prefeitos, deve ser fundamental a idéia da eficiência administrativa, a idéia da otimização dos parcos
recursos que temos- uma série de problemas organizacionais que vão, desde
as licitações públicas, nas quais, atê no município, elas são regidas por legislação federal, que precisa ser revista- permita-me o Sr. Deputado dizer ser
esta uma das contribuições que esperaríamos dos poderes federais, indo até
ao uso de equipamento especial para um certo e determinado fim de produção e oferta de serviços.

Então, Sr. Senador, com relação a fonte de recursos, seriam essas as duas
recomc;nd_ações que eu faria - tratar o município em dois níveis: o nível gerencial e o nível político. O nível gerencial, é fundamental que seja levado em
O SR. ISRAEL KLABIN - O meu colega de São Paulo uma vez conta, tendo a eficiência do equipamento administrativo~ e o nível político dechamou-me de chorão. Agora, posso lhe retribuir o elogio. A verdade é que veria ser o "navegador" que desse a esse nível gerencial a sua direção e a otimização política e sociaL
todos nós somos· chorões.
E uma das razões, eu diria mesmo a mais importante, pela qual me decidi
Com relação, Sr. Senador, a idéia da interação entre nível de vida e cripedir ao Governador Chagas Freitas que me especializasse no problema, ao minalidade, seria muito dificil responder a esta pergunta por uma razão - o
invés de deixar-me disperso numa administração, cujo gargalo, evidentemen- meu querido colega Reinaldo disse que eu tenho a praia. A praia igualiza. O
te. é o problema de recursos, foi essa a razão fundamental pela qual eu optei homem de calção de banho ou a favelada de biquíni são, praticamente, idêntisair da Prefeitura e participai' do sistema económico-financeiro do Estado cos. No Maracanã, o futebol, a psicopatologia da cidade do Rio, é única, ela
como um todo.
igualiza. O nível de vida quase que não ofende. ~uma coisa que, dificilmente,
Mas, ainda, sobre o problema de índices, tenho, nesses quadros, alguns um estrangeiro compreende que não haja uma explosão urbana pela contigUiíndices que prefe!i especializá-los em relação à juventude, sobretudo, por dade da minha casa com a rocinha. Enfim, são 311 favelas que podemos escouma razão, porque acho muito importante pensarmos em termos de projeção lher o que quisermos e sempre moraremos perto de uma. De modo que o que
futura do fenômeno da criminalidade, do que, propriamente, do fenômeno da se dá em termos da interação entre nível de vida e criminalidade parece-me
criminalidade como ela se apresenta hoje, a prazo curto, pois, conforme esta~ que deveria ser tomada, muito mais, em termos globais e altamente sofisticamos todos de acordo, ela ê. reflexa a um modelo económico e a um modelo dos - em termos de conceituação de qualidade de vida, levando em conta o
político -se me permitem dizer- interados e integrados, que se apresentam futuro longínquo, ou seja, iniciei um Projeto, logo no começo do meu Goverem fase evolutiVa mas, seguramente, que não apresenta uma solução, nem um no, chamado PROMAM, que era o Programa de Meio Ambiente, e consegui
nem outro, para aquilo que procuramos resolver, os gargalos fundamentais organizar diversas câmaras técnicas, que tratavam, inteiradamente, de todos
os efeitos sobre o meio de devastação florestal, até a última que acabei de insda sociedade, cujo efeito final é a violência.
Os Srs. podem ver, nos quadros que distribuí, que dos diversos índices, talar que ê a de poluição sonora. Este ê um aspecto extremamente importante
na renda familiar do menor. a porcentagem de 70% dos c,rimes de menor são e igualizador de oportunidades, independente da heterogeneidade social e
aqueles cuja renda familiar do .menor é de até um salário mínimo.
econômica. Mas, V. Ex' sabe que, no fundo, as reações sociais são incríveis.
Com relação à atividade ocupacional do menor, e acho importante fixar Descobri que, de cada 100 árvores que eu plantava, 80 eram, simplesmente,
no menor, uma vez que todos os índices são tergiversãveis, as estatísticas são destruídas, antes do primeiro ano de vida. Isto é difícil para nós, Engenheiros,
muito falhas, com relação à atividade ocupacional do menor, temos um nú- Arquitetos, Administradores, aceitarmos como um fato normal. E, somos
mero notável: que 94% da criminalidade do menor incide sobre aqueles que obrigados a aceitá-lo e hã um indutor fundamental das nossas decisões, en-
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quanto Administradores municipais-~ a reação do homem, do seu meio, do
seu ambiente, contra qualquer decisão que não emane dele próprio. Então,
estamos procurando, agora, aproximar isto de outra forma: estamos procurando fazer com que as escolas primárias .de 111 grau sejam os fiscais ou beneficiários das multas da destruição ecológica, fazendo com que a própria sociedade passe a se interar e a se integrar num programa que terá conseqUência de
prazo longo.
Então, era isto o que cu tinha a dizer com relação ao problema do nível
de vida. Evid:ntementc, não apenas enquanto cu estiver na Prefeitura, mas,
mesmo após, tendo cm vista que permanecerei dentro do mesmo circuito,
uma comissão - a Comissão de Inqu~rito - serã mais do que bcm-vinda.
Tenho certeza, falarei com o Sr. Governador, e S. Ex• dará todas as condições
e cu mesmo me prontifico, mesmo ,1ão estando mais na Prefeitura, para
conduzi-los, juntamente com o meu atual Sccretãrio de Desenvolvimento Social, a todos os pontos importantes de visitação.
V. Ex• nos pediu para procurar conceituar a favela. Eu procurei tomar
algumas notas, aqui, e cu diria o seguinte: a característica bãsica da favela é a
ocupação ilegal dos terrenos por invasores. E, segundo, a falta de infraestrutura dos serviços públicos: âgua, esgoto, luz clétrica etc. Agora, por não
ser ocupações legais, as favelas não são consideradas logradouros públicos.
Então, evidentemente, elas inibem a ação do poder público. Quase todos os
serviços disponíveis são obras da própria comunitlade, -isto ê extremamente importante e inclui, também, evidentemente, a parte de infra-estruturaque vai até luz, as famosas Comissões de Luz das favelas. Não ê o tipo de moradia que deve caracterizar a favela, mas, sim, a sua origem de ocupação que
é ilegal. A favela do Rio, por exemplo, tem elevado o percentual de casas de
alvenaria, embora predomine as habitações rústicas. E, acabamos de fazer
um levantamento numa das favelas mais importantes, lã, e descobrimos, por
exemplo, proprietários de barracos, um deles com mais de 180 barracos, cuja
renda média, mensal, deve ser na ordem de SOO mil cruzeiros. As populações
dos conjuntos habitacionais apresentam as mesmas características sócioeconómicas das populações faveladas. Mas, essas, por exemplo, não estão incluídas nas nossas estatísticas de favelas. Portanto, em termos de habitação
de áreas carentes, deveremos, para ter um número -acertado, incluir essas ha~
bitações. E, lembro, ainda, que algumas das favelas do Rio de Janeiro são
maiores do que a maioria das cidades brasileiras. Posso letnbrar Rocinha, Jacarezinho, o conjunto das favelas da ârea da maré, e outras.
Outro dia, estava com seu antecessor, nosso colega Saul.lá no Palácio da
Cidade, famoso Palãcio da Cidade, escritório central da municipalidade cto
Rio de Janeiro, cuja arquitetura tão suntuosa quanto ineficiente para o fim a
que se propõe, e a minha vizinha era a favela de Dona Marta. A Favela de
Dona Marta, sozinha, tem cerca de sete mil barracos. Acho que ela ê quase o
dobro do total da sua favela, ou pelo menos aproxima-se se não me engano, a
sua tem cerca de cinco mil barracos, foi o número que o Saul me deu, seis mil.
Mas essa ê apenas uma favela que é minha vizinha.
Então, é isso que tinha a falar sobre problema de conceituação. O Deputado Daniel Silva, com muita propriedade, lembrou-me que também não
adianta fazer só uma exposição sobre as nossas realidades, mas o que fizemos
a respeito dela? No meu caso, imediatamente após verificar que eu não tinha
um instrumento de ação, e voltando sobre o foco-origem da criminalidade,
concebi uma secretaria específica para o assunto, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social. Essa secretaria era uma secretaria que, ~a verdade, seria
apenas meio e terminou corno uma secretaria fim. Mas, na prefeitura, é óbvio, temos é que estar com a mão na massa. Foi através disso, integrada à Secretaria de Planejamento, que procuramos ter uma visão macro do conjunto
de impossibilidades e dos gargalos sociais criadores desses fenômenos, o mais
importante, o que- preocupa -a -comissão de Inquérito.
Agora, vou me permitir, finalmente, chamar a atenção de que elabora·
mos aqui sobre as conseqüências e sobre os efeitos, indo até ao extremo de es·
tarrnos de total e comum acordo, extensivamente, acredito, sobre as conseqüências do modelo econõmico. Eu me permitiria, Srs. Senadores e Srs. Deputados, chamar a atenção de que mesmo esse modelo econômico é conseqüente. O problema fundamental, a meu ver, está naquilo que falei superfi~
cialmente, na interação de uma proposta política com o modelo econômico.
Não serâ viável uma simples reforma tributária que atenda uma numerologia
que poderemos criar cm dois tempos. Acredito que seja de fundamental imw
portância a interação dessa proposta com algo que signifique a cons-ensualidade em nível do grupamento primãrio da Nação que, no caso, juridicamente, é o município-.---M uito obdgado.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrda) - Com a palavra a Senadora
Eunice Michiles.
_
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A. SRA.. EUNICE MICHILES- Sr. Presidente desta Comissão, Srs. expositores, Srs. Parlamentares, Sras. e Ses., não tenho, de fato, nenhuma pergunta a fazer, mas apenas algumas considerações.
As exposições de V. S•s nos ajudam a, de fato, tomar consciência de onde
de fato estão as reais causas da violência. Os números citados, por exemplo,
pelo Prefeito Jaime Lerncr, obrigam-nos a uma reflexão, pois são números de
tal forma assustadores, que nos permitem sentir que a violência que nos incomoda, na medida em que nos atinge, ela está muito mais dentro da nossa responsabilidade como sociedade.
Isso, de fato, é wn lado do problema que, quase que conseguimos omitir,
porque só nos assustamos na medida em que ela nos atinge. E isso nos ajuda,
de certo modo, a diagnosticar, levantar esse diagnóstico que V. Ex•s fazem. E,
alguma coisa que o Prefeito de São Paulo chamou a atenção- embora, fuja
um pouquinho à dinâmica da Comissão, mas realmente me assustou - é o
número de acidentes que ocorrem em São Paulo, a violência do automóveL
Isso, realmente, é muito assustador. Eu gostaria, então, de fazer uma observação e, de certo modo, uma pergunta: serã que nós somos tão maus motoristas, ou o problema estâ realmente, na mâ qualidade dos nossos carros? Porque, realmente, não se admite um número tão maior de morte em relação ao
número de veículos em nosso País. Isso, realmente, foi uma cifra que me assustou.
Senti, na exposição de V. Ex•, também, uma angústia que me parece presente nos três depoimentos. t a necessidade vital do fortalecimento da autonomia dos municípios, como um elemento para evitar a migração que é, de
certo modo, aquilo que alimenta as populações periféricas das grandes cidades e causa da cultura, sem nenhuma dúvida, da violência, violência essa que
me parece, no Rio de Janeiro, jâ atingiu a níveis e que parece até mórbida. E,
no resto, nos bastaria ou nos limitaríamos a apelar ao administrador brasileiro para uma escolha de prioridades dentro das necessidades sociais. Pareceme que isso é, absolutamente, importante, no momento, para que consigamos
evitar que esse caldeirão em ebulição, em perigosa ebulição, venha a explodir.
De maneira que acho que essa é uma responsabilidade muito grande dos ad~
ministradores brasileiros.
Eu disse que não iria perguntar, mas vou perguntar sim ao Prefeito Jaime Lerner. Parece~me que ele conseguiu alguma coisa inédita, na cidade de
Curitiba, que é o aumento tão notâvel das áreas verdes. O Prefeito Israel Kla~
bin dizia que, no Rio de Janeiro, se destrói 80% daquilo que é plantado.
Como V. Ex• conseguiu esse aumento notável da ãrea verde que, de certo modo, parece-me, assim, um elemento amenizador da violência?
O SR. JAIME LERNER- Mas uma vez, ressalto a intervenção muito
inteligente da ilustre Senadora em dizer que devemos colocar claramente as
prioridades. Várias vezes, prefeitos brasileiros foram responsabilízados por
uma falta de colocação clara das suas prioridades. Não é verdade. Não hã
hoje um município brasileiro, nenhum prefeito brasileiro, que não saiba, exatamente e claramente, aquilo que é fundamental para o seu município, mesmo porque a própria população está lhe cobrando diariamente. E não dá
para fugir de um leque de cinco ou seis alternativas: transporte de massa, saneamento, educação, atendimento à população de baixa renda, áreas de lazer.
Realmente, qualquer atuação, em qualquer uma dessas prioridades deste leque, que não é muito grande, nos dâ uma garantia de que os municípios, as
prefeituras e os prefeitos sabem muito bem o que querem e não são aqueles
responsáveis pelas fontes luminosas do passado.
Pretexto que tem servido à administração central, de protelar, por anos e
por anos, porque não conhece o município, uma decisão no sentido de maior
distribuição tributária.
Nós, especificamente em relação à sua pergunta, tivemos a sorte, no município de Curitiba, no período de 71 a 75, de adotar uma atitude bastante
pragmática em relação ao problema de ãreas verdes. Tenho dito que o melhor
programa de âreas verdes é a fotografia aérea c o decreto de desapropriação,
porque, várias vezes, outros munícípios que não tiverem a sorte ou a oportunidade de intervir, naqUCle momento em que a terra estava em um custo mais
accesível, perderem muito tempo em diagnósticos e, quando o diagnóstico se
encerrava, a área verdejá estava perdida ou supervalorizada. Então, o índice
de ãrea verde mudou sensivelmente, naquele período, com uma atitude bastante pragmática. Chegamos à conclusão de que muito mais barato do que
construir uma praça era a desapropriação de um bosque existente. Felizmente, ainda havia essas ãreas, esses bosques, em Curitiba. E a desapropriação,
por valor justo, rãpida, possibilitou~ nos essa mudança e a garantia de um legislação específica. As áreas verdes de Curitiba- são mais de 92 bosques que
devem ser preservados e mais um parque enorme que estã sendo uma continuidade em várias administrações, que é o Parque de Iguaçu - nos possibilitaram 45m2 de área verde por habitante, quando o índice da ONU- se é que
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mente ser adotadas, sobretudo aquelas que são proclamadas pelo próprio
Partido do Governo que é a reformulação tributária do País. Nenhum município do Brasil pode viver nas condições atuais. Quem declara isso não é a
Oposição. Quem declara isso é o Partido do Governo, o que equivale dizer: é
o próprio Governo que declara. Mas não toma nenhuma medida positiva c
concreta para reformular esta posição proclamada por todos os partidos,
com a dianteira do Partido do Governo.
Eu perguntaria a V. Ex• se os trabalhos da Comissão terão continuidade
após o almoço. Ou, então, terei a liberdade de, no plenário do Senado, abordar este assunto que reputo do mais alto interesse do País.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Devo informar a V. Ex• que
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, cedo minha vez ao nobre os nossos trabalhos serão encerrados logo após ouvirmos o último orador
Senador Hugo Ramos.
inscrito.
Consulto o nobre Senador Dirceu Cardoso se está. interessado em fazer
O SR. HUGO RAMOS- Sr. Presidente, por gentileza do Senador Dirceu Cardoso, que me cede apenas cinco minutos do seu tempo, dado que te- alguma indagação, porque V. Ex•, que é têcnico em Regimento, inovou, mas,
nha um compromisso urgente, eu desejaria fazer algumas considerações preli- com toda aqUiescência da Presidência, sem nenhuma objeção •.•
minares, a primeira das quais. feiicitando a V. Ex• pela iniciativa que teve.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não é relevante, é apenas uma obserEstamos aqui reunidos para uma Comissão Parlamentar de Inquêrito, vação ...
mas, na verdade, não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia)- Apenas quis fazer uma obestritos do conhecimento vulgar da Lei n9 1.579. Aqui estamos fazendo uma
Comissão Parlamentar de Inquérito no sentido da pesquisa, que é muito mais servação quanto ao aspecto de V. Ex• ter pedido cinco minutos ...
sério, inclusive nos Estados Unidos; e é o que se deveria fazer, aqui, em nosso
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não tenho cedido só para ele. Para V.
País, com uma restrição constitucional que só admite a existência de cinco Ex'". mesmo, ontem cedi.
CPis, salvo por pronunciamento da Maioria do Congresso. Eu considero que
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quêrcia) - Só quis ressaltar essa inoo PDS, Partido do Governo, deveria abrir mão desta restrição constitucional, vação e dizer que V. Exf. tem toda razão e está com a palavra.
para permitir inúmeras outras Comissões de pesquisa, tal como esta que
O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, já que tivemos aqui asaorienta o Congresso Nacional, que torna o parlamentar mais apto ao próprio ·
cxercício a que se dispôs por representação popular. A segunda, Sr. Presiden- tisfação de nos defrontarmos com três administradores das maiores cidades
tt, é verificar que parte dos representantes do Partido do Gbvcrno uma crítica brasileiras que vieram revelar aqui também os mesmos problemas, recordeifundamental: a da existência crescente do domínio tributãrio da União sobre me aqui, que a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. Quem leu a A Cidade
os Municípios.
Colonial de Nelson Omegna e ouve a declaração dos três Prefeitos, das três
Foi declarado aqui, tem sido declarado no Senado, tem sido, inclusive, maiores cidades brasileiras, achamos que evoluímos pouco em matéria de asdeclarado na Câmara dos Deputados, vale dizer, no Congresso Nacional, a sistência.
una voi'ce que os municípios brasileiros estão falidos. Acabei de ouvir, se não
Devo dizer, Srs. Prefeitos: eu nã_o nasci na lua, cu nasci no interior deste
me engano, do ilustre Prefeito do Estado de São Paulo, que, efetivamente, os meu País. Não vivo numa grande cidade. Os Srs~ morrerão e esses problemas
municípios estão falidos. Nem outras têm sido as ponderações feitas pelo ilus~ continuarão, porque as causas são muito difíceis de serem combatidas e, com
tre Prefeito da minha cidade, Rio de Janeiro, o ilustre Prefeito Klabin, ao pc- esta falta de recursos que os Srs. lamentam, as causas continuarão. A in·
dir, inclusive, a moratória para pagamentos das dívidas do município, o que chação das cidades é um problema diãrio, diuturno. As cidades que recebem,
vale dizer que é um estado falimentar ou pré--falimentar. O município do Rio como os Srs. sabem, uma massa de habitantes por dia. E permita que eu faça
de Janeiro foi atingido, literalmente, por uma ação do Governo que estabele- um paradoxo: em todo núcleo residencial que V. S•s construírem em Curiticeu a fusão do nosso Estado, contra a vontade da população, tornando o se- ba, em São Paulo e no Rio de Janeiro, abrir-se-â uma nova favela. Por quê?
gundo Estado do Brasil, que era o Estado da Guanabara, um dos municípios Porque o direito fundamental, o desejo fundamental de melhoria está. no funfalidos, Cidade·Estado, tal como algumas outras cidades do mundo, como do da alma humana. Moro no interior. Todo habitante da pequena ârea, o
Hong Kong etc., que conhecemos, têm peculiaridades que não podem ser mo- agricultor, sonha viver na cidade, seja de que modo for. E todas as vezes que
dificadas por uma legislação que seja idêntica a todos os municípios do Bra- o jornal noticia que o Prefeito de São Paulo, o Prefeito de Curitiba e o Prefei·
sil. Cuidar, com uma legislação idêntica de um longínquo município do Bra- to do Rio de Janeiro construíram uma ãrea habitacional de 60 mil habitantes,
síl, a cidade do Rio de Janeiro ou a capital do Estado de São Paulo ou outras ele diz: chegou a minha oportunidade, e se desloca para ali, para o Rio de lagrandes cidades do Brasil, é estabelecer uma medida uniforme para assuntos neiro, para São Paulo, para Curitiba. Toda grande massa de habitação que se
inteiramente heterogêneos. V. Ex'" não pode administrar a cidade do Rio de constroe, nestas cidades, abre-se uma nova favela. E são cidades, como V. S•s
Janeiro com os mesmos parâmetros jurídico-legais e administrativos dos mu- sabem muito bem, que terão 15, 20 milhões de habitantes daqui até o fim do
nicípios menores do Brasil.
século.
Quem estâ falando é um Senador pelo antigo Estado da Guanabara, hoRecordo-me, agora, um ditado oriental: "Não diga a quem chora, não
je, pelo Rio de Janeiro, qae também é uma vítima dos assaltos do Rio de Ja- chore, antes de dizer a quem bate, não bata". ~um ditado oriental. Acho e
neiro. Já fui assaltado 4- vezes: uma das quais, a primeira, com um tiro de disse isso, quando esteve aqui o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do
..45" no meu automóvel que fez um rombo enorme na sua carroceria, mas Brasil, estamos encarando o problema de causa e efeito, creio eu, de uma mative a felicidade de sair vivo c estar aqui, incomodando os meus colegas; um neira distorcida. Abrimos o jornal; todo agente do ilícito, todo criminoso~
de meus filhos também foi assaltado 4 vezes. O que estou declarando aqui, todo assaltante, todo assassino, jâ existe no jornal, jâ com simpatia. Ele vem
Presidente Orestes Quércia, não é para ressaltar o- B.specto individual, mas de uma família, que tem três, seis filhos, todos passam fome e foi esta a reação
para ressaltar o aspecto gravíssimo: é que desses assaltos Só"Um foi comunica- que ele teve. O outro a terra sepultou os seus erros e suas mâgoas, e suas
do à Polícia, à Secretãria de Segurança, e sete não foram declarados. O que amarguras. Ainda mais, desculpem se estão ouvindo missa seca. Estão ouvin~
ocorre, na cidade do Rio de Janeiro, é que 80% dos assaltos não sã.o comuni- do um homem que sente assim estes problemas. Disse aqui o Sr. Presidente
cados às autoridades pela incapacidade que as mesmas têm em resolver os da Ordem dos Advogados: os jornais, os administradores, os homens públiproblemas da violência urbana. Esse aspecto também é pertinente à cidade de cos, estão descalçando o sistema policial brasileiro, porque é um homem que
São Paulo.
vence com vencimentos de fome e de miséria. E é ele que é chamado, a horas
Estou aqui abordando alguns aspectos desse problema, mas, diante do tardias, para ir prender quem bate, quem mata, quem rouba c quem chacina
adiantado da hora- e eu que já abusei da paciência do nobre Senador Dir- uma família. h o policial. Vence salários de fome. E é chamado, a horas tar·
ceu Cardoso, que me cedeu cinco minutos e eu jã lhe roubei muito mais do dias, para prender o assassino de armas na mão. Todos os jornais combatem
temp6 que me era destinado, - deixo para usar da palavra, no plenário do os policiais. Tudo. A televisão, o rãdio, tudo, em cima do policial, mas ele é
Senado, para abordar mais exaustivamente o problema, not"ãdament-e com re- que é o agente, a malha de segurança nossa, ele que nos dâ a tranqUilidade, o
ferência à cidade do Rio de Janeiro, caso V. Ex• não entenda dC prorro"gar os sossego, o respeito a nossa casa e ao nosso lar. Então, criou-se uma apretrabalhos desta Comissão, após o almoço, para que prossigamos nos debates ciação distorcida de que o Juiz, este sim, em casa, que não enfrenta o bandido
tão elucidativos e interessantes para o Senado e para a Câmara, isto é, para o no seu tugúrio, no seu valhacouto, na sua teia, no seu penhasco, na sua favela
Congresso Nacional, a fim de estabelecermos medidas que precisam urgente- ou aonde for, o juiz julga, então, com sua calma, dentro de casa, e condena,
r>ó8emos acreditar em índices - o índice considerado bom pelas Nações Unidas chega ao nível de 11 a 16m2 de ãrea verde por habitante.
Então, a resposta ê esta: a idéia de que é possível entregar rapidamente
uma ãrea verde à população, em 15 dias, através da desapropriação, é mais·
conveniente, é mais barata, do que se esperar Uttt"OU dois anos para se construir uma praça e, depois, mais 20 anos, até: que csssa arborização atinja a sua
maturidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (ORESTES Quércia) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso.
--
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às vezes, o agente e condena a policia, c desaba cm cima da política. Srs. Prefeitos, o policial que vence pouco acima do salário mínimo e tem que prender
'O ladrão, o assassino, o assaltante, etc. de armas na mão, na hora da extrema

violência, na hora cm que está no paroxismo da sua ação. Portanto, uma das

coisas é melhorar o aparelhamento repressor, a malha de segurança ~ a polfcia, não 6 só o Judiciário não, 6 a polícia. E disse aqui: um mau Juiz faz mais
mal a uma colctividadc, a uma sociedade, do que dez bandidos de revólver na
mão. Cito no interior, porque este 6 o fenômeno que se passa na minha ~da
de. Então, Srs., a minha impressão é a seguinte: é uma observação, já que se

leva a vida cm observações, em estudos, tabelas, índices, acho o seguinte: setenta c cinco por cento da criminalidade não ê por causa da favela, é por causa do maior ndmero. Temos índices, na cidade, de 20 mil, 30 mil, mas, nas
grandes cidades, nas megalópoles, isto corre por conta do excesso, do inchaço
de população. Esse é que é o problema. Não é a miséria só não. Todos temos,
no fundo, a bondade humana que é o substrato de todo o cidadão, do peque·
no e do grande. Então, é uma o.bservação que deixo à consideração dos ilustres prefeitos que nos honram hoje com a presença aqui na Comissão. Pensar
mais isso: é o aparelho repressor é que precisa ser melhor cuidado. Principalmente a polícia, tio malsinada pelos nossos jornais, rádios e admini~tradores,
políticos, etc., mas, eles é que são a primeira linha de defesa da sociedade para
combater o crime, n'a hora em que se comete, na hora em que se pratica, na
hora em que ele se desencadeia. Esta é uma observação, Sr. Presidente, e
agradeçt> a V. Ex• a magnanimidade que teve de me permitir mais 5 minutos,
depois dos 5 minutos que concedi ao nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Nós é queagrade<emos a V.
Ex•
Com a palavra o Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputa·
dos, ilustres Corlferencistas:
A minha fala ê apenas para te<er algumas considerações e algumas $Ugestões. A primeira é apenas para reforçar o meu care amigo, Prefeito de São
Paulo, que vou dar um dado real, e se não vai explicar, pelo menos, vai dar
quadro geral que, talvez, explique aqui a nossa querida Senadora.
Em 1975, São Paulo, o Município de São Paulo, tinha I milhão e 300 mil
automóveis. Tóquio tinha 2 milhões e 100 mil automóveis. Em 1975, morreram, no local do acidente de trânsito, na cidade de São Paulo, 4.276 brasilei·
ros. Em Tóquio, para o dobro de automóveis, morreram, no local do aciden·
.te, 386 cidadãos. Realmente, o grande assassino, em São Paulo, ~ o trânsito.
E aqui me permitia rapidamente dar um enfoque que jâ tivemos oportunidade, várias vezes, de dar. Os americanos dizem sabiamente que o problema de
trânsito é um problema de três "e" engineering, enforcement e educatlon, educação, engenharia de tráfego e de trânsito, e ação policial da justiça. Acredita·
mos, pelas experiências que tivemos em: São Paulo, durante quase cinco anos,
que ê um problema exclusivamente de educação. E, aqui, dou um exemplo
tambêm: eu gostaria de que aqueles que, um dia, tivessem possibilidade de ir
na cidade de Franca, de visitar, na Circunscrição de Trânsito de Franca, uma
cidade mirim que é freqUentada diariamente por colegiais de sete a oito anos,
durante 365 dias por ano. Educando a criança, nessa idade tenra de sete a dez
anos, o que é trânsito, o que é sinal, como se anda nas ruas, é uma conscientização que vai dar maturidade e educação a respeito do trânsito, a única solução, no nosso entender.
Mas, a nossa interferência, realmente, diz respeito a dois assuntos râpi·
dos. Continuamos a reafirmar que quanto a alternativas, prioridades, urgências, objetivos, o problema da violência urbana é problema do menor. Enquanto não tirarmos esta semente do menor, dos 1.700 favelados lâ do Rio de
Janeiro, que devem representar na faixa de 10 a 12 anos, da ordem de 17 mil,
dando a eles, durante um período de 6 a 8 anos, educação, lazer c profissão,
todas as outras soluções serão paliativas. A nossa última observação diz respeito ao nosso caro Prefeito do Rio de Janeiro, quando abordou, de relance,
alguns fatos atinentes ao problema do sistema policial brasileiro, e falou cm
corpo de vigilantes. Pelo amor de Deus, meu Prefeito, não pense mais nisso.
O senhor falou para mim em nfveis gerenciais sobre ofertas de serviços no res~
peito ao conceito vasto de vigilância. Vigilância ~ um conceito muito vasto
mas tem dentro de si, de uma certa forma, independente do direito, da obrigação que cada um tem de vigiar a si próprio, o seu patrimônio, a sua vida,
um conceito que vem do contexto, digamos assim, da realidade, tem um certo
poder de polícia. E o senhor falou, agora, há pouco, no problema do funcionário público do Estado, em nível gerencial, no problema de eficácia, eficiência de período de recurso. Pois, muito bem! O Estado de São_ Paulo, asseguro
ao senhor, sem errar muito em números, tem na ordem de vinte mil vigilantes
autônomos, recrutados ao sabor de quem quer que seja, que precisa de vigilantes, da ordem de quarenta mil vigilantes particulares, pertencentes a qua-
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renta e sete empresas, sessenta mil policiais militares e vinte mil policiais civis,
que dá a ordem de cento c quarenta mil vigilantes, com poder de policia e no
poder de polícia. Gararit.o a V. Ex• que, se esses cCnto e quarenta mil fossem
reduzidos a sessenta, com a qualificação necessária, com a estrutura necessária, teríamos menos desperdício de recursos e'mais eficiência no retorno da
prestação de serviços. E a causa fundamental disso, no nosso entender, é sempre a União. Agora hã pouco, disse, aqui, que o Congresso, infelizmente, não
tem poder decisório nenhum. Não temos a capacidade de fazer um projeto e
de difundir as nossas idê:ias, porque, infelizmente, sem saber a idéia do Executivo, tudo. será baldado, todos os nossos esforços. E a grande frustração que
temos, aqui, neste Congresso, pelo menos a mim, num setor como este. Sem
fazer apologia, aqui, âe quem quer que seja, mas, está aqui o meu caro Deputado Perez, antigo Delegado do Rio de Janeiro, que sentiu na carne o que-':.
enfrentar a violência, de metralhadora na mão, enfrentando quem tem uma
opção, matar ou morrer. Enfrentamos essa opção, nós sabemos o que é aviolência.
Já está cantado e decantado em prosa e verso, o que é isso, o que é aquilo, mas, pelo amor de Deus, uma medida, a curto prazo, vou oferecer aos senhores que a União estude e baixe uma política de segurança nacional, dando
autonomia aos Estados e aos Municípios, para, dentro de certas normas, ela
possa, realmente, baixar uma uniformidade, digamos, no sistema policial brasileiro.
Ainda hoje fui procurado por meia dúzia de vigilantes do Distrito Federal, que vieram me transmitir que o DASP estã criando, agora, agentes de vigilantes, como se fossem funcionários públicos do Estado. Vamos cultivar
mais um quadro, em que temos vigilantes irregulares, sem legitimidade na
função, polícia militar, polícia civil, nessa dicotomia eterna, que vai eterna·
mente impedir que o aparelho policial seja, realmente, eficiente, com salários
muito baixos em função da enormidade de recursos humanos pouco aprovei·
tados e mal qualificados. De modo que temos algumas idéias a esse respeito,
jã traduzimos, inclusive, no relatório que entregamos ao Ministério da Jus.
tiça, patrocinado pelo Conselho de Segurança, do qual, hoje em dia, inclusive, sou Presidente, e vou fazer das tripas coração para, na medida do possível,
conscientizar ou não, de que ela tem que baixar uma politica, para que o aparelho policial, realmente, bem qualificado, bem remunerado, possa responder
a isso tudo, e não nessa heterogeneidade de vigilantes, de guardas, de agentes,
enfim, uma massa enorme de pretensos vigilantes que, em última análise, não
fazem coisa alguma, e não respondem à necessidade da sociedade. Enquanto
não levar a sério uma política do menor, enquanto a União não levar a sério
uma política, digamos assim, de manutenção da ordem pública, baixando diretrizes, deixando que o Estado resolva os seus problemas, vamos ficar, pelo
menos nesses dois aspectos, eternamente- desculpe-me a expressão- enxugando gelo e discutindo o sexo dos anjos. Muito obrigado.
O SR. ISRAEL KLABIN - Permite-me, Sr. Deputado. Compreendo
perfeitamente o ponto levantado pelo ilustre Deputado e, sobretudo, tenho o
maior respeito pelo seu conhecimento oriundo da exposição direta com o fa~
to, com a violência. Sabemos que o senhor pode ser, não apenas um consultor
precioso sobre esse assunto, como o senhor também poderá ser um agente de
ação fundamental, que interado com outras idéias, venha produzir um resultado final. Portanto, é com o maior respeito que eu me permito apresentar·
lhe a razão da minha proposta. Se, por acaso, fosse realidade a politica preconizada por V. Ex•, oriunda do Governo Federal, não estaria mais aqui quem
está falando. Na verdade, nós Prefeitos somos obrigados a lidar com o dia a
dia. E a violência, infelizmente, recai sobre as nossas cidades, os nossos mu·
nicípios, e não temos acesso nenhum a um processo de reação, a um processo
de participação com a Comunidade por essa agressão. E é dentro dessa proposta, ou seja, a falta de relação direta da Prefeitura com o fato da violência,
que eu me dispuz a tentar elaborar sobre estª matéria. Se fosse verdade que a
União teria Unl ti-atamento adequado para o problema de segurança, suprindo os quadros, dando recursos, instrumentalizando a policia estadual, em todos os seus níveis, ê. óbvio que eu não procuraria uma maneira de - e é isso
que eu go-staria que o nobre Deputado pensasse junto comigo - de institucionalizar o que já existe, sobre uma forma, eventualmente, até perigosa para
a comunidade que a contém. A proposta, basicamente, é a de que não existem
recursos disponíveis no município, no entanto, a comunidade carece de segurança, e, no entanto, ela se supre de instrumentos não legais, não coibiveis e
não orientados para o bem comum, que é o vigilante. A minha proposta, de
uma certa maneira, seria fazer com que a comunidade, ela própria pagasse
pelos seus serviços, sob a supervisão do Governo e interado juridicamente,
em todos os níveis possíveis, com os· Estados e com a União.
O número que tenho para ilustrar a falta de- aliás, com concordância
absoluta com V. Ex•, Sr. Deputado- para ilustrar o que V. Ex• falou é que
na nossa polícia estadual, no Rio de Janeiro, para um corpo previsto de 37
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mil homens, existem apenas 27 mil, para um Corpo de oficiais, não me lembro
o número, mas· posso lhe dizer que foi aberto um concurso, hã pouco tempo,
para suprir cerca de 60 vagas no curso de oficiais- e compareceram 36 candidatos; para um concurso aberto para detetives, de cerca de 1.500 dctctivcs, praticamente, não apareceram candidatos, não havia recursos no Estado para
supri-los.
De forma que, caso haja uma polítiCa federal adequada para o assunto,
comp preconizada por V. Ex•, muito bem. Caso não, não temos tempo a perder, temos que procurar institucionalizar o que já existe, dando uma direção
adequada para ela. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
O SR. JAIME LEHNER - Com permissão dos demais Prefeitos, per·
missão do Senador Orestes Quércia, quero fazer uma rápida resposta às colocações dos Senadores Hugo Ramos e Dirceu Cardoso, das quais discordo totalmente. Primeiro porque, quando o Senador Hugo Ramos ressaltou o aspecto de que foi assaltado quatro vezes, eu gostaria de lembrar que o homem
marginalizado ê: assaltado diariamente nos seus direitos de homem. Segundo,
quando o Senador Dirceu Cardoso falou --infelizmente, S. Ex•s não estão
aqui presentes, e eu gostaria que pudessem responder- que qualquer núcleo
residencial significa uma nova favela. Não é verdade. Depende da concci·
tuação, da' colocação como se faz esse novo núcleo residencial. Temos feito
uma série de programas habitacionais, no Município de Curitiba, e nenhum
desses programas, aqueles menores integrados na. zona urbana, passou a se
constituir uma nova favela. O terceiro é discordar da colocação de que o homem é atraído pela cidade.
E evidente, um pequeno' percentual. Mas, na verdade, o homerh não ê
atraído; ele é expulso do campo e da pequena cidade. Um outro assunto: também discordo do fato, da colocação, aqui, de que estamos, aqui, enxugando
gelo e_ discutindo o óbvio, discutindo o sexo dos anjos. Não acho, principalmente, pelo fato de estarmos diagnosticando, colocando, aqui, problemas
·que praticamente jã são um diagnóstico nacional. E existe uma frase de um
grande microbiologista, de um grande pensador, que disse: tendência não é
destino. O fato de estarmos colocando, aqui, exatamente, qual ê a tendência
das coisas que estão acontecendo, dá-nos a possibilidade de corrigir essa tendência e inverter esse destino.
A outra colocação é sobre acidentes de trânsito. O Dep1,1tado Erasmo
Dias colocou que o automóvel é o grande assassino das cidades. Felizmente,
o automóvel não pode ser procCssado.
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fala em reforma tributária -não quero bater muito nesse ponto - mas ~
fundamental para que os municípios possam oferecer emprego, porque um
dado básico é condições de trabalho, às vezes quando se fala cm centralização, resistência a uma reforma tributária, quero lembrar que parece ser
mais cômodo, do ponto de vista do GoVerno Central, centralizar os recursos.
E muito melhor politicamente, mas é um aspecto bâsico: ao aumento de poder, corresponde o aumento da responsabilidade. Não se pode colocar em risco a, própria evolução da sociedade brasileira.
E para isso que estamos discutindo e é por isso que acredito que essa tendência que a maior parte dos homens públicos deste País querem evitar, o
fato de nós a levantarmos aqui vai nos dar dados para que a gente possa inverter essa tendência. Muito obrigado.
O SR. ERASMO DIAS- Eu gostaria de responder ao Prefeito de Curitiba. Primeiro, qUe eti lião me referi a Curitiba em nenhuma vez durante a mi·
nha exposição, mas respeito e acato a decisão dele. Apenas, eu gostaria de fa·
zer uma ressalva que talvez tenha me deixado mal colocado. Falei apenas em
enxugar gelo em medidas a curto prazo, que realmente nós estamos poupando, há cinco anos, uma esfera que diz respeito de perto à violência urbana e
não temos tido sucesso nisso - foi nesse sentido, porque decantar causas e
efeitos, isso já -tem cantado há muito e eu tenho ouvido todos, um levantamento. De modo que é preciso que deixe claro que tudo aqui é válido, até enxugar gelo é vãlido, até discutir o sexo dos anjos é válido, porque não sei até
hoje se o anjo é masculino ou feminino; E estou interessado.
De modo que tudo é vãlido. De outro lado, também eu gostaria de deixar claro que quando nós falamos que no trânsito, a educação é o principal,
logicamente, dentro de um contexto outro, que envolve fatores, os mais diversos possíveis.
O nosso Prefeito de Curitiba parece ser um excelente administrador e ele
não tendo problemas de violência como tem o Rio de Janeiro - onde vivo há
mais de 15 anos - ou São Paulo, desde que nasci praticamente, nós temos
mais na carne esse problema e ele não os tem. Ele me parece um excelente administrador, mas que tem a felicidade de não ter os problemas que enfrenta o
nosso Prefeito de São Paulo, o nosso Prefeito do Rio de Janeiro e que eu enfrentei, durante 5 anos, no dia-a-dia - eu e outros tantos.
De modo que está claro que, no problema do trânsito, nós sempre ressaltamos a educação, porque achamos que ê realmente um dos problemas que,
em nós o atendendo, teremos, a curto prazo, condições (inaudível), independente de tráfego, da própria ação da polícia. E permita-me aqui, mais um ins·
tante: em São Paulo quando Secretãrio da Segurança, nós criamos delegacias
especializadas em acidentes de trânsito, só para cuidar de acidentes de trânsi·
to, porque todos os homicídios dolosos de trânsito eram sempre de autoria
desconhecida e nenhum deles era esclarecido. Mantivemos equipes nossas e
instalamos, em São Paulo, equipes que só fazem isso: homicídios em acidentes de trânsito, para mostrar, inclusive, que a própria ação da justiça, não pu·
nindo aqueles que participam do processo, praticando homicí~ios dolosa ou
culposamente, faz com que a impunidade seja um fator gerador do acréscimo
nesse tipo de crime. Era o que eu queria dizer.

Não acredito que seja só um problema de educação, porque eu acho- e
gostaria de dar um exemplo com a minha cidade, para mostrar que o problema estã e por que existem tantos acidentes, porque aqui neste País, se deu im·
portância exagerada ao automóvel. E quanto menos importância dermos ao
automóvel, mais fácil vamos resolver os problemas das cidades brasileiras.
Vou citar novamente um fato: Curitiba, em 10 anos, não fez nenhuma
obra de vulto destinada ao automóvel- tem, talvez, o maior índice de moto·
rização do País e, no entanto, é a cidade que menos consome combustível por
automóvel por ano.
Outra coisa: é evidente que os números de acidentes também são propor·
cionalmente muito menores do que os apresentados por outras cidades. Não
é só uma colocação. No momento em que falamos em educação para trânsi·
to, é evidente que isso ê: importantíssimo, mas a importância maior é a visão
da cidade, e muitos administradores da cidade esquecem - evidentemente
não são os que aqui estão presentes - que o problema de trânsito é um dos
aspectos da cidade. E quanto mais nós dermos importância ao problema do
transporte de massa, melhor nós estamos resolvendo inclusive o problema do
automóvel.
Isso tem sido mais do que discutido, mais do que provado, porque cidades que hoje detêm um bom transporte de massa resolvem melhor os seus
problemas de automóvel, é evidente que resolvem, porque trata-se de 1:1ma al·
ternativa melhor, o que prova mais uma vez, que resolver bem uma cidade
economiza, às vezes, mais combustível do que uma simples troca de com·
bustível. Resolver bem uma cidade economiza aparato policial, melhora as
condições de segurança do que um simples aparato policial.

O SR. ISRAEL KLABIN- Permita-me, Sr. Deputado, acrescentar, no
caso de trânsito, ainda uma critica que, sem prejuízo de tudo o mais que foi
dito, é ainda uma crítica superposta à posição dos meus colegas.
Feliz ou infelizmente, V. Ex• vai encontrar em nós três, mesmo sem termos falado antes, uma grande homogeneidade de visão do conjunto, apesar
das diferenças básicas estruturais - e eu diria quase ecológicas, no sentido
social e econômico, entre Curitiba, São Paulo e Rio.
Mas há certas coisas que funcionam em termos de organismo, de organização. V. Ex• foi um excelente administrador de sua área, em São Paulo, e eu
procurei, assim que assumi no Rio, valer-me da experiência de São Paulo, no
que tange ao universo do transporte de trânsito. Cheguei à seguinte conclusão
e isso é importante: na cidade do Rio de Janeiro, são cerca de 16 agências dis·
tintas, em graus e níveis diferentes de poder, que regem o trânsito, todo ele orquestrado, na maior dodecafonia, por uma legislação federal.

Mais um aspecto: voltando ao problema, quando o Senador Hugo Ramos colocou o problema como 75% da criminalidade é por causa do maior
número. ou por causa do inchaço da cidade. E evidente, está aí a razão, porque o homem não é atraído, ele ê: expulso, ele vai ser marginalizado na grande
cidade.
Então, não estou dizendo que nenhuma das medidas levantadas aqui no
sentido de melhorar as condições de policiamento devam ser abandonadas,
pelo contrário. Mas é clãro que a causa principal não está aí e o fato de nós
colocarmos aqui o diagnóstico das causas significa que estamos chegando
perto do problema e tentando modificar, por uma razão básica: quando se

Impossível organizar isso. Cheguei à seguinte conclusão: era necessário
fazer um projeto de um instrumento coordenador- fiz um projeto chamado
RIOTRAN. Na verdade, eu me supri de tecnologia em São Paulo, elaborada
durante o seu período - MArio Laranjeiras e outros excelentes engenheiros
especializados no assunto.
Não foi possível, até hoje, não foi viável poder nem pensar com Seriedade nessa proposta, pois ela custaria inicialmente, 2 bilhões de cruzeiros por
ano. inicialmente. E é óbvio ·que, então, a quadragésjma razão era suficiente.
Eu ainda queria dar mais um pequeno número sobre o problema de trânsito •. especifie<imente sobre o Rio- e continuO dizendO: sem prejuízo de todo
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outro pensamento elaborado por aqui, sobretudo aquele exposto por V. S•,
topicamente, que é o problema do menor, que é fundamental.
No Rio de Janeiro, temos 400 mil carros sem garagem. E aumentam 100
mil carros por ano. V. S• falou sobre o exemplo de Tóquio e o relacionou a
São Paulo e eu vou lembrá-lo de que em Tóquio, não se licencia nenhum carro que não tenha garagem. Era este o número que eu queria aduzir aos seus
comentários.
O SR. REINALDO DE BARROS- Eu queria aqui manifestar-me totalmente favorável ao que disse o Deputado Erasmo Dias, de quem sou um
admirador e que foi um dos melhores Secretários de Segurança que São Paulo
já teve.
Eu gostaria de dizer que toda a campanha feita, na minha cidade, de educação de trânsito, o índice de acidentes diminui.
E uma verdade que a educação é um dos fatores principais, intimamente
ligado, claro, ao policiamento e à engenharia: readaptação das ruas, melho-rias de pontos, enfim, esses três conjuntos, toda vez que uma campanha é feita, em São Paulo, o índice de acidentes tende a diminuir. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao Deputado Daniel Silva
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Eu me congratulo com o Senado Federal, atravb do Presidente desta
Comissão Orestes Quércia, por estar se preocupando. E que, a partir deste
instante, jâ que estamos atrasados, possamos, de agora por diante, nlo 116
tentar enfocar e localizar os problemas, baseados principalmente na educação, volto a frisar, mas que possamos, a partir de agora, sair daqui com ser.
luções, com propostas e com o desejo de lutar para, não só combater a violencia, mas combater a causa da violência, combater a marginalização mais do
que os próprios marginais.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Tínhamos encerrado a inscrição, mas o Deputado Pêricles Gonçalves quer fazer uma rápida intervenção.
O SR. PERICLES GONÇALVES - Um minuto, Sr. Presidente, para
dizer a V. Ex•, com humildade, que a experiência nos impulsiona a dizer que a
incidência ciiminal tem as suas raízes no problema sócio-econômico. Mas
não é menos verdade que a violência, a incidência criminal, no País, tem suas
raízes também profundas numa legislação caduca, capcnga e antiquada.
Combate-se o crime, em 1980, com o Código Penal de 1940, código est~ que
só foi modificado para favorecer-o bandido. E, no nosso Rio de Janeiro, meu
caro Prefeito, porque hoje tenho o prazer de vê-lo, pela primeira vez, eu que
fui delegado também na cidade do Rio de Janeiro, a nossa desgraçada cidade
do Rio de Janeiro, o nosso infeliz Estado do Rio de Janeiro tem a sua incidência criminal também baseada na ineficâcia do aparelho policial, porque!:: dirigido por um cidadão que não tem capacidade para o exercício da função. Estou cansado de dizer isto publicamente. Hoje, repito as mesmas palavras can~
dentes, com a responsabilidade pessoal e a experiência da função. São 37 anos
da minha vida jogados à luta contra banditismo, e vejo, num misto de perplexidade e de indignação. a mantença de um interventor do Governo Federal,
no Estado do Rio, dirigindo uma polícia. Ele, que não sabe nada do ramo,
ele, que transformou a nossa polícia em cabide de emprego, levando para lá
37 assessores, todos eles incapazes para aquele mister. Não discuto, Sr. Presidente, a honorabilidade pessoal do atual Secretário, mas reafirmo que ele não
tem capacidade para o exercício da função, e está, com isso, comprometendo
seriamente não só o Poder da República, como também o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o Sr. Senador
M urilo Badaró.

O SR. DANIEL SILVA- Sr. Presidente, Senador Orestes Quércia. Senhores prefeitos:
Realmente, o problema que vem afligindo o Brasil, concernente à violência, se prende ao aspecto apenas do atraso. Talvez, estejamos atrasados dos
nossos estudos com relação à violência. E, hoje, ouvimos um Senador dizer
publicamente que foi assaltado 4 vezes. Talvez, tenha sido necessário um Senador dizer isso em público. Não vamos querer culpar as nossas autoridades
governamentais, mas, englobadamente, dentro de um contexto geral, o que
está faltando realmente são providências positivas.
Mas~ evidentemente, para que sejam tomadas providências eficazes e po~
sitivas, é preciso que se localize o problema. Por isso, quero me congratular
com o Senador Orestes Quércia pelo trabalho que vem realizando nesta comissão, que, alêm de suas atribuições, seus importariteS atributos, ela tem esse
principal de enfocar, de localizar o problema para que se tenha as soluções. E,
quando o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, Israel K.labin, estava falando sobre as suas dificuldades, a cidade que eu amo, a cidade onde nasci, eu
estava lembrando das dificuldades que ele tem tido, e desmembrando esse
problema, ele criou imediatamente a Secretaria Municipal de DesenvolviO SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Sr. Presidente, com a liberalidade
mento Social. Era a pergunta que eu ia fazer, sobre o que o município tem fei- de V. Ex•, e, de certa maneira, até contrariamente ao Regimento, e de certa
to. Estava aqui anotando a heterogeneidade, não só no aspecto étnico das forma também para honra nossa, foi aberta a Comissão à participação dos
nossas populações que se agruparam no Rio de Janeiro, mas também apro- Srs. Deputados. Sem querer parecer ser intolerante, percebo que vai se dar
veitando as palavras do Prefeito de São Paulo, ao dizer que São Paulo é uma uma polêmica sobre o problema do Secretário de Segurança do Rio de Janei~
cidadesui generis. Concordamos com isso. O Rio é uma cidade de transições, ro, o que evidentemente não é o objetivo desta Comissão. E eu faço, por ante-principalmente no seu aspecto político-administrativo. Nós fomos Distrito cipação ...
Federal, capital da República, passamos a Guanabara, a grande Guanabara,
O SR. PERICLES GONÇALVES- Quero afiançar que não.
que, quando começava a firmar-se como- um grande Estado brasileiro, foi
O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Faço, por antecipação, este tipo
transformado pela fusão num município, um municfpio pobre como disse o
de advertência, porque eu, como relator, não gostaria, e estou certo que os
Senador Dirceu Cardoso.
Vamos, então, aqui, delineando problemas, dificuldades, cada prefeito Srs. senadores também não gostariam de ver a Comissão descambar par~
tem as suas dificuldades. O problema maior, concordo com o Prefeito de São este tipo de assunto que, evidentemente, não é nosso objetivo e que foge inteiPaulo, está realmente na educação da nossa juventude e das nossas crianças, ramente às finalidades para as quais ela foi criada. Faço esta advertência,
que serão o futuro de amanhã. Mas a verdade, senhores membros desta Co- com o maior respeito. voltando a afirmar que a participação dos nossos commissão, é que estamos atrasados e o que está sendo feito realmente hâ de sur- panheiros da Câmara só enobrece e enriquece a Comissão.
tir os efeitos necessários. E eu me recordo também do que tem sido feito lâ no
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao DepuRio de Janeiro. Falo no Rio de Janeiro, porque, por ser representante do Rio, tado Miro Teixeira.
acompanhamos. Ao lado da ineficiência governamental, das dificuldades financeiras que atravessamos, estâ realmente a questão da localização, do enfo·
O SR. MIRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, não tive a oportunidade de
que do problema da segurança, do problema da violência. Gostei muito da assistir as palestras dos eminentes Prefeitos, aqui presentes, porque estava en~
expressão final do Prefeito de Curitiba, Jaime Lhener, quando ele disse que a volvido com a burocracia da organização partidária, e o nosso partido, hoje,
marginalização deve ter prioridade sobre os marginais. Não ~ a repressão, teve uma reunião da sua Comissão Nacional Provisória.
não é polícia, o Governo, através do policiamento, através das metralhadoMas, como carioca~ apelei à generosidade de V. Ex•. para que me fosse
ras, que vai resolver o problema. O problema é educacional, e ê o de cuidar concedida a palavra, porque eu gostaria de deixar, aqui, registrado, o sentitambém da marginalização. Eu me lembro também, quando o Prefeito Israel mento da cidade do Rio de Janeiro, em relação à administração do Prefeito
Klabin soube pela imprensa que vai presidir o Banco do Estado da Guanaba~ Israel Klabim.
ra, da sua preocupação de dar ao Estado um desenvolvimento maior na sua
O Prefeito Israel Klabim, à frente do Executivo do Rio de Janeiro, deinteriorização, dar recursos ao homem do campo, com infra-estrutura, para senvolveu projetes em números que, antes, nunca aquela cidade teve. Era
que eles não corram para as grandes cidades, e que haja essa inchação. A in~ uma cidade que crescia desordenadamente, e o Prefeito Klabim, com o seu
chação nada mais é do que uma disputa, uma sobrevivência daqueles que espírito público, com a sua sensibilidade de grande administrador, com a sua
querem viver melhor, daqueles que querem, naturalmente, a solução do seu sensibilidade de político, soube ordenar o crescimento da cidade.
problema. E o favelado já começa marginal no berço. Cada favelado que nasNo momento, ele deixa parte desta Administração e vai para a Presidênce já é um marginal, porque o pai dele, ·como disse o Prefeito, vai formar um cia do Banco do Estado, onde continuarâ colaborando com a administração
barraco clandestinamente. E ele estâ num_terreno ilegal, ele é um invasor. En· da cidade. E quero dizer, Prefeito Klabím, que o povo do Rio de Janeiro retão, a criailça já nasce como matginal. O problema é complexo.
conhece o trabalho de V. Ex' e só não lamenta a saída de V. Ex•. por entcn·
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der, que à frente do Banco do Estado, V. Ex' poderâ prestar assistência, não
apenas à população da Capital, como também às populações interioranas,
que sempre viveram à margem dos benefícios do poder público. Por isso, apelei à V. Ex•, Sr. Presidente, e faço questão de deixar aqui, registrado isso, porque tenho certeza, é o sentimento do povo do Município do Rio de Jan:eiró.
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a pàlavra o Sr. Israel
Klabim.
O SR. ISRAEL KLABIM- Senador Murilo Badaró, serã que existe algo, no Regimênto, contra o elogio mútuo, como eXiste contra a polêmica?
O SR. MURILO BADARO- Aliãs, Sr. Prefeito, V. Ex•, é, conhecidamente, uma das figuras inais luminosas da nOva gerãÇãO do Brasil. O Deputado Miro Teixeira nãó traz nenhuma novidade, ao consi&nar esta admiração
que todos nós temos por V. Ex•
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mente não apenas nos projetas, mas, também na conceituação da vivência
política, que me foi dado ter, durante esse período de exposição de linha de
frente.
No entanto, e aí eu falo apenas como Prefeito, -e eu acredito que atê falaria se me permitissem meu~ colegas, em nome dos três aqui presentes. A frustração diâria do homem qUe se dedica diretamente à sua comunidade, dentro
do modelo político e econômico, que nós vivemos, ê total.
Por outro lado, a exposição que temos, a osmose que sofremos com a
realidade da crise urbana, sem dúvida alguma, faz com que qualquer um de
nós esteja pronto e preparado para dar continuidade à sua vida pública, sob
qualquer forma. Acredito que o melhor exemplo, para qualquer um de nós,
seria o velho General Demósthenes, que,_ tendo perdido uma batalha e expul~
so do Exército, pleiteou servir. como soldado. E isso que nós Prefeitos deve~
mos fazer. Mas, somos, na verdade, não Generais, mas Soldados da nossa co~
munidade. E, Sr. Deputado, muito agradecido, mas, vamos suspeitar das nossas qualidades.

O SR. ISRAEL KLABIM- Muito sensibilizado, Sr. Senador, permitame, no entanto, argUir, sem modéstia, o que sinto profundamente, ou seja, a
O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) ~ Queremos agradecer aos
minha incapacidade. O Deputado Miro Teixeira ê altamente suspeito. Trata- Prefeitos Jaime Lehner, Reinaldo de Barros, Israel Klabin, a atenção e encerse de uma pessoa da minha mais íntima amizade, e colaboramos profunda- ramos a reunião.
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

MISA

Presidente
luiz Viana

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

PMOB

Lide r

Líder

Jarbas Passarioho

1 !,-VIce-Pretldente

Paulo Eltossard

Vfce-Udere:a

Nilo Coelho

Vfce-Líder••

Adorbc:d Juremo
Alo)'11o Chavt~s
Bernardino Viana
JoN Uns
lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo BadonS
Saldanha O.rzi

2•-V.ce-PreJidente

Humberto Lucena
JoH Richa
Marcos Freire
Mourb Benevidos
Nelson Carneiro
Orestes Quórcia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dinarte Mariz

1 .,.. Secretório
Alexandre Colta

2•-Secretárlo
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo
Lourival Bapti~ta

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretárlo
Gastào Müller

Líder

Suplentes de S•cretárloa

Gilvan Rocha

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

Vlce-Líderes
Evelósio Vieira
Alberto Silva

COMISSOES

1. Itamar Franco

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3.o493
RO"uniões: Terç'as·fl!iras, c!:ls 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilácquo" - Anexo 11

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira
local: Anexo ll - Térreo
Tclcfone»1 211-3-487
211-3488
211·3489

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

2. Lózaro Barboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benovides

1. H•nrique Santillo
2. Roberto Saturnino
3. Gilvan Rocha

(ÇCJ)
Assistente~ Ledo Ferreira da Rocha- 211·3499
ReuniõeS: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

(15 membros)
ÇOMPOSIÇÃO

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe~

Daniel Reis do Souza
local: Anexo 11 - Térreo
Telefones: 211.-3490
211·3491

Titulares

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros}

(CA)

COMPOSIÇÃO

Titulares

Presidente: Evelósio vieira
Vico-Prosidenht: leito Chaves
Suplente»

1. Passos Parto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrosslan
4. Jos6lins

1. Jutah'y Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Joào Calmon

1. Eveláslo Vieira
2. Leito Chaves
3. José Richa

1. Agonor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492
Reuniões: Quartcis-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" --Anexo 11

Presidente: Henrique, do La Rocqu•
1,9-Vico-Presidento: Aloyslo Chaves
29-Vice-Presidentez Hugo Ramos
Suplentes

1.
2.
3.
.o4.
5.
6.

Bernardino Viana
Holv'idio Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
7- Moacyr Do lia
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parentt~

1.
2.
3.
4.

Hugo Ramos
Leite Chaves
Lázaro Barhoza
Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montoro

1. lenoirVargas
2. Joáo Calmon
3. Almir Pinto
A. Milton Cabral
5. luiz Fernando Freire
6. Arnon Mello

de

1. Cunha Uma

2. Tancredo Neves

3. Dirceu Cardoso

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 211!-3494
Reuniões: Quartas-feiras, c!:ls 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

(CAR)

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1, Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMPOSIÇÃO

Titulares

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José Lins
Jess6 Freire
Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante

Suplentes

1. Jessé Freire

1. José Guiomard
2. Tarso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Dalla

3.
4.
5.
6.
7.

Passos Pôrto
Saldanha Derzi
Affonso Camargo
Mvrilo Badaró
Jo~é Caixeta

3. Benedito Ferreira
.4. Viectnte Vuolo

ÇOMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Titulares

1. Helvidio Nunes

2. Alberto Silva

1. Roberto Saturnino
1. Josó Richa
2. Teotónio Vilela
2. Orostes Quórcio
3. Marcos Freire
3. Tancredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Theos Ribeiro - 211-3495
Rcwniies: Quartas-feiras, c!:ls 10:30 horas
local: Saio do Anexo "B"

(COF)

Presidente: Jessé Freire
Vlce-Prosidente: Lázaro Barboza

2. Josê Sarney

Presidente: Taotónio Vilela
Vice-Presidenfe: Roberto Saturnino
Supl•ntes

1.
2.
3.
.4.
S.

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

(CE)

(ll membros}

(11 membros)

(7 membros)

Presidente: Mondes Canale
Vke·Pntsldt~nte: Agonor Maria
Titulares
Supfttntes
1. Mondes Canale
1. Raimundo Part~nte
2. José Lins
2. Alberto Sllva
3. Eunic:e Mlchiles
3. Almlr Pinto
4. Vicente Vuolo

COMISSÃO DE ECONOMIA -

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

Presidente: João Calmon
Vice-Prosidente: Jutahy Magalhães
Suplentes

João Calmon
Tarso Ovtra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chci-Ves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

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

1.
2.
3.
4.

José Uns
Arnon de Mello
Jorgct Kalume
Pedro Peclrosslan

l. Marc:os Freire
2. Gilvon Rocha

(CEq
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Assistente: Sérvto da fonMca Braga - 211-3492
Reuniàes: Quintas-foiros, bs 10:00 hc."CCs

Locab Sala "Cfóvis a.vilócqua" -
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COMISSÃO DE FINÀNÇAS (17 membros)

Assistente: Cartas da Fonseca Braga - 211-:W96
Rouniões: Quartas-feiras, IC!Is 11:00 horas
Local: Solo do Anexo "8"

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(Cf)

1. Marcos fnire
2. Mauro a.n.vides

1. Paulo Brossard
2.
3.
.C.
5.
6.

Nelson Carneiro
Hamor franco

3. leite Chaws

José Richo
Amaral Poixoto
Tancredo News

(17 membros)
Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - -211 ·3.497
Reunõõoo. Quamn-lo;..,., lo$ 11.00 ho.ao
local. Sala "Ruy llarbola" - AMxo H

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidento: Cunha Uma
V"Ke-Presidonte: Tancredo Neves

PI'Midente: Lomanto Júnior
V~ee-Pntsidonhh

TiM ares
1.
2.
3.
4.
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rrtularM

J. Saldanha Den.:i

Raimundo Parente
João Lúcio

2. luiz Fernando Freire
3. Josá Freire
4. José Sarney
5. Milton Cobrai
6. Jolê Guiomard

Lomonto Júnior

AHonso Camargo
5. V"acente Vuolo
6. Alberto SiiYa

7. Alberto Lavinos
8. Jorgo Kalumo

1.
2.
3.
.C.
S.

6.
7.

8.

9. Jutohy Mogalhàos

9.
10.

1(). MendesConolo

1. Cunha üma
2. Tancredo Neves
3. Roberto Sotumino

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lázaro Barboza

4. Amoral Peixoto
S. Pedro Simon

""- .ros. Richa

1.
2.
3.
.C.
5.

Lomonto Júnior
Almir Pinto
Amoral Furlan
Amoral Peixoto
Benedito Canelas
Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas
Moocyr Dolla
Raimundo Parente
Saldanha Oerzi

1.
2.
3.
.4.
5.

Tarw Outra

José Richa

1. Agenor Maria
2. Joison Barreto
3. Humberto Lucena

João Lúcio
Aderbal Juremo
José Samey
Murilo Badaró

().-estes Quércia
Itamar Franco
Evandro Carreira
Lózaro 8orbozo
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

1. Saldanha Oorzi

2. Jorge Kalumo
3. Benedito Canelas

3. Alberto S.1va
.C. Jo5é Guiomard

1. José Richa
2. Adalberto Sena

1. Gilvan Rocha
2. HenriquoSantillo
3. Joison Barreto

Assistente~ Lida Ferreira da Rocha 211-3.c99
Reoniõe5: Quintas-feiras, t.s 10:30 horas
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1. Evelósio Vieira

1. Affonso Camargo

Local: Sala "Clóvis 8ovl1ócqua" -

Rocha

Suptenm

1. lomanto Júnior
2. Almir Pinto

2. Valdon Varjão

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211-:U93
Reuniões; Quintas-feiras, às 9:30 horas

G;t,an

Titulares

6. Mouro Bonevides

7. Teot6nio Vilela

-

Vice-Prridente: Henr1qw Santillo

Local: Sala "Ruy Barboso" -

Assistente; Carlos da Fonseca Braga - 211-:W96
Reuniõ~ Quintos-feiras, IC!Is 11:00 horas
Local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros)

(CLS)
COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)

COMPOSIÇÃO
Hefvldio Nunes
Vice-Presidentet Lonoir Vorgas

Presidente: Dircou Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Titulares

Supl......

1.
2.
3.
4.

1. Jutahy Magalhães

lenoir Vorgas
Helvídio Nunes
Jeué Freire
Moocyr Dalla

2. Raimundo Porento
3. Euntce Mlchiles
.C. Benedito Canelas

S. Luiz Fernando Freire
6. Aloysio Choves

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena

Prnid.nte: Jorge Kalum~~
Vice-Presidonten Mouro Benhidn

COMPOSIÇÃO

Presidont~

1. Nelson Carneiro

Titulares

Supktntes

1. TarwOutra
2. Saldanha Derzi
3. Meneios Canafo

1. JoóoColmon
2. Murilo Badaró
3. Jog Sarney

1. Jorge Kalume

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan

3. José Guiomarà

1. Mauro BonevidM
2. Agenor Maria

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

3. OrestesQuércia

2. Marcos Freire

3. Joi50n 8omtto

Assistente1 Fátir11a A.brahão do Araújo- 211-3266

Assistente: Leito Leivos Ferro Costa- 211-3.c97
Reuniões: Quintas-feiras, ils 11 :00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

Local: Sala "CióYis Bevilócqua" -

Reuniõel~

Suplenm

2. Luiz Cavalcante
3. M;urilo Bodaró
.4. Benedito Ferreira

1. Hugo Ramos

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Titulares

Quintas-feiras, ãs 12:00 horas

Assistente: Marcelino dos Santos Camello Reuniões.: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo li

211-3499
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COMISSÃO DE SERVIÇO P0BUCO CIVIL COMISSÃO DE RELAÇOEs EXTERIORES -

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

(15 membros)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

COMPOSIÇÃO

(CME)
COMPOSIÇÃO

(7 membros}

Presidentet Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo
Titulares

Suplentes

1. luiz Cavalcante

1. Affonso Camorgo
2. JoOO Colmon

2. Milton Cabral
3. Alberto Silva

3. Jutahy Magalhãn

.C. Amon de Mello
1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha

2. ltamor Franco
3. Henrique Santillo

2. Roberto Satumino

Prttsideneer Evondro Carreira
Vice-Presidente1 Humberto Lucena

Presidente~

Tarso Outra
1"-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
29-Vico-Presidente: Lomonto Júnior

COMPOSIÇÃO

Titulares

1• Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
.C. Lomanto Júnior
5. Mendes Canale
6. AdiBrbal Juremo
7. Alrrõ• Pinto
8. len(,,, Vorgos
9. Luiz Fernando Freire

SuplentM

1. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de Lo Rocque
.4. José Guiomard
5. Luiz Cavalcante

Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente

1. Affonso Camargo
2. Pedro Podrouian
3. Aderbal Jurema

2. Luiz Fernando Freire
3. Bernardino Viana
4. Alberto Silva

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboz.a

1. O..estn Quón:io
2. Evelósio Vieira

6.
Assistente: L&da Ferreira da Rocha - 211 ~3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT}
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Local: Sala "Ruy Barbosa" -

1. Passos. P6rto
2. Lomonto Júnior
3. Albeffo Sõlvc

1. Benedito Ferreira
3. Pedro Peclrouian
4. AHonso Camorao

Assistentes:

Helena lsnard Accauhy- 211-3510
Mouro Lopes de Só - 211-3509

211-3499

Reuniões: Terças-fr~iros, bs 10,00 horas

Vlce-Presldente1 Vicente Vuolo
.Suplentes

2. Vicent• Vuolo

1. leite Chaves
2. AgonorM<:!ria

:15.ssistente: Mon::elino dos Santos Camello -

Prelldente: Ben.dito Ferreira

Titulares

1 . Evondro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Orestes Quércia
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211-3508

SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQU~RITO

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz
local: Anexo 11 - Térreo- 211-3.511

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

Assistentes:

Elizabeth Gil B. Vionna --211-3510
Chefe: Alfeu de Oliveira

Nadir da Rocha Gomes -

local: Anexo 11- Térreo- 211-3507

Horoldo P. Fernandes- 211·3512

211-3.508

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇA
C.T.

lOoOO
C.A.R.
HORAS
09,30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880
SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

ASSISTENTE
MARCELINO

10,30

C.E.

C.R.E.

ANEXO"B"

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

C.E.C ..

ANEXO"B"

SÉRGIO

C.O.F.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

IÜo30

C.S:

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEOA

I loGO

C.LS.

CLÓVIS ~EVILÁCQUA
Ramal-3880

LEI LA

12o00

c. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

FÁTIMA

lloOO

C.M.

ANEXO 1'8"

FÁTIMA

ASSISTENTE
CARLOS

IO,QO

PAULO
ROBERTO
SÉRGIO

ANEXO"B"
Ramal-3888

FRANCISCO

RUY BARBOSA
Ramal-3882

LEI LA

ANEXO"B"

SALAS

C.S.P.C.

GUILHERME

I 1,00
C.M.E.

QUINTA

09o30

10,00
C. A.

HORAS

CARLOS
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QUARTA-FEIRA, I' DE OUTUBRO DE 19SO

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eü, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 75, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar cm Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I' É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO), destinado à
contratação da 2• etapa do Centro Administrativo do Estado, em implantação na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi"cação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iniciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 76, DE 1980
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação dl' empréstimo externo, no valor de
USS 50,000,000.00- (cinqüenta milhões de dólares americanos) destinado à Companhia do 1\letropolitano de São
Paulo.

Art. I' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de Us$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a grupo financeiro á serindicado sob a orientação do Ministéiío da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado ao aperte de capital do Estado de São Paulo à Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRÕ, SP, objetivando
viabilizar o Programa de Investimentos da Companhia para o presente exercício.
Art. 29 A operação realizarwse-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições
creditícias da operação a Sá eíétU3.-da--pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do
art. 1•, item II, do Decreto n•74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeiri do Goyerno Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadualn' 2.373, de 27 de junho de
1980.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1980. Senador Luiz Viana, Presidente.
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1.1- ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Restituindo autógrafoS de projetas de Ief sancionados:

Lei nço 6.516, de 13 de março de 1978, que declarou em extinção o Quadro
de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica,
e dã outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.832, de

30 de setembro de 1980.)

- N• 227 f80 (n• 405/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
- N•226/80 (n•404j80, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 42/80 (n• 1.948/79, na Casa de origem), dando nova redação
Câmara n• 44/80 (n•2.887 j80, na Casa de origem), revogando o art. 4• da ao art. 50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o
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Ramiro Saraiva _Guerreiro. Na Escola Superior de Guerra, em 5 de setembro de 1980. Aprovado.
- Requerimento n9 407/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado
nos 331 e 349, de 1979, do Senador Nelson Carneiro e o Projeto de Lei da
Câmara n• 82/79 (n' 2.255/76, na Casa de origem), que alteram disposifí'
vos da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social). Aprovado.
-Requerimento n9 409/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, s~licitand_o tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 299/78 e 21/79, dos Srs. Senadores Orestes Quêrcia e Nelson
Carneiro, respectivamente, que alteram a redação do art. 37 da Lei n9
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social.
Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara no 37/80 (n' 2.385(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão aos municípios de Jaguari, de Pelotas e de Marcelino Ramos, no
Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que menciona. Apro,·ado. À
sanção.
- Projeto de Lei da Câmara n• 38/80 (n' 3.044/.80, na Casa de origem), retilicando, sem ônus, a Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que
- N• 412/80, de autoria do Src.Senador Helvídio Nunes, solicitardo .. estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
tenham tramitação os Projetas de Lei da Câmara n9 15/76 e n9 350/79~ do 1980". Aprovado, nos termoS -do sUbstrtuvio da Comissão de Finanças. Ã
Comissão de Redação.
Senado.
- Projeto de Resolução nº 96/80, que suspende a execução do art.
- Nº 413/80, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando licença para se afastar dos trabalhos da Casa, pelo prazo que menciona 89, I, da Lei Municipal n• 9.722, de 1967, bem como do art.llO, I, da Lei
n"' 10.466, de 1971, ambas do município de Recife, Pernambuco. Aprovapara o fim que especifica. AprOVado.
do. À Comissão de Redação.
1.2.5 - Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa--PrOjeto de Lei do Seri"ado n'? 158/78, de autoria do Sr. Senador
dos
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 39, da Lei n9
- De substituições de memb.rqs_. C:lll Comissões Mistas.
5.859, de II de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico. Discussão adiada para a sessão do dia 15 de outubro de
1.2.6 - Comunicações da Presidência
!980, nos termos do Requerimento n' 414/80.
- Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n9s 38/76- Projeto de Lei do Senado n9 247 /}9, de autoria do Sr. Senador
Complementar, 231/78; e 348/79, por terem recebido pareceres conNelson Carneiro, acrescentando dispositivos à Lei nº 2.800, de I 8 de junho
trários, quanto ao mérito, das comissões a que foram distribuídos.
de 1956, que ucriã Os Conselhos "Federal e Regionais de Química, dispõe
- Referente ao substitutivo apresentado ao Projeto de Resolução n"'
sobre o exercício da profissão de químico, e dá "outras providências".
160/79, que cria uma ComissãO Permanente de Defesa do Meio AmbienAprovado, com emenda, em primeiro turno. À Comissão de Redação.
te, declarando-o inexistente, por intempestivo, pelos motivos que especifi- Projeto de Lei do Senado n• 89/80, de autoria do Sr. Senador
ca.
Aderbal Jurema, que dispõe sobre iserição de multas previstas nos arts. 79
1.2.7 - Discurso do Expediente
e 8o da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Aprovado,
SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Projeto de resolução em com emenda, em primeiro turno. À Comissão de Redação.
tramitação no Conselho Federal de Educação, propondo a incorporação
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
dos cursos de História e de Geografia, juntamente Corii. Moral e Cívica e
SENADOR PEDRO SIMON- Proposta de emenda à Constituição
OSPB, numa licenciatura plena de Estudos Sociais.
que restabelece as prerrogativas do Congresso Nacional.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Restabelecimento das prerSENADOR JOSE LINS- Apreciações sobre a posição do Banco
rogativas parlamentares.
Central, em face de recente pronunciamento do Senador Leite Chaves a
SENADOR PEDRO SIMON- Nota emitida pela Executiva Regio- respeito da transação comercial entre o Banco Itaú e a empresa Malves.
nal do PMDB, de Pernambuco, denunciando ato de ilegalidade e violênSENA DOR GASTÀ O M VLLER .,--Observações sobre a importação
cia, praticado pela Polícia Federal, contra a sede do Partido naquele Esta- de arroz do Paquistão.
·do.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Considerações sobre a prática
1.2.8- Comunica~ões da Liderança do PMDB
do jogo do bicho no País.
Código Brasileiro do Ar. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.833, de
30 de setembro de 1980.)
De agradecimento de comunicação:
- N• 228(80 (n' 407/80, na origem), relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 131 e
132, do _corrente ano.
Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto:
- Projeto de Lei do Senado n9 267/80-Df, que autoriza o Governo
do Disfi-ito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de
Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), e dá outras providências.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado
no 267/80-DF, lido anteriormente.
1.2.3 - Leitu~a de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 268/80, de autoria do Sr. S-enãdor
Adalberto Sena, que dá nova redação ao art. 358 do Código Civil.
1.2.4 - Requerimentos

-

De substituições de membros em Comissões Mistas.

Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 269 (80, de autoria do Sr. Senador
Agenor Maria, qúe institui o racionaritento de combustíveis no País, e dá
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado no 270/80, de autoria do Sr. Senador
Dirceu Cardoso e por S. Ex• justificado da tribuna, que regula o tráfego de
automóveis particulares em todo o território nacional.
1.2.9 -

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO .DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2. - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Evelásio Vieira, proferldo na sesSão de 18-9-80
3- SECRETARIA-GERAL DA MESA
- ReSeriha das matérias apreciadas de 19 a 30 ~-e setembro de 1980.
4 - PORTARIA DO SR. DlRETOR-GERAL
- No 365, de 1980.
5- FUNCEGRAF
- Plano de Aplicação.
6 - ATAS DE COMISSÕES

1.3 - ORDEM DO DIA
-Requerimento n9 376/80, de autoria do Sr. Senador Franco Montare, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado ''Saúde para todos, proposta municipalista", publicado na Folha
de S. Paulo, edição lO de setembro de 1980, de autoria do Prefeito Munici7 - MESA DIRETORA
pal de Osasco, Guaçu Piteri. Aprovado.
8
- LIDERES E V! CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA- Requerimento n9 398/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, solicitando a tranScrição, rios Anais do Senado Federal, da con- RES
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
ferência pronunciada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores,
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ATA DA 144~ SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura
PRESIDíi:NCIA DO SRS. LUIL'; VIANA, NILO COELHO, GABRIEL HERMES E G,\STÃO
MÜLLER
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
. - --

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Alexandre Costa
- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto
-José Lins- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho -João Lúcio - Luiz ·cav3fcante- Passos Pôrto
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Alberto LaVfn8.S~...:..:. Itamar FrancoTancredo Neves- José Caixeta- Henrique Sà1ffillo- Lãzaro BarbozaGastão Müller- Leite Chaves- Evelãsio Vieira-:::....-pàizlo Brossard- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. HavendO riürnero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lY-Secretár1o procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 226/80 (n' 404/80, ria origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n' 44, de 1980 (n' 2.887/80, na casa de origem), revogando
o art. 49 da Lei n9 6.516, de 13 de março de 1978! que declarou em extinção o
Quadro de Oficiais FarmacêutiCOs do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronautica, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nv 6.8_3~.
de 30 de setembro de 1980).
N• 227/80 (n' 405/80, mi origem), de 30 do córrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n' 42, de 1980 (n' 1.948/79, na casa de origem), dando nova
redação ao art. 50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.833, de
30 de setembro de f980).
De agradecimento de comunicação:
N• 228/80 (n' 407/80, na origem), de 30 do corrente, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República
nC?s 131 e 132, do corrente ano.

3.705.872.000,00 (três bilhões, setecentos e cinco milhões e oitocentos e setenta e dois m.U cruzeiros). Entr·e~nto, os encargos
gerados no desempenho da pGI!tica de pessoal e do atendimento
das necessidades sempre crescente de recursos para o perfeito funcionamento dos serviços prestados à comunidade do Distrito Federal detenpinaram a soli~itação de novo limite.
O incremento da.s despesas com pessoal, decorrente de dispositivos legais, a conclusão do enquadramento do pessoal do. novo
Plano de Classificação de Car.gos e o preenchimento dos quadros
de pessoal da Administração Indireta, geram a necessidade do GQverno do Distrito Federal em recorrer à abertura de Créditos Adicionais- para atender a estes compromissos.
O quadro a seguir mostra a posição do limite, com a ~bertu
ra de Créditos Suplementares até o mês de julho do corrente exercício.
([;]MIT1E

(SITUAÇAO EM .JUL!BD DE 1980)
Total

Especificação

Excesso de Arrecadação
1.017.898.000
Convênios e Fundos
Recursos Vinculados ......................... .
&1.1'58.000
Anulação de Dotação ........................... .
161.00 . 000
670.51.'1.000
Reserva de Contingência ........ ,............ ···-·
21.131.000
Superávit Financeiro ............................•
72.388.000
Operação de Crédito .................. -· ........ .
Transferências Correntes· ....................... .
704.300.000
Total ......................._.....................

2.708.~.000

Limite ........................................... 3.705.8'712,.000
Saldo do Limite ............... _...........•......

997.1JJ5().000

A previsão de despesaS a serem efetuadas e que dependem
de abertura de créditos suplementares ao Orçamento vigente, no
período de agosto p., dezembro, atingem o valor de ............ .
Cr$ ll.718.719.000,00 (onze bilhões, setecentos e dezoito milhões
c setecentos e dezenove mil cruzeiros), cujo detalbamento é demonstrado no quadro que se segue:

MENSAGEM

DEMONS'I1RATIVO DA DESPESA
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Sena- Pessoal e Encargos ............. ~ .. ~ .... ~ ....... .
6.04<;.85&.000'
do projeto de lei:
FU.N'DEFE ...... ) . . _.. _...............•........•...
23'7.000.000
127·.609. 000
Amortização e Juros ........................... .
3.512.000.000
Programação de Obras ........................ .
MENSAGEM N• 225, DE /980
Expansão de Efetlvo (Saúde. Educação e Seguran( N• 402/80, na origem)
1.'161.,1!12 .000
ça) .........••.......... _................... .
004.003.000
Previsão de Outras despesas de custeio ........ .
-----+Excelentf.ssimos Senhores Memrbro.s: do senado Federal:
Nos termos do-artigo 51, combinado com o ârl>lgo 42, item v, Total ........... '"........................ ... . . . . l:l.7l8.7,19.000
da Constfl>uição. tenho a honra de submeter à elevada deliberação
Para fazer face a estas despesas, o Governo do Distrito Fede Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do deral contará com recursos oriundos das seguintes Fontes:
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"autoriza o Governo do Distrito Federal · a abrir créditos suplePREVISAO DE RJECEIT'A
mentares até o limite de Cr$ 4.717.000.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), e dá Excesso de Arrecadação ............... _... ·-· .... .
800.995.000
entras providências".
Superávit Financeiro .... _.. ·-·-· ... -~ .. --· ........... .
128.825.000
Bra.sília, 29 de setembro de 1980. - João Figueiredo.
Operação de Crédito .................... -- ..... . a .'iH2. ooo. ooo
E. M. N.0 016/80
Reserva de Contingência ............ -. ........... .
29.48e.ooo
B~as!lla, 22 de setembro de 1980.
Transferências Correntes ~ ...................... ~ 6.~04.704.{)00
Excel-entíssimo Senhor Presidente da Re'públlca:
Recursos Vinculados , ....... ~~r
209. 6<i4. 000
Tenho a honra de submeter à supe:nior consideração de Vo.s.sa
Excelência, para posterior encaminhamento ao Senado Federal, o Total ........... _... : .......•.......•............. 10.851..674.000
anexo Anteprojeto de Lei, objetivando elevar em Cr$ 4.717.500.000,00
(quatro bilhões. setecentos e dezessete milhões e quinhentos mil
D1.ante do exposto, fica o Governo do Distrito federal na concruzeiros). o limite de aut.ori.zação pam abertura de Créditos Su- tingência
de recorrer à abertura de Créditos Adicionais não soplementares, concedoldo ao Governo do Dlstrito Federal.
mente para suprir as necessidades d..e recurs·os não considerados 0
0
O artigo 8. • item I, da Lei n. 6. 727, de 5 de dezembro de por imprevisíveis - em suas diversas atividades da Lei de meios
1979, autoriza abertura de Crédito Suplementar até o valor equi- vigente, bem como para possibilitar a apropriação dos novos Invalente a 30% da receita orçada, resultando um limite de Cr$ gressos em sua receita, conforme é demonstrado a seguir.
••••••••••••••••••
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destinação específica, serão aplicados no reforçO da seguinte programação:
·
Cr$

Origem dos Recursos
ExCesso de Arrecadação
Receita P r 6pria ........ i
Conv. Cont. e
Fundos . . . . . 1.017.900.000
Rec. Vinculados ........•
61.200.000
FUiNDEFE ....
~ulação de Dotação ...... .-.....•
161.100.000
Superávit Finan21.100.0.00
ceiro .......... .
Reserva de Contin670. 500.000
gência :: ..... .. .
Opera,ç ões de cré• 72.400.000
dito ..........•.
704.300.000
Transf. Correntes_
Rec. a Serem. Definidos PI Cobrir
!Déficit C/ Pessoal e Outros
!Custeios

Total .. . . .. . .....

630.000.000

ooo. ooo·.ooo
1.017. 900.000

209.700.000
2317. 000.000

270.900.000
267.000.000
161.100.000

12e .soo. ooo

149.900.000

2$.500.000

700.000.000

3.512.000.000
6.104.700.000

3.584.400.000
6 .1!00 . 000.000

.. 9o9 .wo. ooo

2.708.500.000 11.71il.000.000

Limite Proposto .......... -·············,·'·······
Limite Atual ........... .,-.,·--·····---·---~·-"'
Aumento a ser concedido ........... ·-···~-:-~-·-·- .... .

1100 -Gabinete do Governador
1101 - Gabinete do Governador
1101.03070202.003 :- Assessoramento Superior
1101.03070202.099- A.ssessoramento Militar
1200 - Procuradoria-Geral
120.03070142.009 ....,. Manutenção das Atividades
da Procuradoria-Geral
1300 - Secretaria do Governo
1301 - Secretaria do Governo
1301.03090212.010 - Manutenção das Ativldades
da Secretaria do Governó
Secretaria do Gover:ilo Supervi.sionadas

1302 -

4.200.000,00
3. 400.000,00
800.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
31. 200.000,00

7.200.000,00

Entidades

1302.0~090452.827-

ManutençãJo, dos Serviços e
At1vidades da Companhia de Desenvolvimento
do Planalto Oentral - CODEPLAN

1400- Secretaria de Administração
1401 .....: Secretaria de Administração
14(11. 03070212. 028 ~-Manutenção das Atividades
da Secretaria de Admini.stração
909 . 300.000 1401.15824952.030 - Encargos com Inativos e Pensioni.stas
1500 - S.ecretaria de Finanças
.14.469.500.000
1500.03080212.035 - Admini.stração e Controle Fazendãi'lõ
9.6158,600.000
1500.03090311.06&....:. Financiamento a Programa
3.705.800.000
de Desenvolvimento
5.952.800.000 1600 - Secr.etaria de Educação e Cultura
S.ecretaria de Educação e Cultura
1601.08070212.036- Manutenção das Atividades
da Secretaria de Educação e Cultura
1602 - Secretaria de Educaçao e Cultura - Entidades Superv!~ionadas

24.000.000,00
124.000.000,00

24.000.000,00
100. 000. ooo,oo
306.341.000,00
70.000. 000,00
236.341.000,00
66.000.000,00

1601 -

Assim, considerando que o .total.. da despesa a ser incorporada
ao Orçamento vigente, através de Cr:édito Suple_:nentar atinge o
montante de Cr$ 14.469.500.000,00 (quatorze bilhoes, quatrocentos
e sessenta e .. nove milhões e quinhentos mil cruzeiros) e que apena.s
Cr$ 3. 705.800.000,00 (três bllhões,' setecentos e cinco milhões e oi"
tocentos mil cruzeiros foi autorlzado através da referida Lei, fica
evidenciado a necessária autorização das suplementações ern mais
Cr$ 4.'7'17 .500.000,00 (quatro bilhões. setecentos e dezessete milhões
e quinhentos mil cruzeiros) co.rrespondente ao Excesso de 1\.rrecadação e Superávit Financeiro.
os Créditos Suplemetnares decorrentes de transferências da
União, teriam o seu limit~ automaticamente incorporado quando
da publicação do Decreto que transfere os recursos para o Distrito
Federai. Os demais Créditos provenientes de alteração de dotação
têm o limite previsto na proposição de aumento de 3"0"% para 40%,
daquele fixado no item I, art. 8. 0 , da Lei n.o 6.73·7/80, que atingirá o montante de Cr$ 1.2CHL300.000.00 (um bilhão, duzentos e
trinta e cinco miLhões e trezentos mil cruzeiros).
Pelas razões expostas) tenho a honra de submeter à elevada
apreciação d.e. V. Ex.a a presente proposição no sentido de ampliar a limite de crédito para a realização das suplementações,
ensejando ao Governo do Distrito Federal desincumbir-se dos compromissos assumidos para o exercício de 1980.
Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência meus protestos
de alto apreço e distinta consideração. - Aimé Alcibíades Silveira
Lamaison, Governador.

PROJETO DE LEI DO SEN"An-<:)N. 0 267, DE 1980-DF
A,utoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de •Cr$ 4.717.500.000,00
{quatro bilhões, setecentos e ~de"T.essete milhões e quinhentos mil cruzeiros)~ e dá ~outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.° Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a abrir
créditos suplementaroes ao seu Orçamento aprovado pela Lei n. 0
6. 737, de 5 de dezembro de 1979, até o limite de Cr$ 4.717.500.00G,OO
(quatro bilhões, set·ecentos e dezes.set.e milhões e quinhentos mil
cruz;eiros), utilizando os recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de arrecadação, previstos em conformidade
com o § 2.0 e § 3.o cfo artigo 43 da Lei n. 0 4 ..320, de 17 de marco
de 1964.
Art. 2.0 Na forma e no limite definido no artigo 1.0 desta Lei,
o superávit financeiro ,e o excesso de arrecadação da.s receitas do
Governo do Distrito Federal, independentemente de ori~em e de

26.000.000,00

1602.08070212.841 - Manutenção das Atlvidades
da Fundação Cultural do Distrito Federal
40.000. 000,00
1700- Secretaria de Saúde
1.()50.000.000,00
1702 -'- Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas
1702.13754282.844 - Manutenção das Atividades
da Fundação Hospitalar do Di.strito Federal
1.050.000.000,00
1900 - Secret!'-ria de Viação e Obras
1. 000.000.000,00
1901.16915751.101 - Implantação de Vias e Obras
Complementares de Urbanização
1.000.000.000.00
2000- Secretaria de Serviços Públicos
1.074.000.000,00
2001.03070212. 051 - Manutenção das Atlvidades
da Secretaria de Serviços Públicos
1. 000.000.000,00
2004 - Serviços Autônomos de Limpeza Urbana
- SLU
2004.10600212.054 - Manutenção das Atividades
do Serviço Autônomo ele Limpeza Urbana
74.000.000,00
2100- Secretaria de Agricultura e Produção
174.000.000,00
2101 - Secretaria de Agricultura e Produção
2101.04070212.055 - Manutenção das Atlvidades
da Secretaria de Agricultura e Produção
100.000.000,00
2102 ~ Secretaria de Agricultura e Produção -

Entidades "Supervisionadas
2102.04070212.856 - Manutenção das Atlvidades
da Fundação Zoo botânica do Distrito Federal
3900 - Reserva de Contingência
3900.99999999.999 - Reserva de COntingência

H. 000.000,00
875.759.000,00
875.759.000,00

TOTAL
4.717.500.000,00
Art. 3.0 Mediante eX)Jedição de Decreto, o Governo do Distrito Federal fica autorizado a incorporar ao .seu Orçamento,
aprovado pela Lei n. 0 6. 737, de 5 de dezembro de 1979, os crédltos suplementares concedidos pela Un."ião, no corrente exercício,
respeitados os valores e a destinação programáti-ca.
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'Art. 4.0 Fica alterado para 40% (quarenta por cento) o limite a que se refere o item I do art. 8.0 da Lei n.0 6. 737, de 5 de
dezembro de :W79.
Art . .s.o JEsta lei entrará em vigor na data de sua publicagão,
revogadas as dispoo1ções em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e b3.1anços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1.0 consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde
que não comprometidos:
I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial
do exercício anterior;
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
ITI - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
IV o produto de operações de crédito autorizadas, em
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
§ 2.0 Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as
operações de crédito a eles vinculadas.
§ 3.0 Entende-se por excesso de arrecadação, para os !ins
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês' a
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se,
ainda, a tendência do exercíeio.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·--·-·-· • • • • • • • • • •
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LEI N.o 6.737, DE 5 DE DEZEMBRO DE 19'79
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o Exercício Financeiro de 1980.

Art. 8.0 O Governo do Distrito Federal fica autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta
por cento) da receita orçada, fazendo uso dos recursos previstos
no art. 43, § 1.o, da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964;

...................................... ,. ................... ........
-~

-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Do Expediente lido consta a
Mensagem n• 225, de 1980 (n' 402/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 5t; combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição, submete ao Senado Federal o Projeto de Lei do Senado n9 267, de 1980-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir
créditos suplementares até o limíte de Cr$ 4.717.500.000,00, e dá outras providências.
A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do
Distrito Federal e de Finanças, recebendo emendas na primeira delas, pelo
prazo de cinco sessões ordinãrias, nos termos do "artigO 141, item II, alfnea b,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 19-Secretário.

.t lido

o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 268, DE !980
Dá nova redação ao artigo 358 do Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 358 do Código Civil (Lei n• 3.071, de I• dejaneirode
1916) passa a ter a seguinte redação:
..Art. 358. Todos os filhos ilegítimos podem ser reconhecidos, mesmo na vigência do casamento, cabendo-lhes ainda o direito
de propor a competente ação investigatória."
Art. 2rt Esta Lei entrará eril vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto preteride ser o elo final Qe_l_onga e lenta evolução do nosso
Direito, no que tange ao reconhecimento dos filhos ilegítimOs.

O texto atual do art. 358 (aliás já derrogado) consagra uma aberração,
que nem o direito das ordenações perfilhava. ~o próprio Clóvis, nos seus comentãrios, quem iil.fofma: antes do código Civil, os filhos espú.rios podiam
ser reconhecidos. Apenas o reconhecimento não lhes atribuía direitos à sucessão. (Ord., 2,35, i2.)
Quando se elaborava o Código, o ..projeto primitivo" e o revisto não
abrigavam o texto do art. 358. Segundo ainda Clóvis, o retrocesso operado
pela aprovação do artigo 358, menos liberal do que a própria legislação filipi~
na, se deu pela influência reacionâria de Andrade Figueira e outros, no Congresso Nacional. Escreve Clóvis:

''Mas a proibição de reconhecer os espúrios não se justifica perante a razão e a moral. A falta é cometida pelos pais e a desonrarecai sobre os filhos, que em nada concorreram para ela. A índignida~
de está no fato do incesto e do adultério, e a lei procede como se ela
estivesse nos frutos infelizes dessas uniões condenadas" (comentários, II, arl. 358).
Pensamos que aí está exposta a verdadeira doutrina que deve predominar no assunto.
O que cumpre é eliminar de vez da nossa legislação a punição que recai
sobre os filhos inocentes: "patres nostri peccaverunt et nos peccata eorum po~
tamus".
E o mesmo Clóvis que enumera os princípios que devem nortear a legislação a esse respeito:
a)todos têm direito à vida. O filho espúrio, como pessoa humana, tem o
mesmo direito às possibilidades de existência. Colocã-lo à margem da lei fere
os direitos fundamentais do homem, declarados na Constituição e na Carta
das Nações unidas;
b) os pais devem ser responsáveis. Quem chamou o filho à existência
contraiu, no mesmo ato, todas as obrigações concernentes à sua vida, educação e orientação;
c) o interesse social e o das famílias, que estimulam as uniões legais e
exige cautela dos reconhecimentos.
Por isso mesmo, o projeto primítivo assim dispunha:
"Art. 420. No ato do reconhecimento do filho adulterino ou
incestuoso, é vedado, sob pena de nulidade, fazer qualquer menção
da qual se induza que ele procede de um concúbito reprovado."
Como estã redigido o art. 358, ele opera no sentido oposto ao que seria
desejável: estimula os pais às uniões ilícitas, fora do leito conjugal, dada a
quase irresponsabilidade com que a lei os beneficia.
Por isso, o projeto rompe todas essas barreiras e ampara o reconhecimento, seja espontâneo, seja pela ação investigatória, com todas as suas conseqüências.
Aliás, note-se, a evolução, embora lenta, do nosso Direito, é toda ela no
sentido de alcançar o resultado final corporificado no projeto.
A dureza da norma do art. 358 vem sendo paulatinamente quebrada por
vários dispositivos legais.
Um dos principais diplomas legais que abalaram aquela norma foi a Lei
n9 883, de 1949, que, logo de início, assim dispunha:
"Art. }ljl Dissolvida a sociedade conjugal serã permitido a
qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do
matrimónio e, ao filho, a açào para que se lhe declare a filiação."
A jurisPrudência se encarregou de interpretar com liberalidade o princípio, a fim de alargar a sua área de incidência.
Cit<imos um acórdão do Supremo Tribunal Federal para ilustrar o nosso
pensamento:
"Recurso Extraordinário n9 84.605
Relator: Ministro Moreira Alves
Ementa: .. Filho adulterino. Ação de alimentos.
O art. 41jl da Lei n9 883/49, ao aludir a filho ilegítimo, não se refere

apenas ao natural, mas também ao espúrio, admitindo, portanto,
que, na própria ação de alimentos- que, por isso mesmo, terá de
ser ordinária, como sucede no caso presente- se investigue a paternidade, ainda que apenas para o efeito de prestação de alimentos.
Derrogou-se, pois, o princípio cántido no art. 405 do Código Civil" ... (Acórdão de 19-11-76, na Revista Trimestral de Jurisprudência, 84/950.)
Mas, mesmo a Lei n9 883 .áiitda se ressentia de influências reacionârias.
Tanto assim que punia o filho ilegítimo quanto aos direitos sucessórias: só lhe
reconhecia e, mesmo assim, a título de amparo social, direito à metade da herança dos filhos legítimos (art. 29).
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Por isso mesmo, diploma legal mais recente (Lei n9 6.5 I 5, de 26-12-77)
deu nova redação ao citado art. 29, determinando que .. qualquer que seja a
natureza da filiação, o direito à herança serã reconhecido em igualdade de
condições".
Portanto, os filhos ilegítimos (adulterinos ou incestuosos) têm igualdade
com os legítimos ou legitimados, no que tange à sucessão.
Se assim é, não se justífica permanecerem restrições quanto ao reconhecimento.
Não consideramos hem mesmo válido o argumento de preservação do
recato das famílias, evitando-se escândalo com o processo judicial. O recato
das familias jã foT ofendido pelo próprio fato da ligação espúria. O escândalo
estâ ar e não no processo de reconhecimento, que é o resgate da culpa dos
pais.
Por outro lado, o reconhecimento pode ser feito em segredo de justiça,
nada constando no registro de nascimento que possa lembrar a ilegitimidade,
como, aliãs, jã prevê a legislação existente.
Assim, entregamos o projeto à consideração do Congresso, certos de que
o Legislativo saberá aprimorá-lo.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1980. - Adalberto Sena.

LEG!SLAÇAO CITADA
CODlGO CIVIL
Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, corrigida pela Lei no 3.725, de I 5 de
janeiro de 1919.
Art. 358.
nhecidos.
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Os filhos incestuosos e os adulterinos não podem ser reco-

(Às Comissões _de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9-SecretãriO.

E lido o seguintf'
REQUERIMENTO No 412, DE I980
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei da Câmara n9 15, de 1976 e
Projeto de Lei do Senado no 350, de 1979.
Sala da Sessões, 30 de setembro de 1980.- Helvídio Nunes, Presidente
da ComissãO de LCgiSiação Social.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana) -O requerimento que vem de ser
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte
REQl!ERIMENTO No 413, DE 1980
Nos termos do art. 36 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n9 13, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir
desta data, pelo prazo de 120 dias, a fim de tratar de interesses particUlares.
Sala das Sessões. 30 de setembro de 1980. - Mauro Bene'Vides.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica coric:edida a licença solicitada.
A Presidência adotará as providéni::ra·s-ri.eCessârias pai-a a convocação do
suplente ..
O SR. PRESIDENTE (Lui? Viana)- Sobre a mesa, comunicações que
serão lidas pelo Sr. l9~Secretário.
São lídas as seguintes
OFICIO No 177/80
Brasília, 30 de setembro de 1980.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores Deputados Luiz Vasconcelos, Darcílio Ayres e Simão Sessim para integrarem,
em substituição aos ·dos Senhores Deputados Nitson Gibson, Antônio Mori~
moto e José Mendonça Bezerra, respectivamente, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à ConStituição n9 81/80,
que .. considera o Vereador, ou o Deputado Estadual eleito para duas Casas
Legislativas, quando assume na qualidade de suplente cargo na mais elevada,
em licença no cargo cfetivo, pelo tempo que durar o afastamento"~

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do
PDS.
OFICIO No 178/80
Brasília, 30 de setembro de 1980.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputado Darcílio Ayres para íntegrar, em substituição ao do Senhor Deputado
Adolpho Franco, a Comissão Mista inCumbida do estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n" 23(80-CN, que "dispõe sobre títulos de crêdito comercial, e
dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serão feitas as substituições solicitadas.
-A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento, por terem recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a que foram distribuídos, dos seguintes projetes:
-Projeto PeLei do Senado n9 038 de 1976- Complementar, do-Senador Leite Chaves, que torna inelegível por dois anos os que tiverem exercido
cargo~_ de direção em empresas de capital es~rangeiro.
- Projeto de Lei do Senado no 231, de 1978, do Senador Orestes Quêrcia, introduzindo modificações na Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
1

- Projeto de Lei do Senado n"' 348, de 1979, do Senador José Lins e outros Senhores Senadores, que faculta a todos os "atuais contribuintes" do
Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC, ex vi art. 41, alínea a, do
seu regimento básico, o direito de inscrição como associado do IPC, e dá outras providênCias.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em 30 de novembro de 1979 o Senador Franco Montoro apresentou o Projeto de Resolução n"' 160, de 1979,
que ~·cria uma Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente no âmbito do Senado Federal". A proposição foi distribuída às ComiSsões de Constituição e Justiça e Diretora, recebendo pareceres, da primeira, pela constitucionalidade,juridicidade e boa técnica legislativa, e da segunda, pela rejeição,
sob o entendimento de que as atribuições da comissão que o projeto pretende
criar jã estão afetas, genericamente, a várias comissões existentes na Casa.
Diante disso, e com o intuito de tornar específicas as atribuições propostas, o autor do projeto apresentou uma emenda substitutiva, em plenário,
quando a proposição figurava na Ordem do Dia, em 18 de setembro próximo
passado, o que determinou seu retorno às comissões competentes.
No entanto, tal substitutivo foi indevidamente acolhido, pois, segundo o
art. 442, § 19, da Lei fnterna, o prazo para apresentação de emendas a projeto
de resolução que pretenda modificar o Regimento é de três sessões, após sua
publicação e distríbuíção em avulsos.
Assim, a Presidência declara inexistente o substitutivo apresentado, por
intempestivo, retornando o Projeto de Resoluçã'o n9 160, de 1979, à sua tramitaç5o normal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Há oradores inscritos. Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Sarttillo.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os meios universitários em todo o País estão-se mobilizando no sentido
de repudiarem a iniCiativa do Professor Paulo Nathanael Pereira de Sousa,
Diretor do Grupo Educacional Objetívo ·e membro do Conselho Federal de
Educação. O referido professor é autor de um projeto de resolução, em tramitação naquele órgão, estabelecendo a chamada licenciatura plena em Estudos
Sociais.
O projeto de resolução referido fixa os mínimos de conteúdos e duração
do curso de Estudos Sociais, com as habilitações de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil.

O art. i' diz:
"'Art.l"' A formação de professores de História, Geografia,
Educação Mora[ e Cívica e Organização Social e Política do Brasil,
para o ensino de {9 e 29 graus, serã feita no curso de Estudos Sociais."
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Os arts. 29 e 39 cuidam do currículo míflimo e da dUração do curso.
O art. 49 diz:
.. Art. 411 Os licenciados no curso de Estudos Sociais poderão
lecionar a disciplina cOrrespondente à habilitação cursada em estabelecimentos de ensino de 1º e 211 graus.
E no seu parágrafo único diz:
Parágrafo único. No caso de Estudos Sociais constituir-se em
disciplina ou ãrea de estudo do ensino de 19 e 211 graus, poderá o licenciado no curso de Estudos Sociais-assumiÍ' o seu magistério, independentemente da habilitação cursada."
No seu parecer, o Professor Nathanael Pereira de Sousa diz, textualmente, o seguinte;
"A experiência vivida pelos sistemas de ensino com a subs~i
tuição, no ensino de Iº grau, da História e da Geografia, pela nova
matéria ora tratada como área de estudos, ora como disciplina, intitulada Estudos Sociais, e ministrada- por professores polivalentes
graduados em licenciatura curta, não tem sido das mais felizes. De
um lado porque, ao que se saiba, os conteúdos programáticos da
matéria não Chegaram a ganhar congruência e unidade, permanecendo como uma espécie de colcha de retalhos descosida, onde entram elementos arbitrariamente conjugados da Sociologia, da História, da Geografia, da Economia, da Política e o cj_ue mais seja. De
outro, porque esse professor não chegou a firrriar, no cenârio do
magistério, um perfil protissiográfi"Co aceitável, além de em alguns
sistemas terem ocorrido sérios impasses p-ara o seu enquadramento
nos respectivos Estatutos:
Estes quase dez anos de vigência da nova legislação permitiu
uma série de informações, observaçõ-e.s--e-·avaliações, que, no seu
conjunto, estão a reclamar uma retomada _do tema, para proceder-se
à sua atualização e ao seu reordenamento. E o que ora propõe, o
presente parecer."
Em seguida, diz o mesmo professor em seu parecer:
"O Curso proposto será de Estudos Sociais, com as habílita~ões
plenas de História, Geografia, Educação A-foral e Cfvica e Organi~
zação Social e Polftica do Brasil. No caso da História e da Geografia,
que eram cursos avulsos (Resoluções de 19-12~62, teremos sua trans~
formação em habilitações do curso unificado de Estudos Sociais."
Pode haver estranheza na não inclusão de uma habilitação em
Ciências Sociais ou Sociologia. Ocorfe.que a razão-disso reside na
natureza dos estudos reunidos, ora sob a rubrica de Estudos Sociais,
ora sob o título geral de Ciências -sociais. A rigor, São riomes diversos para a mesma área de conhecimentos, que visam o estudo do homem como ser social, seu comportamento, sua herança cultur~l. sua
organização em todos os níveis e siü.iã.Ções, sua hiStória,_ sUá geografia, suas instituições, setis costumes e o que mais seja 3tinenie à sua
condição de "zoon politikon", segundo a classificação aristotélica.
Apenas que o nome se alterna conforme o enfoque desse estudo. Os
Estudos Sociais visam o ensino, enquanto que as Ciências Sociais
buscam a investigação, a pesqüisa, o ~profundamente dos porquês.
Como diz, com precisão, Delgado de Carvalho, na sua .. Introdução
Metodológica aos Estudos Sociais", distinção aceita, aliás, pela
maioria- dos autores nesse campo:
'"As Ciências Sociais ocupam um campo bastante vas~o. se não
impreciso, pelo menos susceptível de extensões e complexidades, à
medida que vão evoluindo os conhecimentos. Como disciplinas es~
peciais, elas são produtos do pensamento, de pesquisa, de experiência, da descoberta. Resultam de estudos científicos, desinteressados
e elevados que contribuem para o progresso humano. Os Estudos
Sociais têm campos idêntiCos, pois tratarll,-Cie--reiações humanas e
compreendem as mesmas disciplinas. Mas seu objetivo não é propriamente a investlg8.Ção, mas sim o eiíSinó, a 'vulgarização. O seu
propósito nãO é faZer- prOgredir a ciência~ mas educar."
Ora, Sr. Presidente, há bem pouco tempo, effi -Congresso da SBPC, ~m
dos pontos mais discutidos pelos_ cientistas, pesquisadores e estudiosos brasileiros foi a polítiCa educacional neste País, que não pode continuar sendo ditada por um Conselho composto, em sua maioria, por membros vinculados
ao ensino privado, ao ensino particular, e que nem sempre possui a visão sistemática e global dos problemas educacionais brasileiros voltada para as nec~ssidades públicas, para as necessidades das maiorias.
O professor citado anteriormente, Nathanael Pereira de Sousa, por
exemplo, segundo todos os meios universitários braSi1eiros - eu diria quase
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que num consenso- comete gravíssimo erro no seu parecer, quando procura
distinguir, separar, colocar em departamentos estanques o ensino e a pesquisa, quando nós sabemos perfeitamente que todos os meios universitários hoje
se voltam para o senlido da integração _c~ da vez maior da pesquisa, da investigação, da ciência com o erisino. Por isso -mesmo, voltam-se todos esses meios
universitários contra essa iniciativa do Conselho Federal de Educação procurando extinguir os cursos de História e de Geografia, e englobã-losjuntamente com Moral e Cívica e OSPB numa licenciatura plena de Estudos Sociais.
Essa luta está sendo encampada nacionalmente pela Associação Nacional dos Professores Universitários de História, cujo documento passo a ler a
seguir:
O Conselho Federal de Educação discutirá nos- próximos dias
um Programa de Resolução da sua Comissão Central de Currículos,
pelo qual, ..a formação de professores de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, para
o ensino de 111 e 29 graus, será feita no curso de Estudos Sociais".
Fixa também o respectivo currículo, duração do Curso e conteúdos mínimos· do m·esmo.
O referido Projeto pretende, portanto, instituir a licenciatura
plena em Estudos Sociais, extinguir a chamada .. licenciatura curta"
e, na prática, abolir os cursos de História e Geografia, atualmente
existentes.
A gravidade das conseqUências que resultarão da aprovação da
medida, pode ser avaliada pela análise), _mesmo rápida, do Parecer
favorável que lhe foi atribuído pelo relator do assunto, Conselheiro
Paulo Nathanael Pereira de Sousa.
Segundo o Conselheiro:
1 - Foi infeliz a experiência vivida pelos sistemas de ensino
com a implantação de Estudos Sociais, ora como área, ora como
disciplina, com professores de licenciatura curta, pois os conteúdos
programáticos dã matéria, conjugaram arbitrariamente noções de
História, Geogfafía; Economia, Política ..e o que mais seja", numa
espécie de "colcha de retalhos". O professor polivalente graduado
em licenciatura curta não formou um perfil profissional aceitável no
cenário do magistério.
2 - As universidades e administrações do sistema de ensino
têm insistido em que a licenciatura curta em Estudos Sociais resultou na queda_ gritante da qualidade dos professores licenciados em
primeiro grau.
A vista disso, endossa a proposição de um curso de Estudos Sociais com as habilitações plenas de História, Geografia, Educação
Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. Quanto
aos cursos de História e Geografia, serão transformados em habilitações do Curso Unificado de Estudos Sociais.
Justifica a áão-iriclusào de uma hibilitaçào em Ciências Sociais
ou Sociologia ·com a C:ffação de Delgado de Carvalho, para quem os
Estudos Sociais ..visam o ensino. enquanto as Ciências Sociais buscam a investigação, a pesquisa, o aprofundamento dos porquês".
O curso terá uma duração média de quatro anos e compreenderã o núcleo de matérias básicas, o de matérias específicas- que corresponderia às diversa~_ habil_itações - além das matérias obrigatórias e daquelas pedagógicas.
Quanto aos professores, terão licenciatura plena em Estudos
Sociais, com habilitação em um dos ramos indicados e direito a Jecionar a respectiva disciplina no ensino de 19 e 29 Graus. Se o sistema adotar no J9 Grau a ârea de estudos ou a disciplina de Estudos
Sociais, em lugar de História e Geografia, estarão também aptos a
ministrá-la, independentemente da habilitação cursada.
Ora, a partir da própria argumentação do Relator, pode-se verificar que o projeto rlão elimina, antes amplia a desorganização
existent~ e_ a distorçã.o sofrida pelo estudo e ensino das Ciências Hu~
manas.
I -A "'colcha de retalhos" em que se transformaram os conteúdos programáticos de Estudos Sociais, o professor polivalente, a
queda da qualidade profissional, não desaparecerão, ao contrário,
serão mais visíveis.
Embora o projeto não particularize o tempo de duração das
disciplinas, num curso cujo término é previsto para quatro anos,
provavelmente dois deles serão dedicados ao núcleo básico e às chamadas disciplinas pedagógicas.
P()rtanto, se reservará um ano apenas para o conteúdo das habilitações específicas.
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No casÕ da História, por exemplo, dois semestres para as disciplinas propostas pelo currículo, a saber: Arqueologia, Pré-História,
História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, História da
América, História do Brasil, Historiografia-Geral e do Brasil, Etnologia e Etnografia do Brasil.
Isto sem se discutir a filosofia ou o critério que preside à escolha das disciplinas, entre as quais se incluem, no núcleo bâsico, por
exemplo, os Fundamentos das Ciências Sociais ou as Técnicas de
Pesquisa Social, sem se saber o que seja isso.
A queda da qualidade é mais visível ainda quando se autoriza o
professor, independentemente da habilitação cursada, a ministrar
aulas, use o sistema adotar no IQ Grau a ârea ou disciplina de Estudos Sociais, em lugar de História, Geografia".
Isso significa que o docente habilitado em Educação Moral e
Cívica, onde, de acordo com o currículo estabelecido pelo projeto,
aprenderâ Filosofia, Política, Fundamentos da Educação Moral,
História das Doutrinas Morais,_I:tistória Política, Social e Econômica do Brasil, Cultura Brasileira, poderã dar aulas de Geografia, por
exemplo, sem nunca ter visto nada a respeito deste ramo do conhecimento.
E o reforço da idéia do professor polivalente, detentor de uma
sabedoria que só se pode imaginar adquirida por osmose.
2 ........ A ·menção feita às universidades leva a pensar que as mesmas têm contestado apenas a curta duração dos cursos de Estudos
Sociais,-qua.Jfdo na verdade elas enfocam a essência da questão~ a
amalgamação de uma ãrea de estudos afins, porém com método e
objeto próprios, em uma disciplina que, como o próprio Relator assinala, transformou-se em uma "colcha de retalhos".
Mais ainda: as universidades contestam a filosofia que norteia
o problema, revelada no desprezo à formação humanística e à aquisição de um visão crítica que deveriam ser asseguradas aos educandos.
A expressão .. Estudos Sociais", mesmo como área, é obscura e
até o momento, pelo menos, não recebeu caracterização definitiva.
Os estudiosos divergem quanto às disciplinas que devem integrá-la.
Por outro lado, Estudos SoCiaisn supõem justaposição e não
síntese: História, Geografia, Sociologia, Política têm métodos próprios. Por maiores que sejam as suas conexões, recorrem a procedimentos específicos, encarando os- fenômenos sociais sob ângulos
distintos. E impossível, pois, encarâ-la como disciplina.
Mais grave ainda é a fundamentação do parecer, que justifica e
defende a dicotomia entre ensino e pesquisa, falsamente afirmando
que a mesma seria aceita upela maioria dos autores".
De acordo com tão absurda distinção, aos ditos Estudos Sociais se reservariam 6 ensino.-u~fVulgarização", pois, udescritivos e
inforn1.ativos, não lhes caberia fazer progredir a Ciência" (sic).
Já às Ciências Sociais, '"produtos do pensamento, da pesquisa,
da experiência, da descoberta", estariam afetos os ~·estudos científicos, desinteressados e elevados, que contribuem para o progresso
humano", ainda segundo palavras do Relator.
E inacreditável que se defenda tão cruamente a idéia de ciências
de primeira e segunda classe.
Despreza-se o consenso que existe nas universidades sobre a integração entre ensino e pesquisa.
Medidas normativas, como as propostas no projeto de resolução que ora criticamos, caminham no sentido oposto: buscam estabelecer uma separação, por todos os títulos anticientífica, entre o
pesquisador, isolado em sua investigação acadêmica, e o professor,
agora polivalente, destituído de uma visão__ mais aprofundada ou
crítica da realidade em que vive.
Essa concepção, inteiramente inaceitável, compromete a estrutura das Faculdades de Filosofia, a quem cabe a formação do professor, e nem ao menos é nova.
Surgiu em 1964, por resolução do Conselho Federal de EducaçãO que instituciOnalizou a figura desse professor polivalente para
o antigo ciclo ginasial, introduzindo Estudos Sociais no currículo.
Essa medida e outras posteriores, os efeitos produzidos, as distorções provocadas, foram objeto de continuados protestos dos setores responsáveis, protestos consubstanciados no Informe Crítico
publicado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo em 1977.
H

Lembra ele, a dada altura, em palavras que soam como resposta antecipada ao Conselheiro Paulo Nathanael:
"Sendo, como é, da essência da vida universitária, a par do
preparo de profissionais competentes, a produtividade cultural,
o incentivo à pesquisa, à crítica e à criatividade, a prevalecer a
orientação atual, arriscam-se as Faculdades de Filosofia c as
outras afins, a desertarem da investigação cientifica, descaindo
na condição de escolas puramente profissionais, como, aliâs, jã
vem acontecendo com não poucas universidades particulares
de novo modelo, endossadas e valorizadas pelo Poder Público."
E finaliza:
.. Quando estã em jogo a própria sobrevivência das Ciências Humanas, sem cujo vigor não existe verdadeira cultura,
convém pensar-se na preservação da formação humanística das
futuras gerações, porque ela não significa um intelectualismo
estéril e inconsequente, mas, em harmonia com a formação em
outros setores do saber científico e técnico, é a via certa para o
preparo do homem de que precisa o Brasil. O contrãrio é planejar contra o futuro do Pafs.''
Por todas essas razões, denunciamos, condenamos, repudiamos
veementemente a reso_lução que institui a licenciatura plena em Estudos Sociais; e lembramos que essas constantes tentativas apressadas de reformulação do ensino, sobre serem interpretadas corno medidas protecionistas em favor do ensino particular, destroem a continuidade necessária ao êxito na tarefa educacional.
Assim conclui o manifesto da Associação Nacional dos Professores Universitários de História.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS -

PA)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) -Com imenso prazer, ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Henrique Santillo,
não conheço o teor do parecer do Conselheiro Paulo Nathanael Pereira de
Sousa, a que V. Ex• se está referindo. No entanto, pela exposição feita até
agora, posso verificar que se pretende extinguir as licenciaturas de História e
Geografia, incorporando-se numa licenciatura plena de Estudos Sociais, ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB Moral e Cívica e OSPB.

GO) -

Juntamente com

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... num período de três anos, para
licenciatura plena de Ciências Sociais, o ensino da História seria ministrado
em um ano, para poder, e dentro do currículo, contemplar as outras matérias.
Creio que esta não é uma solução feliz. S~ se pretende atender às necessidades
do magistériO com uma licenciatura plena em Estudos Sociais, com um professor polivalerlte, capaz de ministrar o ensino de três ou quatro matérias,
mas sacrificando o estudo da Históri3. e da Geografia, é um erro grave. Não
conheço nenhum país do Mundo que tenha lançado para um segundo plano o
ensino da História e da Geografia e, conseqüentemente, a formação de bons
professores destas duas matérias. Hoje, ternos bacharelado e a licenciatura
tanto em História corilO em Geografia. Destinam-se ao ensino de Segundo
Grau, e também ao Ensino de Nível Superior. Podem ainda dedicar-se apenas
à pesquisa ou a atividades especializadas, de acordo com a regulamentação
dessas profissões. Nas bibliotecas públicas hâ hoje um grande número de licenciados em História, que ali trabalham prestando excelente colaboração,
aliando, em alguns casos, o ensino à pesquisa, porque também entendo como V. Ex•- que~ tanto quanto possível, todo o esforço deve ser feito no
âmbito universitário~ no sentido de conciliar o ensino com a pesqUisa e não
fazer de ambos compartimentos estanques. De sorte que espero que esta medida não se concretize sem um amplo, profundo e cuidados_o exame desta matéria, porque, salvo melhor juízo, a eliminação dessas licenciaturas em nada
ajuda ao ensino, ao estudo, à pesquisa da História e da Geografia neste País,
onde se precisa fazer muita história ainda e, sobretudo, onde os estudos geográficos estão reclamando uma atenção permanente para que se possa conhecer a realidade brasileira em todos os aspectos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Agradeço imensamente a V. Ex•, eminente Senador, um dos Líderes do PDS nesta Casa, ilustre
Professor Aloysio Chaves e fico imensamente feliz que V. Ex• pense do mesmo modo; acredito que nós todos aqui pensemos da mesma maneira.
Essas tentativas de juntar as 4 disciplinas, História, Geografia, Moral e
Cívica e OSPB numa única licenciatura não são de agora. São, como jã disse,
desde 1964, de uma resolução do próprio Conselho Federal de Educação que,
naquela ocasião, tentou instituir a licenciatura plena. Não o conseguindo,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSeoão III

Outubro de 1980

dada a reação dos meios universitários, ficou com a chamada licenciatura
curta. Depois de passarem por novas cargas em 1968, em 1971, logo após a
aprovação da Lei 5.692, pelo Congresso Nacional, voltam agora novamente à
carga, em 1980, no sentido de extinguir a licenciatura curta, que foi um erro, e
implantar um erro maior, que seria a licenciatura plena de História e Geografia que existem nas universidades brasileiras.
Lerei, em seguida, um breve trecho do artigo assinado pela Professora
Dêa Ribeiro Fenelon e publicado na Folha de S. Paulo, de 12 de setembro.

O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -GO)- Otiço·o aparte do_
eminente colega, Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nobre Senador Henrique Santillo, é para também cumprimentar V. Ex• Tive oportunidade, certa feita, na
Comissão de Educação_e Cultura, de relatar projeto de regulamentação da
profissão de geógrafo, que se arrastava, e se arrasta ainda, ~urante _vários
anos no Congresso NacionaL Tive, naquela oportunidade, a feliz: iniciativa,
com a contribuição dos meus colegas da Comissão, de apresentar um substitutivo que foi aprovado pof unanimidade naquela Comissão. Vejo hoje V.
Ex• trazer este assunto e, já o disse muito bem o nobre Senador Aloysio Chaves, em nada contribui para o ensino a eliminaÇão dessas licenciaturas não só
no aspecto da História e da Geografia. Ousei interromper V. Ex• para
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, na certeza de que, realmente, V. Ex• afirmou categoricamente - a formação dos profe~sores cabe, essencialmente, às Faculdades de Filosofia. Precisamos perder a mania, no Brasil,
de não entendermos, de uma vez por todas, que a finalidade de uma escola
não é apenas formar o profissional, aquele instrumento de trabalho. Eles precisam ir mais além, exatamente nessa formação humanística que lembra V.
Ex• Meus parabéns, nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Agradeço a V. Ex•,
eminente Senador ltãiTiar' Franco.
A Professora Déa RibeirO Fenelon, a certa altura, diz no seu artigo:
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Ciências Sociais, da Universidade Católica. de Goiâs; Associação dos Profes~
sores Universitários de História, Secção de Goiás; Associação dos Geógrafos
Brasileiros, Secção de Goiás. E, como jã disse, a nível nacional, a campanha
está sendo coordenada pela Associação Nacional dos Professores Universitários de História.
Portanto, Sr. Presidente, cumprindo aqui com o meu dever de represen~
tante de uma parcela da comunidade do meu Estado, extremamente preocu~
pada com medidas que tendem a implantar, efetivamente, uma ideologia de
dominação sobre os nossos jovens, medidas que não pretendem criar e educar
nossa juventude, no sentido crítico, mas de transformá~la em autômato, em
robôs, registro aqui, nesta Casa, meu tamÇém e mais veemente repúdio a essa
iniciatiVa: EsperO que, através das lideranças partidárias, possamos conseguir
vê-la revogada, não implantada, para que não ocorram os erros produzidos
pelos Estudos Sociais no Primeiro Grau. Eu acompanho o estudo dos meus
filhos, verifico, observo os livros didáticos desta importantíssima matéria.
Durante certo tempo. procurou-se inculcar, neste Pafs, que era preciso
formar técnicos, apenaS técnicos, homens robôs, homens de visão curta, de
viseira ... Você vai ser engenheiro civil, você vai Ser engenheiro de pontes, você
só entende de pontes, faça a sua ponte, que nós outros, aqui em cima, no
Olimpo, faremos o resto. Isso vai acabar, porque a sociedade brasileira não
resiste mais a isso e não aceita medidas como essa, inclusive, estão inteiramente fora da realidade política do País. Se se podia implantar uma medida
como esta em !970, !97!, !972, não se admite mais em !980.
De modo que, Sr. Presidente, estou certo de que o Congresso Nacional
há de compreender a importância deste assunto, que tem passado nas páginas
de jornais nos cantos da quinta, sexta ou sétima página de cada órgão de imprensa escrita, lá no cantinho, em letrinhas miúdas, mas que é de uma importância muito grande para a formação de nossos filhos, para a formação dos
jovens brasileiros que, além da formação técnica, profissional, que está em
completo descaso, em descalabro, precisam também adquirir, nas escolas,
através dos professores formados adequadamente, um senso crítico da realidade, um posicionamento crítico diante da problemática que os envolve.
Daí então, Sr. Presidente, mais uma vez, quero deixar registrado este
meu protesto e o meu apelo no sentido de que todos nós possamos vê-la revogada proximamente.
Eia o Que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

Num momento em que hâ uma importante tendência na universidade brasileira, no sentido de reconhecer a óbvia necessidade
de interação entre ensino e pesquisas em todos os riíveis de ensino,
as medidas normativas das autoridades educacionais parecem se diDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE
rigir para um sentido oposto: buscam estabelecer a separação, por
SANTILLO EM SEU DISCURSO:
todos os títulos anticientífica, entre o pesquisador, condenado a
fechar-se na sua torre de marfim acadêmica, e o professor, transfor- Processo nO?
mado em upolivalente", mas na verdade munido apenas de "recei- Interessado: Comissão Central de Currículos
tas'' destinadas a produzir profissionais de nível ..médio" e destituí- Assunto: Currículo Mínimo do Curso de Estudos Sociais
dos de qualquer visão mais aprofundada ou crítica em relação à Relator: Conselheiro Paulo Nathanael Pereira de Souza
própria realidade sobre a qual deve atuar e propor transformações.
Relatório
A universidade não pode e nem deve aceitar que a reduzam a mero
centro criador de tal tipo de profissional.
Em seguida à edição da Lei nO? 5.692/71 e do Parecer n9 853/71, dCparouJá disse, inclusive, que a Sociedade Brasileira Para 0 Progresso da Ciên- se o Conselho Federal de Educação com a tarefa de baixar os currículos mínicia, no ano passado, entre várias decisões, tomou as seguintes: a de pedir 0 mos dos cursos de licenciatura destinados a formar os professores exigidos
fim de Estudos SociaiS, como. disciplina no Primeiro e Segundo GraU; o fim pelo novo ensino de 19 e 29 graus, delineado na legislação da reforma. Em aidas licenciaturas curtas ou plenas em Estudos Sociais e a participação das ins- gumas âreas como Ciência e Educação Artística, esta integrante do rol das
tituições universitárias, científicas e profissiórütis, bem como da represen- obrigatoriedades constantes do artigo 79 da lei, nasceram Pareceres e Resotação política no processo de elaboração das políticas edUcacionais do País.
luções inovadoras, da lavra do eminente ex-Conselheiro Valnir Chagas.
Acho que é aí onde se encontra 0 fulcro do problema _ é não se permi- · Quanto aos Estudos Sociais, deu-se uma solução transitória, consubstanciada
ti r, também sob este aspecto, e no âmbito de todos os demais aspectos da vida no Parecer n9 554/72 e Resolução n9 8/72, por nós pro latada, onde se procunacional, que meia dúzia de tecnocratas, quase sempre bem intencionados~ rou reajustar a formação de um professor de Estudos Sociais para o J9 grau
mas que, como todos os_ seres humanos, sujeitos a enormes erros·, continuem (~urta licenciatura) e, dentro do mesm? ~urso, um ~rofessor de 29 grau (Iicenelaborando todas as políticas setoriais do PaíSSern:-quase sempre, uma visão Ciatura ~lena) de Edu_cação M~ral e CtvJca. Anunc1~v~-se, a.o me~mo tempo,
global de toda a problemática nacional, de todos_ os problemas do País, do_, a necessidade de atra1r ~ara a area dos ~stu~os SoctaJs, as h~:nc~aturas~ ~ue
conjunto dos problemas nacionais.
perma~eceram dela desvmculadas, de H1stóna, Geografia e C1enctas Sociais.
E contra isso mesmo, Sr. Presidente, que se mailiíeS:iiin, através de miA experiência vivida pelos sistemas de ensino com a substituição, no ennha pessoa, uma série de entidades do magistério do meu -EStado, que me pe- sino de 19 grau, da História e da Geografia, pela nova matéria ora tratada
dem que eu, aqui com elas, repudie essa iniciativa do Conselho Federal de como área de estudos, ora como disciplina, intitulada Estudos Sociais, e miEducação, tendenciosa. porque tomada por uma maioria viriculada ao ensino nistrada por professores polivalentes graduados em Iicenciatur.., curta, não
particular. Sobre essa decisãõ" pesa uma acusação grave.:..... vou repetir aqui- tem sido das mais felizes. De um lado porque, ao que se saiba, os conteúdos
acusação feita pelos meios universitários brasileiros: é de que estão tomando programáticos da matéria não chegaram a ganhar congruência e unidade,
essa iniciativa para reduzirem os custos com os professores em seus colégios, permanecendo como uma espécie de colcha de retalhos descosida, onde enem seus cursinhos, em seus cursos prê-universitários, ·que cobram preços es- tram elementos arbitrariamente conjugados, da Sociologia, da História, da
corchantes e fornecem aos nossos filhos, aos filhos deste País, ensino de péssi- Geografia, da Economia, da Política e o que mais seja. De outro, porque esse
ma categoria.
professor não chegou a firmar no cenário do magistério um perfil profissioRelaciono essas entidades: Associação dos DOCenteS dii OõTVersidade gráfico aceitável, além de em alguns sistemas_ terem ocorrido sérios impasses
Federal de Goiás; Associação dos Professores da Universidade Católica de para o seu enquadramento nos respectivos Estatutos.
Estes quase dez anos de vigência da nova legislação permitiu urna série
Goiás; Centro dos Professores de Goiás (CPG); Departamento de Ciências
Humanas da Universidade Federal de Goiás; Deparfamento de História e de informações, observações e avaliações, que no seu conjunto, estão a reclaw
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Ocorre, assim, no modelo que vamos delinear, a seguir, uma espécie de
combinação da regra contida na conclusão n'i' 4, com a exceção prevista na
conclusão n'? 6, ambas da Indicação n'i' 23/73.
O curso proposto será de Estudos Sociais, com as habilitações plenas de

O núcleo comum do currículo do ensino de l'i' e 2~? graus é o instrumental História, Geogrilfia, Educação Moral e Cfvica e Organização Social e Política
didático de que se vale o ensino para assegurar a chamada educação geral ou do Brasil. No caso da História e da Geografia, que eram cursos avulsos (Resobásica da criança e do jovem. Como diz o Parecer 853/72: '"Um núcleo co- luções de 12-/2-62, teremos sua transformação em habilitações do curso unificamum de matérias, abaixo do qual se tenha por incompleta a educação básica do de Estudos Sociais.
de qualquer.cidadão, deverá situar-se na perspectiva de todo o conhecimento
Pode haver estranheza na não inclusão de uma habilitação em Ciências
humano encarado em suas grandes linhas". Essas grandes linhas foram assi- Sociais ou Sociologia. Ocorre que a razão disso reside na natureza dos estumiladas a 'três grandes conjuntos de conhecimen~os, classificados em Corou:. dos reunidos, ora sob a rubrica de Estudos Sociais, ora sob o título geral de
nicação e 'Expressão, Estudos So<:iais e Ciências.· A ~da qual corresponderá Ciências Sociais. A rigor são noiries diversos para a mesma área de conhecium rol de- matérias afins, tratadas segundo o grau de maturidade do educan~ mentos, que visam o estudo do homem como ser social, seu comportamento,
do, como- ativiçiade, área de estudo ou disciplina.
sua herança cultura_!, sua organização em todos os níveis e situações, sua hisA formação do professor em cada caso, poderá ser feita em curso que re- tória, sua geografia, suas instituições, seus costumes e o que mais seja atinente
presente uma área de afinidades, espécie de tronco comum, que a certa altura à sua condição de uzoon politikon". segundo a classificação aristotélica. Apeda .crescente complexidade e do progressivo aprofundamento de estudos, se nas que o nome se alterna conforme o ~nfoque desse estudo. Os Estudos Sovai desgalhar e~ habilitações, específicas. O modelo das novas licenciaturas, ciais visam o ensino, enquanto que as Ciências Sociais buscam a investigação,
ela~prado pelo ex-Conselheiro Valnir Chagas, foi aprovado neste Colegiada a pesquisa, o aprofundamento dos porquês. Como diz, com precisão, Delgaatravés das indicações n9s 22/73 e 23]13. Desta, destacamos a conclusão n9 4, do de Carvalho, na sua .. Introdução Metodológica aos Estudos Sociais", disque diz: uPara os cursos previstos no item 1 (estudos superiores destinados à tinção aceita, aliâs, pela maioria dos autores nesse campo.
formàção de professores par~ as atividades, áreas de estudo e disciplinas de
As Ciências Sociais ocupam um cãmpo bastante vasto, se não impreciso,
educação geral no ensino de 19 e 29 graus), fixam-se as s~intes habilitações pelo menos susceptível de extensões e complexidades, à medida que vão evoespecíficas, sem. prejuízo de outras que sejam acrescentadas por este Conselho luindo -os ·conhecimentos. Como disciplinas especiais, elas são produtos do
ou pelas instituições de ensino superior, na forma da conclusão n'i' 6.3 da Indi- pensamento, de pesquisã, de experiência, da descoberta. Resultam de estudos
cação n• 22/73:
científicos, desinteressados e elevados que contribuem para o progresso hu1. Curso de Ciências - Matemátfca, Física, Química, Biologia.
mano. Os Estudos Sociais têm campos idênticos, pois tratam de relações hu2. Curso de Estudos Sociais- Geografia, História, Organização Social e manas e compreendem as mesm~ d~sciplinas. Mas, seu objetivo não é pro~
Política do Brasil e Educação Moral e Cívica, Ctc.".
priamente a investigaçãO, mas sim o ensino; a vulgarização. O seu propósito
O modelo, que surge teoricamente perfeito, nem sempre veio a ter, na não é fazer progredir a ciência, mas educar".
prãtica, o sucesso desejado. Duas vieram a ser as principais críticas que a ela
As Ciências Sociais aprofundam estudos e pesquisas, na linha da especiaformulam os encarregados de sua operacionalização. A necessidade de dar- lização científica e são da atribuição dos cientistas sociais, enquanto que os
lhe uma estrutura lógica e simétrica, resultou. por vezes, num certo artificia- Estudos Sociais são mais descritivos e informativos, levando a aplicações ins~
lismo, que tornou afins áreas nem sempre tão avizinhadas, como no caso de trutivas e úteiS.
Ciências, as habilitações em Matemática e Química ou Biologia. Ou, no caso
Por isso que a formação de alguém em Ciências Sociais deve fazer-se em
de Educação Artística, o tronco comi1m da licenciatura de 1'1 grau, que reúne curso próprio, apartado do contexto de Estudos Sociais, sendo mais consentécnicas e expressões artísticas díspares, como a Música, as Artes Plásticas e tâneo com a sua natureza formar antes o bacharel do que o licenciado, emboas Artes Cênicas. Por outro lado, a própria identificação entre a licenciatura ra não se deva excluir a hipótese de forinã-lo tambêm, quando necessária a
de }9 grau e o tronco comum das habilitações plenas têm sido contestadas pe- sua atuação no ensino de 29 grau. Mas este é outro problema, que não interfelas universidades e pelas administrações dos sistemas de ensino, sob a ale- re de imediato no modelo de curso c;ie Estudos Sociais.
gação que a curta duração daquela licenciatura resulta na graduação deficienO curso de Estudos Sociais terã, como c~rríCulo mínimo, um grupo de
te do professor, que, em vez de sair preparado para adequar seus conhecimenmatêrias comuns a todas as habilitações, podendo denominar-se matérias bátos à singeleza programática do ensino de 19 grau, acaba por ostentar uma gesicas, e um segundo grupo de matérias específicas, que corresponderá a cada
neralizada ignorância, não apenas dos conteúdos de conhecimento, como
habilitação. Haverâ, ainda, a inclusão das matérias obrigatórias, como Eduainda das técnicas pedagógicas ligadas ao ensino de atividades e áreas de estucação Física e Estudo de Problemas Brasileiros, além das pedagógicas, que
do. E como essa curta licenciatura expandiu-se, de preferência na rede de esabrangerão os ensinos de primeiro e segundo graus.
colas superiores dos centros mais adiantados do pais, o que se obteve de conA duração mínima-do curso será de 2.200 horas exceto a carga horãria de
creto e palpável foi a queda gritante da qualidade dos professores licenciados Educação Física e Estudo de Problemas Brasileiros, podendo a sua integral i~
em 19 grau.
_--~~-_
zação fazer-se no mínimo de três e no mãximo de sete anos, ficando o termo
O próprio autor do modelo, inspirado por sua inegável perspicácia, deimédio em 4 anos. As matérias básicas do curso são as seguintes:
xou nas referidas indicações, abertura capaz de obviar essas possíveis conse·
I. Fundamentos das CiênCias Sociais
qüências, ao afirmar que .. Na forma da conclusão 11 da indicação n9 22/73,
2. Técnicas de Pesquisa Social
admite-se para as ãreas de educação geral, com os cursos regulados na pre·
3. Antropologia Cultural
sente indicação, a coexistência de licenciaturas- plenas sem habilitações especí4. Sociologia
ficas e de outras, não polivalentes, vinculadas a determinadas disciplinas como Psicologia, Sociologia, Antropologia, Filosofia- para ensino em estaAs matérias específicas por habilitação são as seguintes:
belecimento de 2• grau que as ofereçam (Indicação 23/73, conclusão 6)".
A - História
Valendo-se dessa abertura, o ex-Cons'elheiro Newton Sucupira prolatou
1. Arqueologia e Pré-História
o Parecer n~? 106/06, que possibilita a formação do professor de Matemática,
2. História Antiga, Moderna, Medieval e. Contemporânea
sem que a escola implante o curso de Ciências previsto na Resolução n'i'
3. História da América
30/74.
4. História do Brasil
O presente Parecer, que busca equacionar as licenciaturas em Estudos
5. Historiografia Geral e do Brasil
Sociais, inspira e no modelo chaguiano acima comentado, e intenta adaptá-lo
6. Etnologia e Etnografia do Brasil
às lições qüe a experiência destes últimos sete anos gerou no seio dos sistemas
de ensino. Assim, aproveitá o esquemã-de um curso de Estudos Sociais, com B - Geografia
I. Geografia Física e Humana
as habilitações que lhe são correlatas, eliminando, entretanto, como etapa
2. Geografia do Brasil
obrigatória da licenciatura plena, a chamada curta licenciatura. Não exclui,
3. Cartografia
entretanto, a hipótese de havê-la, como solução excepcional para áreas caren~
4. Demografia
tes, onde a urgência da formação docente se iinpünha e a presença de um pro5. Elementos de Petrografia, Geologia e Pedologia (Edafologia)
fessor de formação incompleta surja como solução melhor do que a de apro6. Ecologia.
veitamento de pessoal leigo para o ensino de l'i' e 2'? graus. Nestes casos, a ins~
tituição de ensino superior que deseje ministrar o curso, fa-lo~ã mediante a C - Educação Moral e Cfvica
apresentação ao Conselho de Planos de Curso, fundamentados na atual Re1. Filosofia
solução n' 17/77.
2. Política
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3. Fundamentos da Educação Moral
4. História das Doutrinas Morais
5. História Política, Social e Económica do Brasil
6. Cultura Br~sileira.

D-

Organização Social e Política do Brasil _
I. Geografia Física e Humana do Brasil
2. Política
3. Geopolítica do Brasil
4. História Política, Social e Económica do Brasil
5. Constituições Brasileiras
6. Cultura Brasileira
As matérias obrigatórias a todas as habilitações são as seguintes: Educação Física e Estudo de Problemas Brasileiros.
As matêrias pedagógicas são as seguintes:
I. Psicologia da Educação
2. Filosofia da Educação
3. Didâtica
4. Estrutura do Ensino de }9 e 29 graus
5. Legislação do Ensino de I• e 2• graus
6. Prática de Ensino de 19 e 29 graus
A critêrio do estabelecimento de ensino, as matérias acima indicadas podem ser desdobradas em disciplinas ou novas matêrias e poderão ser acrescentadas para a estruturação do currículo pleno do curso.
As escolas que ministram curso de Estudos Sociais, organizado à luz da
Re;solução n9 8/72, deverão ajustar-se às normas que constituem a Resolução
anexa ao presente Parecer, na seguinte conformidade:
a) Se ministrarem apenas a Hcenciatura curta, deverão extingui-la e
substituí-la por uma das habilitações constantes do rol que integra o novo
curso de Estudos Sociais, permanecendo o número de vagas atuais;
b) se ministrarem também a licenciatura ple_na ~e Educação Moral e
Cívica, continuarão com ela e poderão, no lUgar da licenciatura curta, escolher por uma segunda habilitação, devendo as vagas atuais permanecer as do
curso, excluindo qualquer pedido de aumento.
Os regimentos serão reformulados na línha das alterações que se fizerem
na reorganização do curso.
Quanto aos professores, serão giadtiadOs em Hcenciatura plena em Efl.,
· dos Sociais, com habilitação em um dos ramos indicados, com direito a leci. . .
nar a disciplina respectiva no ensino de }9 e 29 graus, e quando o sistema adotar, no }9 grau, a área do estudos ou a disciplina de_ Estudos Sociais, em lugar
de História e Geografia, estarão tambêm aptos a ministrá-la, independenteR
mente da habilitação cursada. Aos portadores de licenciatura de 19 grau em
Estudo Sociais será permitido completar estudos em uma das habilitações
plenas que integram o novo curso de Estudos Sociais.
A curta licenciatura em Estudos Sociais será admitida, excepcionalmente, em áreas carentes do País, mediante plano de curso a ser previamente
ap~ovado pelos respectivos Conselhos de Educação.
Em anexo, apresentamos o Projeto de Resolução e a ementa das matérias do currículo mínimo.
Voto do Relator:
Nos termos do Parecer supra somos favorável à reestruturação do curso
de Estudos Sociais e à fixaçao do respOCtiVO-CUrrículo ~ínimo.
Conclusão da Comissão Especial:
-----Decisão da Comissàõ -Central de Revisão de Currículos:
Decisão do plenário:
O Conselho Federal de Educação discutirá nos próximos dias um Projeto de Resolução da sua Comissão Central de Currículos, pelo qual, ••a for~
mação de professores de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, para o ensino de }9 e 29 graus, será feita
no curso de Estudos Socia:is".
Fixa também o respectivo currículo, duração de Curso e conteúdos mínimos do mesmo.
O refeiido Projeto pretende, portanto, instituir a licenciatura plena em
Estudos Sociais, extinguir -a Chimada .. licenciatura c~rta" e, na prática, abolir os cursos de História e Geografia, atualrriente existentes.
A gravidade das conseqUências que result~rão da aprovação da medida,
pode ser avaliada pela análise, mesmo râpida, do Parecer favorável que lhe
foi atribuído pelo rehitor do assunto, Conselheiro Paulo Nathanael Pereira de
Sousa.
Segundo o Conselheiro:
1 - Foi infeliz a experiência vivida pelos sistemas de ensino com a implantação de Estudos Sociais, ora como área, ora cOmo disciplina, com professores de licenciatura curta, pois os conteúdos, programáticos da matéria,
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conjugaram arbitrariamente noções de História, Geografia, Economia, Política ~·e o que mais seja", numa espécie de ucolcha de retalhos". O professor
polivalente, graduado em licenCiatura curta, não formou um perfil profissional aceitãvel no cenãrio do magistério.
2- AS Universidades e administrações dos sistemas de ensino têm insistido em que a licenciatura curta em Estudos Sociais resultou na queda gritante da qualidade dos professores licenciados em primeiro grau.
À vista disso, endOssa a proposição de um Curso de Estudos Sociais com
as habilitações plenas de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil. Quanto aos cursos de His~ória e Geografia, serão transformados em habilitações do Curso Unificado de Estudos
Sociais.
Justifica a não inclusão de uma habilitação em Ciências Sociais ou Sociologia com a citação de Delgado de Carvalh~, para quem os Estudos Sociais "visam o ensino, eriquantO as Ciências Sociais buscam a investigação, a
pesquisa, o aprofundamento dos porquês".
O Curso terá uma duração média de quatro anos e compreenderã o nú~
cleo de matérias bãsicas, o de matérias específicas - que corresponderia às
diversas habilitações- além das matérias obrigatórias e daquelas pedagógicas.
Quanto aos professores, terão licenciatura plena em Estudos Sociais,
com habilitação em um dos ramos indicados e direito a lecionar a respectiva
disciplina no ensino de 19 e 29 graus. Se o sistema adotar no 19 grau a área de
estudos ou a djsciplina de Estudos Sociais em lugar de História e Geografia,
estarão també!U aptos a ministrá-la, independentemente da habilitação cursada.
Ora, a partir da própria argumentação do Relator, pode-se verificar que
o Projeto não elimina, antes amplia a desorganização existente e a distorção
sofrida pelo estudo e en~ino das Ciências Humanas.
I - A "colcha de retalhos" em que se transformaram os conteúdos programáticos de Estudos Sociais, o professor polivalente, a queda da qualidade
profissional, não desaparecerão, ao contrário, serão mais visíveis.
Embora o projeto não particularize o tempo de duração das disciplinas,
num cUrso cujo término é previsto para quatro anos, provavelmente dois deles serão dedicados ao núcleo básico e _um às disciplinas pedagógicas.
Portanto, se reservará um ano apenas para o conteúdo das habilitações
específicas.
No caso da História, por exemplo, dois semestres para as disciplinas propostas pelo currículo, a saber: Arqueologia, Pré--história, História Antiga,
Medieval. Moderna e Contemporânea, História da América, História do
Brasil, Historiografia Geral e do Brasil, Etnologia e Etnografia do Brasil.
Isto, sem se discutir a filosofia ou o critério que preside à escolha das disciplinas, entre as quais se incluem, no núcleo básico por exemplo, os Fundamentos das Ciências Sociaís ou as Técnicas de Pesquisa Social, sem se saber o
que seja isso.
A queda da qualidade é mais visível ainda quando se autoriza o professor, independentemente da habilitação cursada, a ministrar aulas, "se o siste·
ma adotar no }9 grau a área ou disciplina de Estudos Sociais em lugar de História, Geografia".
Jsso significa que o docente habilitado em Educação Moral e Cívica, onde, de acordo com o currículo estabelecido pelo Projeto, aprenderá Filosofia,
Politica, Fundamentos da Educação Moral, História das Doutrinas Morais,
História Política, Social e Económica do Brasil, Cultura Brasilejra, poderá
dar aulas de Geografia, por exeinplo, sem nunca ter visto nada a respeito deste ramo do conhecimento.
É o reforço da idéia do professor polivalente, detentor de uma sabedoria
que só se pode imaginar adquirida por osmose.
2- A menção feita às Universidades leva a pensar que as mesmas têm
contestado apenas a curta duração dos Cursos de Estudos Sociais, quando na
verdade elas enfocam a essência da questão: a amalgamação de uma área de
estudos afins, porém corri mêtodo e objeio próprios, em uma disciplina que,
como o próprio Relator assinala, transformou-se em uma "colcha de retaw
lhos".
Mais ainda: as Universidades contestam a filosofia que norteia o problema, revelada no desprezo à formação humanística e à aquisição de uma visão
crítica que deveriam ser asseguradas aos educandos.
A expressão ''Estudos sociais'', mesmo como área, é obscura e, até o mo~
menta, pelo menos, não recebeu caracterização definitiva. Os estudiosos di·
vergem quanto às disciplinas que devem integrá-la.
Por- outro lado, "Estudos sociais" supõem justaposição e não síntese_:
História, Geografia, Socioíogia, Política, têm métodos próprios. Por maiores
que sejam as suas conexões, recorrem a procedimentos específicos, encarando
os fenômenos sociais sob ângulos distintos. ~ impossivel, pois, encará·!a
como disciplina.
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. Mais grave ainda é a fundamentação do Parecer, que justifica e defende a
dic'otomia entre ensino e pesquisa, falsamente afir'mando que a mesma seria
aceita upela maioria dos autores":
De acordo com tão absurda distinção, aos ditos Estudos Sociais se reservariam o ensino, "a vulgarização", pois udescritivos e informativos", .. não
lhes caberia fazer progredir a ciência" (sic).
Já às Ciências Sociais, uprodutos do pensamento, da pesquisa, da experiência, da descoberta"' estariam afetos os uestudos científicos, desinteressados e elevados, que contribuem para o progresso humano".
1! inacreditável que se defenda tão cruamente a idéia de ciências de primeira e segunda classes.
Despreza-se o consenso que existe nas Universidades sobre a integração
entre ensino e pesquisa.
Medidas normativas, como as propostas no Projeto de Resolução que
ora criticamos, caminham no sentido oposto: buscam estabelecer uma separação por tod<?s os títulos anticientífica entre o pesquisador, isolado em sua
investigação acadêmica, e o professor, agora polivalente, destituído de uma
visão mais aprofundada ou crítica da realidade em que vive.
Essa concepção, inteiramente inaceitãvel, compromete a estrutura das
Faculdades de Filosofia, a quem cabe a formação do professor, e nem ao me-.
nos é nova.
Surgiu em 1964, por Resolução do Conselho Federal de Educação que
institucionalizou a figura desse professor polivalente para o antigo ciclo ginasial, introduzindo Estudos Sociais no cUrrículo.
Essa medida e outras posteriores, os efeitos produzidos, as distorsões
provocadas, foram objeto de continuados protestos dos setores responsáveis,
protestos consubstanciados no Informe Crítico publicado pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em
1977.
Lembra ele, a dada altura, em palavras que soam como resposta anteci·
pada ao Conselheiro Paulo Nathanael: --Sendo_como é, da essência da vida
universitária, a par do preparo de profissionais competentes, a produtividade
cultural, o incentivo à pesquisa, à crítica e à criatividade, a prevalecer a orientação atual, arriscam-se as Faculdades de Filosofia e as outras afins a desertarem da investigação científica, descaindo na condição de escolas puramente
profissionais, como aliãs já vem acontecendo com não poucas universidades
particulares de novo modelo, endossadas e valorizadas pelo poder público".
E finaliza: - ..Quando estã em jógo a própl'ia sobrevívência das Ciências Humanas sem cujo vigor não existe verdadeira cultura, convêm pensar-se
na preservação da formação humanística das futuras gerações, porque ela
não sigo ificã Urii intelectualismo estéril e inconseqüente, mas em harmonia
com a formação em outros setores do saber científico e técnico, ê a via certa
para o preparo do homem de que precisa· o Brãsil. O contrário é planejar contra o futuro do País".
Por todas essas razões, denunciamos, condenamos, repudiamos veementemente a Resolução que institui a licenciatura plena em Estudos Sociais, e
lembramos que essas constantes tentativas apressadas de reformulação do ensino, sobre serem interpretadas como medidas protecionistas em favor do ensino part1cular, destroem a continuidade necessãria ao êxito na tarefa educacional.
Folho de S. Paulo, 12-9-80

O ESVAZIAMENTO DO ENSINO
Déa Ribeiro Fene/on
A proposta aprovada no 51' Encontro Regfonal de História, na Associação Nacional de Professores Universitários de História, realizado no início
deste mês, de retomar a luta contra Estudos Sociais, coloca para todos os que
se dedicam à formação de profissionais do ensino e da pesquisa algumas
questões que desejamos ver amplamente debatidas. A luta não pode se limitar
ao âmbito da comunidade universitária ou dos professores interessados no
assunto e nem ser reduzida à simples defesa do mercado de trabalho, ainda
que reconheçamos ser este também um aspecto fundamental.
As tentativas de implantação, na Universidade, da licenciatura plena de
Estudos Sociais transformando os atuais cursos de História e Geografia em
simples habilitações de um curso unitârio de Estudos Sociais, no mesmo nível
que a Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil,
constitui, no mínimo, uiria total negação do universo específico dos vários ramos de conhecimento aí envolvidos- História e Geografia- que certamente nos levaria a um debate epistemológico bem mais prolongado.
Hoje, entretanto, outra questão nos preocupa e diz respeito à concepção
de educação e de ensino subjacente a tais perSpectivas: a de que o professor,
seja de l'>' ou de29 grau, deve ser preparado em um curso universitário bastan-
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te amplo e generalizante, que o transforme em simples ·~vulgarizador" do conhecimento. No processo educativo cabe-lhe transmitir dados e informações.
Esta a utilidade social de sua profissão e de sua tarefa educativa.
TENDl!:NCIA AMBIGUA
Ao definir como necessária a formação de um professor upolivalente",
tal política educacional subordina a esta suposta necessidade toda a estrutura
do ensino universitãrio, no que diz respeitO à licenciatura, consolidando uma
tendência perigosamente ambígua que a prática das resoluções educacionais
do governo vem apresentando e produzindo, como normas e resoluções: a de
que a formação do professor deve ser "reduzida" em suas pretensões e em seu
conteúdo em relação à do pesquisador ou do bacharel.
Esta concepção se alicerça no pressuposto consagrado como vãlido de
que o ensino, sobretudo o do 19 grau, deve ser esvaziado do seu sentido formativo, pois isto seria inteiramente -desnecessãrio. O aluno de lrt grau é passivo, mero receptor de informações e como tal não precisa ter nenhuma de suas
habilidades desenvolvidas. Não precisa pensar e refletir, deve apenas aprender... O professor idealizado-para produzir este tipo de ensino deverâ, portanto, ser submetido a um treinaihent~ generalizante e superficial, o que conduzirá fatalmente a uma deformação e a um esvaziamento de seu instrumental
científico. Não hã que pensar em fornecer-lhe elementos que lhe permitam
analisar e compreender a realidade.que
o cerca. Ele tambêm não precisa refle1
tir e pensar, deve mas aprender f! transmitir.

Nesta orientação governamental estã implícito que o ensino é tarefa mais
fâcil ou menos importante e que o professor encarregado de manistrã-lo não
necessita de formação mais aprofundada e pode, portanto, ser menos qualificado. Se associarmos tal perspectiva às condições de ensino e de trabalho do
professor, tais como salas superlotadas, nenhuma condição de infraestrutura, excessiva carga horãria para o professor e reduzida para a disciplina que ministra, Salãrios irrisórios e indignos, nenhum incentivo a seu aperfeiçoamento, teremos claramente completado o quadro de descrédito a que se
quer reduzir o profissional do ensino de }9 e 29 graus. Na verdade o caminho
parece bem traçado: desqualifica-se a sua formação universitária para
desvalorizâ-lo como profissiOnal, submetendo·o às piores condições de remu·
neração e trabalho dos últimos tempos.
Num momento em que hã uma importante tendência na universidade
brasileira, no sentido de reconhecer a óbvia necessidade de interação entre ensino e pesquisa em todos os níveis de ensino, as medidas normativas das autoridades educacionais parecem se dirigir para um sentido oposto: buscam estabelecer a separação, por todos os títulos anticientífica, entre o pesquisador,
condenado a fechar-se na sua torre de marfim acadêmica, e o professor,
transformado em "polivalente", mas na verdade munido apenas de .. receitas" destinadas a produzir profissionais de nível ~'médio" e destituído de
qualquer visão mais aprofundada ou crítica em relação à própria realidade
sobre a qual deve atuar e propor transformações. A universidade não pode e
nem deve aceitar que a reduzam a mero centro criador de tal tipo de profissional.
Estamos conscientes dos resultados que esta política educacional embasada nos pressupostos que levaram à aprovação da Lei n'i' 5.692, de Reforma
do Ensino, vem acarretando para a educação no Brasil. Um ensino planejado
para consagrar situações existentes ou formar elementos aptos a lidar apenas
com a transmissão de informações, deve necessariamente se prerJcupar ap~
nas com os aspectos técnicos de tal tarefa, abortando qualquer iniciativa criadora de quantos trabalham com a educação e com o ensino. Daí o controle
dos programas, a diminuiÇâo das aulas ao estritamente necessário, o desdobramento da História ein Educação Moral e Cívica e Organização Social e
Política do Brasil. Trata-se de esvaziar as disciplinas científicas, portadoras
de potencial crítico, em prãticas educativas de carãter estritamente doutrinário.
Por último, outra questão deve ser levantada para fazer crescer nossa
luta pela revogação de Estudos Sociais, qual seja, a necessidade de maior participação não apenas das áreas de conhecimento atingidas por tais medidas,
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História, mas também de todos os se·
tores da sociedade comprometidos com a questão da natureza e da qualidade
do ensino. Em verdade, a valorização das Ciências Humanas e a preservação
do espaço onde ela é desenvolvida e trabalhada, como viabilizadora do necessário exercíCio crítico sobre a realidade social, constitui elemento importante
e necessário para todos que lutam neste país pela construção de uma sociedade democrática.
Déa Ribeiro Fenelon é professora de História no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
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do projeto considerou-o ·~passível de discussão e disse que aguarda colaboração em termos de subsídios".
Ainda durante a reunião com o Conselheiro Paulo Nathanael, foi argu~
Projeto inclui História e Geografia no curso
mentado pelos presentes que Estudos Sociais não é Ciência e que, portanto,
Thereza Martins não pode englobar áreas do conhecimento tão amplas e profundas corno HisEsta foi uma semana de intensas e prolongadas reuniões envolvendo pro- tória e Geografia.
..0 projeto coloca, lado a lado, História, Geografia, Organização Social
fessores universitários de História e Geografia. Os estudantes também não ficaram alheios ao debate, uma vez que o tema em questão afeta a todos. e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica, sendo que OSPB é parte inteTrata-se da implantação definitiva do curso de Estudos Sociais na Universi- grante da História e Educação Moral e Cívica é uma prática educativa com
caráter doutrinário'', ressaltou a Prof' Glezer.
dade, ameaçando a sobrevivência: dos,cursos de História e Geografia.
Outra crítica feita ao projeto é o fato dele dissociar ensino de pesquisa.
O alerta foi dado no inicio do mês, durante o úJtimo encontro do núcleo
paulista da Associação Nacional dos Professores Universitãrios de História Textilãlmente, o projeto diz que Ciências Sociais (que, ao lado de outras espe~
(ANPUH), ocasião em que chegou ao conhecimento da associação a existên- cializações, faz parte das Ciências Humanas) e Estudos Sociais (que coloca no
cia de um projeto de resolução do Conselho Federal de Educação (CFE), mesmo currículo noções de História e Geografia) "são nomes diversos para a
reabrindo a discussão sobre o curso de Estudos Sociais como licencia~ura pie- mesma ârea de conhecimento", com a diferença que o primeiro estaria voltado para a pesquisa e o segundo para o ensino.
na.
Desta forma, apenas os licenciados em Estudos Sociais poderiam lecioO projeto, acompanhado de parecer favorável do Conselheiro Paulo
N athanael Pereira de Sousa, fixa o currículo mínimo do curso de Estudos So- nar no }9 e 29 graus, deixando os demais profissionais sem mercado de trabaciais. Dentro desse currículo, História e Geografia são reduzidas a meras ha- lho, uma vez que os cursos da ârea Ue Ciências Humanas funcionariam, unibilitações. ao lado das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização camente, a nível de bacharelado.
Mas não é penas a defesa do mercado de trabalho que está preocupando
Social e Política do Brasil.
Para professores e estudantes, não se trata simplesmente de discutir o professores e estudantes, corno explica a Profl Déa Ribeiro Fenelon, da UNIprojeto em questão, mas urepensar EstudOs Sociais comO um todo", como CAMP. Segundo ela, o que se pretende com esse projeto é formar professores
que não pensem nem critiquem.
disse a Prof! Raquel Glezer, Secretária da ANPUH.
Folha de S. Paulo, 14-9-80

DOCENTES CONTRA ESTUDOS SOCIAIS

Campanha

As primeiras medidas governamentais - provenientes do CFE- visando à implantação de Estudos Sociais datam do período de 1964 a 1966. A
campanha contra o curso de Estudos Sociais foi se desenvolvendo, com altos
e baixos. até 1969. Dois anos depois, o Governo aprovou a Lei Federal n9
5.692/71 que serviu de base para a reforma do ensino de 19 e 29 graus e que
permitiu a adoção de Estudos Sociais nesses dois níveis de ensino.
Imediatamente, também as faculdades - sobretudo as particulares deram início à implantação das licenciaturas (curtas e plenas) em Estudos Sociais. O protesto de professores e alunos surgiu com maior vigor contra o que
eles chamavam de descaracterização das Ciências Humanas, provocada pela
sua aglutinação em uma única disciplina.
As críticas feitas à implantação de Estudos Sociais (que reúne História e
Geografia em um só curso e, atualmCnte-; da habilitação em Educação Moral
e Cívica) apontavam para o- inevitável reb-aixamento do nível de ensino e caracterizavam o referido curso como instrumento de formação ideológica da
juventude.
Em 1976, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em
seu congresso anual, pediu o fim da disciplina de Estudos Sociais no 19 e 29
graus, o fim das licenciaturas curtas -ou plenas em Estudos Sociais e a participação das instituições universitárias, científicas e profissionais no processo de
elaboração das políticas educacionais.
Esta é a discussão que professores de História e Geografia, reunidos di~
versas vezes durante esta semana na Universidade de São Paulo, pretendem
retomar. O núcleo paulista da ANPUH elaborou um boletim onde esse
problema é levantado, tendo como ponto de partida a existência do projeto
de resolução que fixa o currículo mínimo para o curso de Estudos Sociais nas
universidades brasileiras.
Relator diz que espera subsídios

Professores e estudantes consultados a respeito desse projeto afirmaram
ter sido pegos de surpresa ... No momento em que a Secretaria de Educação
de São Paulo realiza um concurso público (no semestre passado) barrando o
ingresso dos licenciados em Estudos Sociais e favorecendo as licenciaturas
plenas de História e Geografia, descobre-se a existência de tal projeto para ser
diScutido pelo Conselho Federal de Educação", observou o Prof. Carlos Vesentini, do Departamento de História da USP.
Por isso, profesSores e estudantes procuram Se articular em todos os
níveis possíveis. O boletim da ANPUH/SP deverá atingir pelo menos cinco
mil professores de J9, 29 e 39 graus. Serão feitos coiitatos com parlamentares e
autoridades educacionais. As associações científicas-e prOfissionais serão articuladas na tentativa de levar o debate a todas as instituições de ensino interessadas na preservação das Ciências Humanas.
Na última sexta-feira, uma comissão de professores e alunos de História
e Geografia da USP, UNICAMP, UNESP e PUC/SP esteve com o Prof.
Paulo Nathanael Pereira de Sousa, do CFE, para tratar do problema. Segundo a Proff. Raquel Glezer, ele disse que 0 projeto é pessoal e, nessas condições não existe em termos oficiais". Isto é, não foi ainda apresentado aos
demais conselheiros do CFE. Ainda segundo a Prof' Raquel Glezer, o relator
40

O QUE PENSAM OS PROFESSORES
O Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal, reunido na ultima sexta-feira, aprovou o seguinte documento, que expressa a sua
posição do projeto de criação do curso de Estudos Sociais:
.. 0 projeto que cria o curso de Estudos Sociais com habilitação plena em
História, Geografia, Moral e Cívica e OSPB, ora tramitando no Conselho Federal de Educação pelas mãos do conselheiro Paulo Nathanael Pereira de
Souza, da continuidade às reformas curriculares iniciadas com a Lei n9
5.692/71, regulamentada pelo Parecer n• 853/72. ·
O início da década de 70 corresponde à implantação do capitalismo monopolista numa sociedade de "capitalismo hipertardio". Por isso toda estrutura de ensino de 19 e 29 graus e a universidade sofrem um processo de adequação ao novo projeto da sociedade. Essa adequação se faz através de diferentes e distintas etapas, de formas variáveis por graus de ensino e pelas conjunturas que se sucedem no período.
A educação passa a representar, gradativamente, um instrumento político de consolidação da aliança entre o poder vigente e as classes médias. Passa
a constituir um elemento ideológico a serviço da ascensão social através da
instrução. A educação assim concebida, além de forjar uma visão enganadora, mas útil do ponto de vista tático-político, gera uma parcela significativa de
um exército cultural de reserva, elemento relevante para a manipulação das
camadas médias Íntelectualizadas.
A Lei n9 5.692/71, que implantou a disciplina Estudos Sociais no J9 e 29
graus, está inserida no modelo de desenvolvimento económico da sociedade
brasileira, relacionada com as expectativas de ascensão social, de crescimento
econômico acelerado e de segurança nacional. Ajusta a educação às diretrizes
da. sociedade, reflete as orientações exigidas neste momento para a concretização de um projeto nacional de desenvolvimento económico e consolidação
política, como da configuração de uma sociedade regida pelo capitalismo monopolista.
Nesse contexto, os Estudos Sociais constituem-se em auxiliares na consec~çã_o desses objetivos. A ele& cabem, como estratégia, uma dupla função: I'?
-IDEOLóGICA- pela disseminação sistemãtica dos valores das classes
dominantes através da filtragem. seleção, omissão, enfoq11:es distorcidos afirmação de uma falsa unidade, enfim a descaracterização das Ciências H uma~
nas. 2° -PEDAGÓGICA- pela formação de um tipo de indivíduo caracterizado por ter uma falsa consciência e ser despido de interesses superiores que
ultrapassem os limites do seu microcosmo. Em sintese, seria um individuo ahistórico, insensível à realidade social circundante, incapaz de assumir a sua
condição de cidadania.
Esta formação resulta de uma prática pedagogica baseada no arremedo
da vida comunitária (redução da vida política à vida do grupo mais próximo):
adoção de teorias pedagógicas ímportadas que mantém o educando, e por extensão o próprio cidadão, na crença de uma prática política, na medida em
que está comprometida pela seleção tendenciosa dos dados instrumentos e
objetivos relativos ao conhecimento da realidade.
Pedagogicamente, esvazia-se a teoria e enfatiza-se e sofistica-se a ação,
reduzindo-a à condição de prãtica mecanizada, sem reflexão teórica. Através

· 5162 Quarta-feira I~'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11 I

dessa prãtica, ter-se-ia um quadro melhor acabado, aperfeiçoado para operacionalizar a reprodução da ideologia, dos valores das classes dominantes, das
relações de dominação e subordinação, agora. graças à sofisticação- com a
aquiescência das classes dominadas, inseridas no quadro de profissionais formados.
A formação profissional do mero repetidor deve anular nesse profissional a possibilidade de crítica e· questionamento da realidade vivida,
afastando-o da compreensão das relações a que estâ :submetido. Os diversos
níveis do aparelho de Estado funcionariam de modo mais eficiente quandO
aos objetiVos das classes dominantes, graças à plena integração entre as instituições, com sua ação intencional e seus ProdutOs- os intelectuais orgânicos
- , reprodutores inconscientes.
Assim, os cursoS de formação profissional de professores de l'~ e 21' graus
devem ser reduzidos a uma coletânea de informações depuradas e limitadas.
A implantação dos cursos para formação de professores de Estudos Sociais,
conforme o projeto politico que a fundamenta, está sendo feita em duas etapas.
Na primeira, criou-se a chamada Licenciatura Curta, a pretexto de atender situações trarisitórias em áreas carenteS. Agora pretende-se, a pretexto de
corrigir as deficiências da Licenciatur'a c-ádi, implantar a Licenciatura Plena, segunda etapa que concret~zada o projeto em sua total amplitude.
A proposta de criação do curso de Estudos Sociais sustenta-se num argumento positivista que pressupõe uma história pronta onde nada mais hã a fazer, sendo apenas necessário preparar gente para ensinar o que já é definitivo.
O distanciamento, a exclusão, entre Ciência-Pesquisa e EstudoEducação, não são cabíveis no interior-da Universidade, centro de criação
cultural. Ao invés de exclusivos são complementares, integram, numa postura
e numa ação consciente, a posSibilidade de criar, manter e renovar uma cultura enriquecedora e provedora da sociedade como um todo. Esse processo de
assepsia das Ciências Humanas oculta -e procUra destruir o mundo das relações do homem com o homem.
A redução do ensino ao ensino niecânico, através dessa perspectiva que o
projeto reforça, nega a relação gente com gente, destrói o âmago das Ciênci~s
Humanas, desumaniza o universo da ação humana. Essa perspectiva está
implícita numa concepção de um sentido g-lobal da sociedade, na postura e no
lugar reservado ao homem no mundo. Não se reduz ao problema das Ciências Humanas em si, compromete a Ciência de uma maneira geraL Não a
ciência mítica, mero instrumento de dominação, mas o Saber que se constitui
na possibilidade de sobrevivência do homem, resultado de uma conquista milenar.
A partir dessas considerações, julgamos necessário que uma medida dessa natureza mereça ampla discussão por parte da sociedade que se pretende
submeter a tais propósitos.
De nossa parte, regudiamos com veemência o projeto, por considerarmos que tais medidas, aparentemente renovadoras, escondem, na realidade,
um processo obscurantista de legalização do alastramento da alienação do
homem brasileiro em relação a si mesmo e a seu espaço geo-histórico, eliminando as possibilidades de construção de uma sociedade colocada a serviço
dos interesses de seus setores mais amplos.
Goiânia, setembro de 1980."
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para uma comunicação.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Queria dar conhecimento à CaSa de -qUe se encontra visitando o Senado
o ex-Senador Otto Lehmman. Foi um nosso companheirO, de quem guard3.mos uma lembrança muito prazerosa e agradável. S. Ex• estava nas galerias,
quando o convidei para vir ao Plenário, porque, de acordo com emenda do
Senador Itamar Franco, o Regimento foi alterado para que ex-Senadores, ou
suplentes de Senadores que exerceram o mandato efetivamente. possam ter
assento no Plenário. E foi uma das grandes alterações introduzidas nas regras
da Casa, porque todos os Senadores se sentiam constrangidos quando excompanheiros voltavam em visita e não podiam participar do Plenário, como
faziam no passado.
Foi muito oportuna a emenda do Senador Itamar Franco, que o Senado,
por unanimidade, aprovou e, hoje, faz parte do nosso Regilnento Interno.
É por isto que saúdo e cumprimento o Senador Otto Lehmann, e a satisfação não é apenas mfnhil, ou da minha Bancada, mas, sim, de todo o Senado, inclusive da antiga Bancada que, na época, se chamava Aliança Renovadora Nacional e que, hoje, chama-se Partido Democrático SociaL (Muito
bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência se associa às palavras de V. Ex•
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte
diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Creio que já é tempo de tr-ilzerin-oS para o âmbito do nossô plenário,
como fez há dias o nobre Senador Pedro Simon, o assunto que no momento
se constitui no terna principal de nossas preocupações de natureza po-líticoinstitucional isto é, a proposta dC emenda que restabelece as prerrogativas
parlamentares.
Vivemos tempos de abertura no Brasil, e já agora como tal repercussão
que o novo Presidente da Argentina, escolhido para o próximo triênio, Gene~
ral Viola, é apontado pela imprensa como o homem que naquele país, vai executár uma política- assemelhada à do Presidente João Baptista Figueiredo.
Mas, Sr. Presidente, se há um iristante de perplexidade, é este. Longe de
mim ou de qualquer companheiro do PMDB, admitir que se possa estar em
pleno processo de democratização do País, se o Congresso Nacional não tem
como resolver por si só o destino de suas prerrogativas e de suas atribuições.
Todos nós sabemos que o Movimento Militar de 1964 preservou o Congresso Nacional, mas, em contrapartida o amesquinhou, de tal maneira que
redundou total desprestígio de nossa instituição' face à opinião pública.
Há, Sr. Presidente, por assim dizer, um continuado esvaziamento do
Congresso Nacional. Eu ainda me lembro, nos idos de 1958, quando cheguei
pela primeira vez Deputado à Câmara Federal, no velho Palácio Tiradentes,
no Rio de Janeiro, como a grande imprensa deste País, toda ela, dedicava dia~
riam ente uma página inteira para divulgação dos trabalhos parlamentares do
Senado e da Câmara. Não havia um orador que ocupasse a tribuna sobre matéria importante, ou até para debater problemas de natureza regional ou local, que não tivesse no dia seguinte o seu pronunciamento exposto à opinião
pública do País.
Hoje, Sr. Presidente, nós chegamos à uma situação de absoluto descrédito, de tal sorte que não se vê na imprensa uma notícia sobre as atividades do
Plenário ou das comissões das duas Casas do Congresso Nacional. A imprensa dedica uma grande parte de sua atenção à matéria política, através de entrevistas que lhes são concedidas pelos líderes, pelos políticos mais eminentes,
mas sempre pondo de lado a atividade parlamentar. E, Sr. Presidente, é tal
nosso-desprestígio que, hoje, depois de uma tomada de posição corajosa de V.
Ex' como Presidente do Senado, que foi a primeira voz que se levantou em
torno do assunto, e do Deputado Flávio Marcílio, na Câmara dos Deputados, marchou-se para uma Comissão Interpartidáría encarregada de estudar
o restabelecimento das prerrogativas do Poder Legislativo diante do seu quase total aniquilamento, face às leis de exceção que se sucederam e que redundaram, por último, na outorga da Emenda Constitucional n~' 1/69.
Essa Comissão, depois de um trabalho intenso no âmbito da Câmara dos
Deputados, chegou ao texto de uma proposição que ao meu ver representa
muito pouco daquilo que nós realmente desejaríamos reconquistar como Poder, a fim de restabelecer o princípio da harmonia e da independência dos poderes.
Mas, de qualquer forma, por consenso, essa proposição chegou a alguns
pontos que nos pareceram, neste primeiro momento, uma abordagem inicial
da restituição das prerrogativas do Poder Legislativo. Assim, por exemplo, ali
se cuidou de restaurar a imunidade Parlamentar em termos absolutos, para
que todos os Srs. Congressistas pudessem, livremente, com todas as garantias
constitucionais, exercer o seu mandato, de acordo coin a melhor tradição republicana brasileira.Ali se cuidou de extinguir o famigerado instituto do decusrso do prazo, que veio contribuir, ainda mais, para o esvaziamento do
Congresso Nacional perante a opinião pública. Aí estão as sessõeS do Cong~esso, inteirarriente esvaziadas, -po-rque já se sabe de antemão que, nos projetas do Governo, que dependem de prazo para aprovação, se a Maioria não
comparecer, eles automãticamente se transformarão em lei. Então, Sr. Presidente, hoje, a regra passou a ser a ausência dos Parlamentares do seio do
Congresso Nacional. quando sempre se procurou, por todos os meios ao alcance do Legislador, estimular a sua presença através, inclusive, de normas
regimentais. Ali, também se prestigiou as Comissões Parlamentares de Inquérito; Os requerimentos-deTD.fõi'ITiaÇões:· pois, no momento, até para pedir
informação ao Governo, nós temos que agir como se estivéssemos solicitando
um favor. No passado não. Eles eram formulados, de um modo geral demoravam as respostas, havia reclamações, mas de alguma forma, sempre o Poder Legislativo era atendido pelos membros do Poder Executivo. Ali também
se estabeleceu a volta do voto secreto para os vetos presidenciais, porque, Sr.
Presidente, um dos maiores absurdos, que a Emenda n9 I, de 1969, cometeu
contra o Poder Legislativo, foi ter estabelecido que o veto seria apreciado mediante a votação a descoberto, retirando do seio do Congresso Nacional toda
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a possibilidade de se contrapor, em última instância, às decisões do Poder
Executivo.
---Não hã dúvida, Sr. Presidente, que a proposição é discreta.
Acho, por exemplo, que poderia ter havido uma norma ampliando o poder de inicíativa do parlamentar no processo de elaboração legislativa. Porque aí estamos inteiramente cerceados. O" Senhor Presidente da República
tem competência exclusiva para iniciativa -das leis que dispõe:

gresso. E é por esta razão que o discurso de V. Ex'", se perfilha naquela orientação, antes traçada pelo discurso do Senador Pedro Simon, quando mostra
que a grande oportunidade para uma saída séria é esta: da manutenção das
prerrogativas do Congresso Nacional porque nenhum congresso, no mundo,
pode atuar ou ter condições de atuar, onde a sua participação não disponha
desses poderes mínimos que lhe são inerentes.

"I --disponham sobre matéria financeira;
II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem

contribuição de V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim à tribuna nesta tarde, enfocar este assunt_o, levado pelo noticiário da imprensa que, divulgou hoje que o Relator
da matéria, o nobre Senador Aloysio Chaves, que justiça se lhe faça tem dado
o melhor do seu conhecimento jurídico ao assunto, inclusive, procurando
manter conta tos em todas as ãreas para ver se consegue superar as dificuldades que se levantam no seu caminho, já teria antecipado as linhas gerais do
seu parecer.
Tenho aqui em mãos o Jornal de Brasr1ia que diz em manchete: "Relator
mantém inviolabilidade como determina a_ Constituição". E no texto da notícia lê-se:
•• Ao apresentar ontem um substitutivo à emenda constitucional
que devolve ao Poder Legislativo prerrogativas, o Senador Aloysio
Chaves (PDS- PA) omitiu o asPecto mãis polêmico da proposta, a
inviolabilidade parlamentar, optando pela preservação do que dispõe a Constituição sobre o assunto: "Os deputados e senadores são
inviolãveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras, e
votos, salvo no caso de crime contra a segurança nacional".
Ao explicar sua posição, o relator da Comissão Mista que examinou a matéria disse que se curvou ''diante de observações e ponderaÇões". lembrando que aquelas disposições for~ffi inseridas na
Carta pelo "'poder revolucionário", o que considerou um .. argumento respeitável dos pontos de vista ético e político". Afirmou
também que o Congresso decidirã sobre a inviolabilidade, na hora
da votação, frisando, entretanto, que ·~a democracia ainda não chegou, está em fase de transição", apontando como exemplos a vigência da Lei Falcão e a manutenção das eleições "índiretas para governador."

vencimentos ou a despesa pública;
III - fixem ou modifiquem os efetiVos das forças armadas;
i v- disponham sobre organização administrativa e judiciária,
matéria tributâria e orçamentária, serViços públicos e pessoal da administraçãO do Distrito Federal, bem como sobre organização judiciária, administrativa e matêria tributária dos Territórios;
V -disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabi1idade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de militares
para a inatividade;
VI - concedam anistia relativa a crimes poHticos, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional.''
Então, praticamente tudo, tudo ou quase tudo, em matéria de iniciativa
de lei, hoje, é da exclusiva atribuição do Senhor Presidente da República, restando ao Congresso apenas, às suas duas Casas,-ttansfOrfnarem-se emforum
de debate sobre problemas políticos, econômicos, sociais e· culturais. Esta é
que é a verdade.
Mas, Sr. Presidente, como foi uma deliberação de uma comissão interpartidãria, nós estamos aqui pilra prestiglã-la, pará--dizer que o nosSo propósito é o de manter no seio do Congresso Nacional, aquilo que foi decidido pelos Partidos através de suas lideranças que, inclusive, devem ter ouvido, na época, na parte relativa ao partido oficial, os responsáveis pela política do governo.
Agora, o que não podemos, Sr. Presidente, a esta altura, é subordinarmos a nossa decisão à decisão de um outro poder, do poder que fala mais alto
que é o Poder Executivo. Podemos, sim, examinar ponderações,-mas acho
que se, realmente, os tempos são de abertura, se o Senhor Presidente da República quer honrar a sua palavra de levar este País a uma democracia, evidentemente, esta proposta de emenda de restabelecimento das prerrogativas
parlamentares tem uma significação importántíssima, Sr. Presidente. Ela é,
por assim dizer, a pedra de toque, neste instante, do processo de redemocratização do Brasil. Vamos pedir a Deus que Sua Excelência acolha as decisões
que vierem a ser tornadas, no âmbito do Poder LegislatiVo, a respeito dessa
emenda para que, afinal, possamos restabelecer o prestígio da instituição parlamentar.
O Sr. Leite Chaves (PMDB -

PR) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Pois não.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado pela

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

Com muita honra,

nobre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Não era meu desejo, como Rela-

tor, antecipar o debate dessa_ matéría, poi-que ela serã examinada amanhã
pela Comissão Mista. Mas coino, pela sua importância, ela estã sendo discutida no Senado e na Câmara e ante a referência nomfnill que V. Ex• fez ...
O SR. HUMBERTO LUCENA(PMDB- PB)- E não poderia deixar

de fazê-Ia.

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Nobre Senador, V. Ex• está fazen-

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... e que também me honra, como

do uma anâlise serena deste período de exceção que estamos vivendo. E V.
Ex• o faz com a autoridade de antigo parlamentar e homem de grande vocação política, que tem vivido toda a sua vi~ a dentro desta ~ealidade política
brasileira. Agora, quero referir-me a um ponto ·anterior dO discurso de V.
Ex•, esse de que a imprensa, hoje, não reserva ao Congresso o espaço quereservava no passado. Quero dar um depoimento a V. Ex• A imprensa não tem
culpa nenhuma por isto. Lembro-me de que, quando chegamos aqui, em
1975, a imprensa dava grande difusão "ãos próprios projeteS apresentados,
sobretudo àqueles projetes de lei que enfeixavam ansiedade popular, mas esses projetes eram aprovados na Comissão, aprovados em plenârio e, depois,
caiam na Câmara, por orientação da Maioria, ou vice-versa. Lembro-me,
também, de que, na reorganização partidária, logo depois da dissolução, os
jornais chegaram a destacar repórteres especiais para cada partido exsurgente. E tudo isto resultou inoperante, porque, digamos, a realidade era outra.
Nós temos apenas um poder, que é o poder militar, ainda, neste País. E o
Cüngresso, hoje, estâ servindo apenas como elo continuador, para salvar aparências. Agora, tenho que dizer o seguinte: antes era conveniente para os homens do Governo que o Congresso Nacional apenas existisse na aparência.
Mas, hoje eu creio que não convém a ninguém q"ue o Congresso Nacional
continue sujeito a esta capitis diminutio em que se encontra, porque no campo
das idéias, de natureza pública, os corpos coletivos pensam, agem e acertam
melhor. E o volume de erros é tamanho que, hoje, o Poder Executivo não tem
condições de continuar a repeti-los impunemente. Ê fundamental hoje que
restabeleçamos as prerrogativas parlamentares imanentes a qualquer Con-

foi feita, não posso deixar de prestar a V. Ex_f. um pequeno esclarecimento.
cUrvei-me, disse no meu parecer, às ponderações, às observações que colhi
durante o período dos entendim_entos no âmbito do Congresso, para não pleiteàr, como Relator, a inclusão de medidas restritivas com relação ao art. 32.
No meu parecer V. Ex• vai encontrar a explicação dessa decisão. A restrição
que se consigna no art. 32 é realmente do poder revolucionário, restrições tipificando três ou quatro delitos mais importantes, que se fossem incorporadas, sê-lo-iam por decisão do Congresso Nacional, no caso de aprovação da
proposta. Entendo que essa matéria deve ser fruto de uma decisão de consenso entre os partidos políticos, para o Congresso Nacional decidir a respeito
da restituição integral da inviolabilidade aos parlamentares. Como Relator,
conduzi o meu trabalho com esta orientação: sempre procurando um concenso de maioria. Onde eu obtive, tornou-se fácil a tarefa, onde as dificuldades
surgiram, procurei contornâ-las com fórmulas intermediãrias com relação ao
decreto-lei e ao próprio decurso de prazo. Mas no que concerne ao instituto
da inviolabilidade, as divergências eram mais profundas, e não desejando in·
cluir, no meu substitutivo, a restrição, prefC:ri deixar a questão em aberto até
o momento da reunião da Comissão Mista ou até decisão do Plenârio do
Congresso Nacional, ou até outra oportunidade, para que se possa, no Con~
gresso Nacional, decidir a respeito -do instituto da inviolabilidade. V. Ex_f. disse, no seu discurso, que nós estamos num processo de redemocratização. V.
Ex• disse o que eu também declaro no meu parecer, que me parece indiscutível, inquestionável, até quase o óbvio. Nós não conseguimos chegar a uma estabilidade do regime democrático, porque estamos numa fase de transição.
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Temos todas as dificuldades que são inerentes a: esta fase de transição e temos
que decidir politicamente, no âmbito do Congresso, levando em consideração
esse fato. Tanto esta democratização está em curso, e V. Ex• reconhece e eu
também proclamo, que estamos com a tramitação da proposta de emenda
constitucional para eleições diretas de Governo: desejamos reformar a chamada Lei Falcão e outros institutos que ainda exigem uma reforma do Congresso Nacional, para que se possa fazer uma perfeita adequação desse com o
regime democrático. De sorte que, em linhas gerais neste particular foi o que
realmente eu disse à imprensa que nem ·sempre publica completa uma notícia
que nesse momento estou explicitando. Muito obrigado a V. Ex•.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- O que me preocupou,
nobre Senador, foi esa referência ao upoder revolucionário". Realmente a
Em-enda n11 I, de 1969, decorreu do poder de outorga da junta militar da época; mas depois o próprio instituto das imunidades sofreu alteração por conta
de uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do ex-Presidente da
República, votada no âmbito do Congresso Nacional.
Então jã, aí, de uma ou outra forma, foram os Srs. parlamentares que decidiram sobre a matéria. Agora o de que se cuida é de alterar ainda mais o instituto para restabelecer a tradição brasileira da imunidade absoluta.
O Sr. Aloysio CHaves (PDS - PA) - Permite V. Ex• (Assentimento do
orador.) Veja V. Ex•: a Emenda n9 11 retirou do art. 32, com relação ao insti·
tuto da inviolabilidade, a restrição quanto aos crimes de honra; a difamação,
a injúria e a calúnia. Uma das soluções propostas foi incluir novamente na
ConstituiÇão essa restrição. V. Ex• sabe que os eminentes Deputados Flávio
Marcílio, Djalma Marinho e Célio Borja? por último, defendiam esta solução
e a propuseram formalmente ao Sr.MinistrO da Justiça. O Presidente do meu
Partido- faço justiça, o Senãdor José Sarney- teve prioridade nessa sugestão. Mas em relação aos partidos da Oposição, falo de maneira geral, quanto
aos parlamentares de Oposição, também há divergências a esse respeito. Alguns admitem a ressalva quanto aos crimes de honra, outros não admitem
ressalva de espécie alguma, querem a inviolabilidade completa, absoluta. Em
face desse fato inquestionáVel, da falta desse consenso é que o Relator não
teve condições de sugerir uma fórmula- que pudesse representar uma média
geral do pensamento dentro do seu partido ou fora dele, a respeito dessa matéria. E, portanto, ao invés de incorporar a restrição, preferiu deixar em aberto a matéria para o seu exame no Co"ngresso Nacional.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito grato pela in·
formação de V. Ex• e jâ voltarei a comentá-la.
Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- o Senador Aloysio Chaves fala
em ponderações e no consenso da Maioria. Qual é a Maioria? Maioria parlamentar ou a maioria do Governo? S. Ex'- fala em fase de democratização. Que
fase é essa que prorroga mandatos de prefeitos e vereadores? V. Ex• está aí
hoje na tribuna analisando o problema das prerrogativas. Esta é a santa ingenuidade das OpOsições brasileira que a todo -instante estão levando golpes e
mais golpes e ainda acreditam no chamado processo de democratização referido pelo Senador Aloysio Chaves. E" importante, Senador Humberto Lucena, que nós da Oposição nos conscientizemos, de uma vez por todas, que só
através da nossa união, da nossa fusão é que poderemos tentar mudar o que
aí está porque, de outra forma, em 1982 V. Ex• estará aí da mesma forma lamuriando esse ou aquele caso e aí jâ será tarde demais.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Agradeço a inter·
venção de V. Ex'- e concordo em gênero, número e grau com a sua conclusão.
V. Ex' sabe que sou partidário da reaglutinação dos Partidos de Oposição no
Brasil e esse é um assunto que está sendo examinado devidamente pelas lideranças mais responsáveis de nossas agremiações.
Quero dizer a V. Ex•, já aí voltan~o ao aparte do nobre Senador Aloysi9
Chaves, que, por exemplo, o que disse eu em relação à democratização é que
o Governo assoalha que estamos em pleno processo de democratização. Mas,
ao mesmo tempo, o que se sente é que o Governo levanta toda sorte de óbices
como V. Ex• muito bem lembrou sobre a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores. Agora mesmo, no caso dessa proposta de emenda querestabelece as prerrogativas do Congresso Nacional todo mundo sabe que o Governo quer dar a palavra final em torno do assunto. Jã se vislumbra que ocaminho dessa proposta de emenda vai ser o arquivo do Congresso Nacional,
porque, infelizmente, ao que parece, não se chegará a um entendimento e haverá deserção do Plenário do Congresso, como tem acontecido em outras
oportunidades.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)_- V. E;lo;.' me permite?
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Pois não.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -Lamento, nobre Senador, se chegarmos ao arquivamento, porque um exame isento dessa matéria, sem o carâter emocional que se faz com relação ao instituto da inviolabilidade, evidencia que inúmeras prerrogativas serão restituídas ao Poder Legislativo. Antes
de mencioná-las, desejo apenas voltar a um ponto do discurso de V. Ex•,
qu,ando se refere a uma comissão suprapartidâria que, com a aprovação geral
dos partidos políticos, apresentou essa proposta de- emenda constitucional e
louva, como parece inteiramente justo, também a iniciativa do Sr. Presidente
do Senado. Mas precisamos restabelecer a tramitação, a maneira como tramitou e estã tramitando, não esta proposta de emenda, mas seis propostas de
emenda à Constituição sobre o assunto que V. Ex• estâ abordando no seu discurso. A Mesa do Senado remeteu sugestões à Mesa da Câmara. Das Mesas
do Senado, de iniciativa do ilustre Presidente desta Casa. Nunca vieram a debate no plenário, nunca foram submetídas nem a debate da bancada nem do
PDS nem de outros Partidos políticos. E um documento de responsabilidade
da Mesa; ele é quase um documento de responsabilidade pessoal. A Mesa da
Câmara, atravês de seu ilustre Presidente procedeu da mesma maneira, levou
quase dois meses para obter aquiescência do ilustre Deputado Ulysses Guimarães para poder designar os parlamentares que integrariam esta Comissão.
Esta Comissão foi designada pelo Presidente da Câmara, com aquiescência
dos demais Partidos políticos, porque o PMDB durante dois meses hesitou
em dar a sua aprovação, em face da tese da Constituinte que sustenta. Muitos
entendiam que esta proposta de emenda vinha enfraquecer a posição do Partido com relação à luta pela Constituinte. Estou reproduzindo informações
que me foram prestadas, por mais de uma vez, pelo eminente Presidente do
Partido de V. Ex'. Na Câmara dos Deputados essa Comissão deliberou. Chegou a Uma solução de consenso, com aprovação unânime do parecer do
nobre Deputado Célio Borja, e assim se iniciou a tramitação dessa Proposta
de Emenda Constitucional, à qual foram anexadas mais cinco e ainda uma
emenda de Comissão. Mas esta proposta de emenda surgiu de um grupo de
parlamentares do PDS. Nada impede que o PDS, como o Partido de V. Ex• e
corno os demais Partidos, examinem essa proposta de emenda, concordem
com ela ou dela divirjam em algum ponto. Ninguém está preso a esta decisão
da Comissão~ Nem o meu Partido, porque ele oficialmente não deliberou
sobre este assunto, nem o Partido de V. Ex• ou os outros Partidos da Oposição, -que apenas concOrdaram em que o Presidente da Câmara designasse
elementos para integrar a Comissão. Este é um ponto inquestionâve1. Surgiu
da iniciativa de alguns parlainentares. O PDS, como Partido, não estava vinculado a um texto desses, que não é imutãvel, não é insusceptível de modificação, de alteração. Esta ê uma explicação que me parece necessãria, quanto
à maneira como está tramitando esta emenda. De outro lado, nobre Senador
HUmberto Lucena, V. Ex~ verifica que o parecer incorpora inúmeras das proposições contidas na Emenda Flávio Marcílio, a começar pela autoconvocação do Congresso Nacional.
O Sr. Itamar Franco (PMDB -

MG) -

Dois terços.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E a proposta de 2f3, nobre Senador. E a proposta aprovada pelos correligionários de V. Ex•.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -

Irrealizável, nobre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Toda a disposição do art. 30.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Inviável, nobre Senador.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Ora, o art. 30, conforme se declara
aqui na justificação...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Eu entendo.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... a matéria contida no art. 30 foi
incluída com caráter quase punitivo ao Congresso Nacional, diz o Relator.
O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Dois terços - apenas isso.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Agora está-se dizendo que isso não
é prerrogativa, é privilégio. Não vou fazer essa distinção entre priVilégio e
prerrogativa; mas a matéria que se contêm no art. 30, que é eliminada, é uma
matéria de tal amplitude que não pode ser apoucada num exame em que se
faz à Proposta de Emenda Constitucional. V. Ex• verifica, com relação também ao pedido de informação a que aludiu anteS- e isso está deferido- V.
Ex• o verifica, com relação ao art. 40 com relação também ao problema do
suplente, com relação à Lei Complementar. Enfim, anotei oito pontos dentro
dessa proposta com os quais o Relator concordou com a Proposta de Emenda Constitucional. Portanto, não são concessões tão pequenas. O que veio e
foi aprovado não é uma matéria sem relevo, despicienda, porque, de outro
modo, então, toda essa emenda não teria a maior significação para o Congresso Nacional.
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - V. Ex• me permite?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Mas os dois pontos
basilares, nobre Senador Aloysio Chaves, são o restabelecimento da imunidade absoluta e do decurso do prazo.
Eu pediria permissão ao nobre Senador Agenor Maria para ouvir o
nobre Líder e, em seguida, V. Ex•

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E interessante que o nobre Senador pelo Parã fala nas "inúmeras" mas enumera três. A autoconvocação do
Congresso, que é uma pilhéria, porque o Congresso ser convocado por iniciativa dele próprio, mas de" dois terços, qualquer pessoa sabe que isto af...

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Eu não entendo o Partido de V.
Ex•: uma hora a emenda é importantíssima e noutra hora ela ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A autoconvocação do Congresso, medíante requerimento de dois terços, do Senado e da Câmara, ê: uma pilhéria!

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Só agora é uma pilhéria!
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ora, nobre Senador!
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- O Partido de V. Ex• aprovou a "pilhérian na Comissão Mista ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ora, nobre Senador, dois terços!
O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- ... e V. Ex•s de vez em quando alegamo consenso da Comissão Mista.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E o consenso por unanimidade;
agora, segundo lugar, requerimento de informações. Terceiro lugar, um dispositivo sobre suplentes. V. Ex• disse que eram inumeráveis ou inúmeras, mas
enumerou apenas três.

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E, e enumerei três, nobre Senador
Brossard ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ora, por amor de Deus. Agora,
o que convém lembrar, o que convém dizer é que se imaginava que, pelo me~
nos para o PDS, a Mesa merecesse um pouco mais. Imaginava~se que ela tivesse falado pela Maioria. Que a Mesa não merecesse esse crédito de nossa
parte, que dela não fazemos parte, compreende-se.
O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Inclusive quando propôs a pilhéria ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Agora, que uma iniciativa da
Mesa do Senado seja tratada como apenas uma iniciativa de caráter pessoal, é
que me parece surpreendente. V. Ex• sabe, a Casa Sã.be, todo o País sabe que é
um projeto de emenda extrema~ente modesto. Por quê? Porque a Comissão
bipartidária que o elaborou s6· formulou proposições que houvessem obtido a
unanimidade dos seus membros, quando em qualquer comissão, em qualquer
parlamento, em qualquer lugar do mundo as comissões, como os órgãos coleti vos, deliberam e decidem em termos de maioria. Pois bem, houve o cuidado
de apresentar um projeto que consubstanciasse a Unanift!idade. Pois bem,
essa unanimidade é que explica a modéstia dO projeto, e essa unanimidade é
agora vetada, é bombardeada, é reprovada, exatamente, pelo Partido majoritário. E siniplesmente lamentável. E a única e mais leve coisa que se pode dizer a esse respeito.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- A contribuição de V.
Ex• ao debate, nobre Líder, é importantíssima. Ouço o nobre Senador Agenor Maria.

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) _:~Nobre Senador Humberto Lucena, antes, no tempo do Presidente Geisel, era a liberdade consentida, hoje, temos a abertura consentid.I. Porque o Governo sabe que para haver abertura
no País era preciso, primeiro, que o Podei- Legislativo fosse, realmente, um
poder. A abertura não parte absolutamente do Governo. Ele não vai dar à
Nação o direito que a Nação exige hâ muito tempo. A prova ~ a seguinte:
prerrogativa do Poder Legislativo sem a i~violabilidade da palavra não é
prerrogativa. Segundo: reformulação partidária sem que os líderes dos partidos possam levar à Nação o seu programa, não é reformulação partidária.
Terceiro: reformulação partidária com eleição gar"antida para 1982 sustando"
se as eleições de 1980 tira do povo a confiança e a motivação. Portanto, considero esta abertura uma abertura fajuta, e nãO tem por que a Nação acreditar
nela.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito grato pela sua
participação no meu discurso, nobre Senador Ageno'r Maria. V. Ex•, que é
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um homem experiente, que tem tido uma atuação politica das mais destacadas no Senado Federal, traz a voz autêntica do homem do povo.
Prossigo, Sr. Presidente.
Gostaria de lembrar ao nobre Relator. Senador Aloysio Chaves- cujo
trabalho, mais uma vez sublinho porque vem sendo realmente um trabalho
digno de nota - está aí a imprensa toda a proclamá-lo, e .:i que S. Ex• está
jungido a uma série de obstáculos que pessoalmente gostaria de transpor, mas
talvez não tenha forças para isso, por se tratar de questões de natureza institucional- gostaria de lembrar a S. Ex•, já que, segundo anunciou no seu parecer, ainda não se fixou numa fórmulã. para as imunidades parlamentares, as
palavras que ouvi, com muito entusiasmo, na Comissão Mista que aprecia a
matéria, do Professor Nelson de Sousa Sampaio, eminente jurista baiano.
S. Ex• diz, aqui, em rãpida passagem, no seu trabalho naquele órgão técnico:
Passemos, agora, a examinar as restrições à inviolabilidade no
Brasil, posteriores à ConstituiçãO de 1967. Esta acolhia a inviolabilidade plena. Mas a Emenda n"' I, de 1969, retirou essa salvaguarda
..nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei
de Segurança Nacional''. Isso é o que consta na redação do art. 32.
Existe, enll-etanto, mais um caso para o qual não hâ inviolabilidade:

a falta de fidelidade partidária (Parágrafo único do art. 152). Em
1978, a Emenda n"' 11 à Constituição de 1967 diminuiu para duas as
hipóteses banidas do refúgio da inviolabilidade parlamentar: crime

contra a Segurança Nacional {art. 32) e a quebra da fidelidade partidária (Art. 152, § 5•).
Mas, desejo chamar a atenção é para o seu comentário sobre o problema
dos crimes contra a Segurança Nacional,. quando aquele ilustre Professor diz,
textualmente:
lndagar-se-á, em face dessas restrições, se a inviolabilidade parlamentar, na sua essência, ainda existe no Brasil de hoje. Não nos
parece possível, como veremos, concluir pela afirmativa. A Lei de
Segurança Nacional encerra nada menos de 56 figuras criminais,
muitas delas de contOrno~ ~p.re?isos.
Mencionamos alguns dos seus dispositivos que poderiam, com
pouco esforço dos defensores da situação dominante, servir para enquadrar um oposicionista inc9modo. Assim o art. 11: '"Redistribuir
material ou fundos de propaganda de proveniência estrangeira, sob
qualquer forma ou a qualquer título para a infiltração de doutrinas
ou idéias incompatíveis com a Constituição". Por ai seria fácil condenar qualquer adepto de uma reforma constitucional que, como
parlamentar, distribuísse material que fizesse imprimir, no exterior,
até por ser mais barata a publicação. Note-se que a atual Constituição jâ sofreu 13 Emendas, algumas das quais significaram retrocesso, senão negação, do "regime representativo c democrático"
que, segundo a nossa Lei de Segurança Nacional, constitui um dos
objetivos nacionais (art. 2"', parágrafo único). O 3.rt. 19 é do teor seguinte: "'Ofender, publicamente, por palavras ou por escrito, Chefe
de Governo (26) da Nação estrangeira". Um crime cuja punição dependerá das idiossincrasias do Executivo ou das preferências da Jus~
tiça. O parlamentar que condenasse os atas de um !di Amim, de um
Bokassa, ou de qualquer reincarnação de AdolfHitler seria classificado como criminoso? Eis outra figura delituosa na qual facilmente
se poderia enquadrar um parlamentar oposicionista: "Ofender a
honra ou a dignidade do Presidente ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou_ do Supremo Tribunal Federal, de Ministros de Estado e de
Governadores de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios (art.
33~. Se. essa Lei existisse nos Estados Unidos, Nixon poderia pôr na
cadeia tod_os os congressistas que denunciaram o escândalo de Watergate, a tos de corrupção, enquanto os seus autores ficariam impunes: Os corruptores passariam a inocentes, e seus denunciadores a
criminosos. Pelo art.
item II, considera-se crime ~'in<·itar a desobediência coletiva às leis". Conforme sejam as idéias de alguns, muitas leis são injustas - lei não é sinônimo de justiça - e devem ser
revogadas ou mesmo desobedecidas.
Esta é uma parte da exposição do Professor Nelson Souza Sampaio,
apresentado à Comissão Mista do Congresso Nacional que aprecia esta ma~
téria, e que deixa claro que nós nãO Podemos manter a ressalva, no caso da inviolabilidade, dos crimes constantes da Lei de Segurança Nacional.
Então, acho, Sr. Presidente, que o nobre Relator deva, afinal, se curvar à
decisão da maioria dos seus nobres pares, que é no sentido da restauração da
inviolabilidade absolut.a.
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E no que tange ao decurso do prazo, que é um outro aspecto fundamental do assunto, acho que a fórmula contida na emenda é, realmente, uma fórmula original e que deve ser acolhida pelo nobre Relator. Ei-la, Sr. Presidente:

Seja qual for o pretexto para a ação policial, ela atenta contra à
efetiva participação do Partido junto aos movimentos sociais, como
consta do seu programa devidamente registrado na Justiça Eleito-

Art. 32.........................•.....................

O Programa Partidário prevê a solidariedade aos movimentos
pqpulares justos, legais e pacíficos, como o que hora ocorre no meio
dos trabãthadores rurais em sua greve por melhores salários e condições de trabalho.
O apanHo policial era destinado a deter Eni1son Simões de
Moura e Ricardo Zaratini Filho, filiados ao PMDB e integrantes do
seu movimento trabalhista.
Eles, juntamente com diversas outras lideranças sindicais de
váriOs Estados haviam comparecido à sede da PETAP para
solidarizar-se com o movimento reivindicatório dos trabalhadores
rurais. Após persegui-los à saída da PETAP, diversas viaturas cercaram a sede do PMDB, ocupando as ruas que lhes dão acesso.

§ 29 Se a Câmara respectlVa- ilão se pronunciar dentro de 40
(quarenta) dias a contar do seu recebimento, o pedido será incluído
na Ordem do Dia, imediatamente após os projetes de lei, os
decretos-leis e os vetos com prazos igualmente vencidos, ficando
sobrestadas, até a votação do mesmo, tod~s as demais matérias.

Dir-se-ia que, aí, se ergue um muro para obstruir todo o trabalho de elaboração legislativa. Mas o talento do nobre Senador Pedro Simon fez uma
sugestão que me parece das mais lúcidas e que poderá ser objeto de apreciação pelo nobre Relator da matéria, no sentido de que, numa exceção a esta
regra, se o Líder da Maioria no Congresso Nacional a qualquer momento enten.der que determinada matéria, pela sua importância, deve ser votada antes,
então, mediante requerimento ela será automaticamente colocada na Ordem
do Dia, para a deSobstrução da mesma.
Sinceramente, Sr. Presidente, eu acho que essa iniciativa do nobre Senador Pedro Simon deve ser analisada com mais profundidade e maior interesse
por parte de todos os Líderes, a fim de que possamos, se possível, chegar a um
entendimento comum em torno do decurso de prazo, o que é essencial para o
restabelecimento do prestígio do Congresso Nacional brasileiro.
Sr. Presidente, com estas palavras encerro meu pronunciamento, deixando aqui, aiilda que tênue, uma esperança de que os obstáculos sejam removidos e que o Sr. Relator consiga chegar a um resultado satisfatório no seu trabalho.
Fica, poréin, uma advertência feitá pelo Presidente do meu Partido e palas Lideranças do PMDB no Senado e na Câmara: não abriremos mão daquilo que nos parece substancial na proposta de emenda das prerrogativas, que~
a questão da imunidade absoluta e a questão do decurso de prazo.
Sr. Presidente, permita que eu conceda mais um aparte ao nobre Senador
Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Humberto Lucena,
congratulo-me com V. Ex• porque, na realidade, sob todos os aspectos, a
abertura não tem como não afastar, cada vez mais, o povo do Governo. Veja
V. Ex' o problema das fichas para a filiação partidária; é exigência sine qua
non o eleitor confirmar que tem conhecimento do estatuto do partido, sem ter
onhecimento nenhum. Isto está criando uma celeuma enorme no interior do
>ais, e as dificuldades para se fundar um partido são enormes, haja vista essa
bUrocracia terrível. O Governo precisa conseguir credibilidade junto à
·Nação. E, se não fizer por onde, que a reformulação partidâria, a inviOlabilidade parlamentar, que tudo enfim seja como manda o figurino, a credibilidade do Governo irá cada vez mais diminuir em detrimento da Nação. Muito
obrigado a V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Sr. Presidente, ao terminar, quero dizer ainda ao nobre Senador Aloysio Chaves que nós do
f'MDB fizenlos parte dessa Comissão Interpartidária, que concluiu pela Proposta de Emenda à ConstituiÇão, reStabelecendo as prerrogativas ao Poder
Legislativo, porque não nos poderíamos negar a tanto. Mas isso não quer dizer que tenhamos aberto mão da nossa principal bandeira, que é a Assembléia Nacional Constituinte. Para nós, o fundamental, o importante mesmo é
a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte que, ao nosso ver, é
a única -maneira, a essa altura, diante do caos jurídico-político-institucional a
que chegou o País, de restabelecer a legitimidade do poder político no Brasil.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador
Pedro Simon, para uma comunicação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para uma comunicação. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Por solicitação do Líder da nossa Bancada, pedimos que seja transcrita,
nos Anais da Casa, a nota emitida pelo PMDB Secção Regional de Pernambuco, com a data de hoje:
O PMDB de Pernambuco, atráves de sua Executiva Regíonal
vem denunciar à Nação o cerco efetuado à sua sede, pela Polícia Federal, durante a madrugada, numa ação ilegal e violenta.

ral.

O cerco prolongou-se durante toda a madrugada, período em
que os que saíam do local passaram a ser seguidos pelas viaturas
policiais.
Alertados dos acontecimentos e preocupados com a possibilidade de uma invasão à sede partidária, dirigentes, filiados e parlamentares dirigiram-se ao PMDB, permanecendo em vigília para impedir a consumação de mais um ato de violência.
E sumamente estranhável que essa descabida investida da Polícia Federal tenha ocorrido justamente no último dia do prazo de encaminhamento das fichas de filiação- partidária ao TRE.
Numerosos militantes do PMDB dedicavam-se, na ocasião, à
tarefa de cumprir as últimas formalidades legais, trabalho este perturbado pelo clima de· inquietação gerado.
Para atos desta natureza, os contingentes policiais são prontamente acionados. Entretanto, tal eficiência não é demonstrada
quando se trata da apuração dos atentados terroristas que se sucedem no País.
Diante desses acontecimentos, o PMDB:
1 - Repudia veementemente mais este ato de ilegalidade e violência;
2 - exige do Governo do EstaÇo e das autoridades federais
imediatas providências- para garantir o exercício normal de suas atividades partidárias;
3 - reafirma sua solidariedade aos trabalhadores rurais em
greve por justas reivindicações;
4- alerta, finalmente, a opinião pública para o fato de que alguns poderão pretender transformar o movimento pacíficO d_os trabalhadores em argumento para justificar novas violências e retrocessos no encaminhamento do processo democrático brasileiro.
Recife, 30 de setembro de 1980,
A esta nota, Sr. Presidente, a solidariedade da Bancada do PMDB aqui
no Senado da República, e a nossa estranheza quando o ilustre Ministro da
Justiça, até bem pouco tempo, quando se lhe perguntava o por quê da Polícia
Federal não intervir nos atentados terroristas, argumentava que não intervinha nos atentados terroristas a Polícia Federal porque isso cabia às polícias
estaduais. No entanto, eu não posso compreender qual é a justificativa- de cercarem a sede do PMDB com a Polícia Federal. Se foi ordem do Ministro da
Justiça, qual a razão determinante dessa ordem? (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicações que
serão lidas pelo Sr. }9-Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, 29 de setembro de 1980
Senhor Presidente,
Nos termos do § I9 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 Marcos Freire, pelo nobre Sr. Senador Cu-nha Lima, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n9s 59, 60, 61, 62 e 63, de
1980, que "alteram a redação de dispositivos do Capítulo VI do Título I, e
acrescenta item ao artigo-SI da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. - Humberto Lucena, Vice-Líder do PMDB, no
exercício da Liderança.
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Senhor Presidente,
Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum, tc"nho a honra de
comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Sr. Senador OrestéS Qiié!Cia~- Pelo nobre sr: Senador Itamar Franco, na Comissão Mista do Congresso Nacional que darâ parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 09 8l;de 1980, que uconsidera o Vereador ou o Deputado Estadual eleito para as duas Casas Legislativas, quando assume, na qualidade de suplente cargo na mais elevada, em licença no cargo efetivo, pelo tempo que durar o afastamento".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. - Humberto Lucena, Vice--Líder do PMDB, no
exercício da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as substituições soli·
citadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'>~-Secretãrio.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENAOO No 269, DE 1980
Institui o racionamento de combustíveis no Pafs e dá outras providências.
O Congresso N ildonal decreta:
Art. 1<?. Os postos de combustíveis urbanos só poderão abastecer veículos de passeio ou utilitários particulares, movidos a gasolina ou diesel nos
dias cuja unidade final coincida com a unidade final da licença do veículo.
§ 1<?. No Trigésimo primeiro dia do inêS--nãO-será feito abastecimento.
§ 2'~. No mês de fevereiro de vinte e Oitó dias, neste dia, abastecerão os
veículos de licença final oito, nove e zero.
§ 3'~. Em anos bíssextos, no mês de fevereiro, no dia vinte e nove, abastecerão os veículos de licença final nove e zero.
Art. 2<?. Aos postos de combustíveis localizados nas rodovias até 50 (cinqUenta) quilômetros,do perímetro urbano também se aplica o artigo anterior
e seus parágrafos.
Parágrafo Unico. Ficam isentos os postos de combustíveis localizados
perto de cidades de população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes.
Art. 3'~. Aos postos de combustíveis localizados além dos 50 (cinqÓenta)
quilómetros do perímetro urbano não se aplica o disposto no artigo primeiro
e seus parâgrafos.
Art. 4'>~, Os postos de abastecimento iniciarão suas atividades às seis horas e encerrarão às 20 horas, diariamente, observado o parágrafo l'>~ do artigo
I•
§ 19. Os postos de combustíveis que nã.o estiverem enquadrados no artigo
primeiro e seus parágrafos, não funcionarão aos sábados e domingos parn
abastecimento, obedecendo, entretanto, o mesmo horário previsto neste arti~
go.
§ 29. Os veículos riiovidOS-a álcool carburante poderão ser abastecidos
aos sábados no horário previsto.
Art. 5'>~. Aos veículos movidos a álcool carburante não se aplica o artigo
primeiro, parágrafos segundo e terceiro.
Art. 6'>'. Esta lei também se aplica às motocicletas e tríciclos com mais de
125 cc, exceto àqueles movidos a álcool carburante.
Art. 79. As penalidades por transgressão da presente lei, inclu-sive a- venda ilegal de combustível por veículos de aluguel, serão estabelecidas por regu~
lamento a ser baixado pelo Poder Executivo no prazo de trinta dias.
Art. 8'>~, O Poder Executivo reverá, quando da aplicaçãO desta lei, os
preços de derivados do petróleo 1 tendo em vista a política de preços para bai~
xar o seu consumo.
Art. 9'>~. Esta lei entra em vigor na data da: publicação de sua regulamentação.
Justificação
Senhor Presidente, Senhores Senadores, não é possível que grande parce·
la da população brasileira continue a ser sacrificada pelo aumento de derivados do petróleo.
Como todos sabemos, o Governo estabeleceu a política de aumento dos
combustíveis visando a diminuição do seu consumo.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada mais inflacionário. Todas as
mercadorias neste País andam sobre quatro rodas e, todas as vezes que se
sobe os preços de derivados de petróleo os preços acompanham e ínflacionam
até ao ponto que chegamos.
Visto isto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, o motivo da apresentação deste
projeto.
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Por outro lado, não é justo que aqueles que possuem o seu carro pequeno e económico, usado para o trabalho, continuem sacrificados pelos possuidores de carros de alto luxo e com potências incabíveis, tendo em vista a legislação em vigor para velocidade nas estradas. A estes últimos pouco importa o
preço dos combustíveis, poUco importa se seu carro está ou não consumindo
alêm do viável~ pouco importa os cruzeiros que gastam e desperdiçam em poluição, num flagrante desrespeito à barriga do povo.
Ãqueles da classe média, possuidores de carros pequenos e económicos,
o aumento de preços estabelecido pelo Governo, atingiu em cheio e estão eco·
nomizando. Mas, também, estão impedidos de viajarem com suas famílias
nos poucos dias de férias a que têm direito~ devido ao preço proibitivo da gasolina. E há de se convir que ainda é mais econômico viajar com a capacidade
do carro completa a pagar passagem, mesmo que seja de ônibus.
Por outro lado, com maior economia, teríamos maiores sobras para ou
alterar o refino do petróleo para obter mais óleo combustível e diesel, o que jã
foi demonstrado ser possível, ou ter gasolina para barganha no mercado internacional.
Isto sem falar no incentivo maior ao carro a álcool, ainda objeto de desconfiança do consumidor.
Ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no artigo 79, que regula o abastecimento de motociclos, é inconcebível que um cidadão pague por uma motocicleta ou triciclo de alta potência um valor descabido, dada a sua utilidade
com consumo igual ou maior que um ca:rro pequeno, unicamente para o seu
lazer e porque é possuidor de poder aquisitivo que permita esses desatinos.
Aí devemos aproveitar para uma censura à indústria de veículos desta
natureza que, ao que parece,- estão fora da realidade brasileira e fazendo um
desserviço à bolsa do nosso homem que passa fome.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, quase que julgava desnecessário a justificação do projeto, mas, poderia ser mal interpretado pelos possuidores de
veículos que dirigem com economia e consciência, mas o faço mais para ratificar a posição que sempre assumi em faVor do -povo oprimido do nosso Pais.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980. - Agenor Maria.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de
Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !"'-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 270, DE 1980
Regula o tráfego de automóveis particulares em todo o território
Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O tráfego de automóveis particulares em todo o Território Nacional passa a ser regulado por esta lei.
Art. 29 Os automóveis com placas terminadas com os algarismos O, 2,
4, 6 e 8 só poderão transitar nas segundas-feiras, quartas·feiras e sextas-feiras.
Art. 39 Os automóveis com placas terminadas com os algarismos 1, 3,
5, 7 e 9 só poderão transitar nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados.
Parágrafo úníco. Aos domingos e feriados é vedado o uso dos veículos
de que trata a presente lei.
Art. 4'>~ Os automóveis que infríngifem o disposto nesta lei serão
apreendidos, bem como as Carteiras Nacionais de Habilitação dos condutores.
Art. 5'>~ O Conselho Nacional de Trânsito regulamentará a presente lei
no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação.
Art. 6'>~ O Governo Federal e os Estaduais providenciarão as medidas
para restringirem o uso de veículos oficiais.
Art. 7'>~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8'>~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçào oral
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980~ - Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Dirceu Cardoso, para justificar o projeto que acaba de ser lido.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para justificar projeto.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dada a grave conjuntura que atravessa o País, com relação ao abastecimento de petróleo e consumo de gasolina, resolvi apresentar, como contribuição nossa, uma medida restritiva à circulação de carros particulares no
País. Já era meu propósito, há muitos dias, apresentar esse projeto como con·
tribuíção ao Governo. É uma me~ida antipática, mas como não receio atitu-
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de antipãtica, desde que consulte aos interesses nacionais e aos interesses do
povo, eu tomei essa deliberação.
Em resumo, é o seguinte, Sr. Presidente: o projeto estabelece que carros
de números pares só circulem segunda, quarta, e sexta, e carros de números
ímpares só circulem terça, quinta c sábado. Domingo, que todos descansem.
As dificuldades estão em ordem crescentes com guerra no Oriente Médio, e há possibilidade de faltar petróleo no mundo. O Brasil, que recebe a
metade do seu petróleo desta zona conflagrada, pode~ de uma hora para outra, ficar sem combustível para a froia de carros de transporte da nossa riqueza e dos nossos gêneros de primeira necessidade.
Assim, se limitarmos o consumo de gasolina, já que o Sr. Ministro disse
que nós temos gasolina para cem dias, apenas, se nós limitarmos o trãfego de
automóveis, pode sobrar combustivel para os caminhões e tratares, porque o
que se assiste, é à sarabanda de carros particulares pelo Brasil afora. Muitas
famílias que usam dois, três carros, poderiam resumir a um só, que fariam
todo o transporte da família.
I;sta, Sr. Presidente, nossa contribuição. Peço a V. Ex~ pensar também
em regulamentar o uso dos carros oficiais do Senado, esses porta-aviões que
conduzem os senadores. Os carro~ de maior consumo de gasolina e mais pesados do Brasil, o Senado usa a serviços dos senadores~ corno se fôssemos um
Kuweit, uma Arábia Saudita, uma Venezuela, um Irã, um Iraque ou um país
petrolífero qualquer. Nadamos em dificuldades, mas parece que nadamos em
facilidades. Estamos deitados sobre um mar de rosas, é o que nos parece e
ninguém toma providência ...
Sr. Presidente, sobre a questão dos carros oficiais do Senado,jã pedi há
anos -não foi há meses, - que trocãssemos os carros pesados por carros Ie~
ves, jã que não se podia admitir que os sen-adores tivessem os seus próprios
carros. Amanhã entrarei com um projeto regulamentando o uso dos carros
oficiais do Senado.
Somos o únic-o País do mundo que tem a residência dos Senadores em
dois blocos. Fácil é termos um microônibus que nos pudesse trazer ao Senado, enquanto perdurassem as dificuldades de abastecimento de petróleo ao
Brasil. No dia em que levantassem as dificuldades, a frota do Senado voltaria
a ser como é hoje. Enquanto houver esta dificuld~rie, hã necessidade de que o
Senado dê um passo à frente, regulamente o uso desses carros oficiais.
Sr. Presidente, meia hora antes de começar a sessão~ um microônibus nos
traga para o Senado. Depois, ficaria um carro à nossa disposição, à tarde,
para atendermos os serviços de Ministérios. Não precisava se deslocarem, todos os dias, 70 carros para lá, para cã, para rodar, para ir longe, e atê atender
a necessidades que não são dos senadores.
Sr. Presidente, isso tudo será objeto de outro projeto, que amanhã apresentarei, regulamentando o uso de frota de veículos do Senado, que ê uma
casa que ainda não tomou consciência de que as dificuldades que o País está
atravessando exigem a abolição desse privilégio por parte dos senadores. É
uma contribuição minha, regulando o tráfego dos carros particulares: segun~
da, quarta e sexta feira- carro terminados em O, 2, 4, 6, 8. Terça, quinta e sãbacio- carros terminados em 1, 3, 5, 7, e 9. E domingo vamos descansar,
porque ninguém terá gasolina.
Esta é que é a proposta minha, através do projeto que acabo de apresentar à consideração do Senado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto justificado pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso, será publicado e remetido às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Economia.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Eu_nice Michiles - Evandro Carreira- Raimundo
Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- José Sarney- Bernardino Viana - Aderbal Jurema -João Calmon- Hugo Ramos- Roberto
Saturnino - Franco Montoro - Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro
Pedrossian - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 376, de 1980, do
Senador Franco Montare, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado "'Saúde para todos, proposta
municipalista", publicado na Folha de S. Paulo. edição de 10 de setembro de 1980, de autoria do Prefeito Municipal de Osasco, Guaçu
Piteri.

II)

Outubro de 1980

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Serã feita a transcrição.
E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.

SAÚDE PARA TODOS, PROPOSTA MUNICIPALISTA
Guaçu Piteri
acentuado desperdício na utilização dos recursos
humanos e materiais no setor de atendimento médico. O sistema ê prejudicado pela falta de coordenação e definição de responsabilidade. A União, o Estado e o Município sobrepõem-se em sua ação no setor. Os órgãos se multi~
plicam, os recursos se diluem, comprometendo a eficiência nos meandros da
burocracia. Impõe~se, de imediato, nítida delimitação do campo de atuação
de cada nível de governo.
A administração municipal, cuja presença junto à população ê direta,
deve aparelhar~se para suprir as necessidades da medicina preventiva e curati~
va em escala social, assumindo as funções executivas do atendimento em mas~
-sa da população. A ação do governo local propicia a necessária descentrali~
zação que desburocratiza aumentando a eficiência e o rendimento.
Vale lembrar que a administração riiunicipal encontra-se mais sujeita à
fiscalização e mais sensível às pressões legítimas da comunidade. Equipadas e
estruturadas as Prefeituras para atender de acordo com os padrões recomendáveis, a União e o Estado devem apoiar esse esforço, atuando somente nas
ãreas que pela sua natureza requerem maior especialização, e técnicas e equipamentos mais caros e sofisticados.
Uma fórmula para viabilizar esse sistema seria a criação de fundações
públicas municipais que pela sua flexibilidade administrativa e apoio comunitário estarão em condições de preencher essas finalidades. Essas fundações
poderiam celebrar convênios com secretarias estaduais, ministérios e com o
INAMPS, de acordo com os critérios adotados em relação aos estabelecimentos particulares. A coordenação seria compartilhada por esses órgãos governamentais e a fiscalização exercida pela comunidade e pelas partes através
dos seus respectivos órgãos.
Em Osasco, esse sistema implantado hã vãrios anos desenvolveu-se com
êxito. A Fundação de Saúde Municipal (FUSAM), criada com essa inspiração, mantém hoje seis unidades de pronto~socorro, sendo três de atendimento geral, uma infantil, uma odontológica e a maternidade, além do laboratório de anãlises clínicas e de vinte unidades de medicina preventiva espalnadas pelo município. Essa rede atende cento e trinta mil pessoas por mês.
Vinte por cento desse total são pacientes vindos dos outros municípios da região, inclusive da capital, atraídos pela alta qualidade do serviço prestado,
~em demora, sem burocracia, sem fila e sem humilhações, por profissionáis
competentes e remunerados condignamente. Tudo isso com uma despesa de
aproximadamente 45 milhões de cruzeiros por mês, ou seja, o equivalente a
menos de 10% da arrecadação mensal do INPS no município, e seni apoio do
Estado, que há 22 anos não cria nenhuma nova unidade médica para o atendimento da população local. Esse sistema descentralizado e expedido opera
livre da fraude, do superfaturamento e da propina e provou na prãtica sua
viabilidade, despertando o interesse de várias administrações municipais, dispostas a adotá-lo.
Contudo, incompreensivelmente, o INAMPS restringiu drasticamente
sua participação, a partir de janeiro passado. Os números são suficientemente
claros e convincentes. Em agosto de 1979, através do convênio em vigência, a
FUSAM recebia do Instituto Cr$ !5.429.381 (cifra variâvel mensalmente,
conforme o número de atendimentos). Em janeiro de 1980, inexplicavelmente, o convênio foi suprimido e substituído por uma subvenção fixa mensal de
apenas Cr$ 11.698.801, que atê hoje prevalece.
Com essa alteração do critério, a fundação municipal aufere atualmente
menos da metade do que estaria recebendo se os parâmetros que foram Cstabelecidos pelo INAMPS e mantidos durante os anos anteriores não tivessem
sido alterados. A FUSAM assiste, hoje, três doentes para receber do
INAMPS o que a rede particular recebe atendendo apenas um, fazendo recair
sobre a municipalidade quase todo o ônus do atendimento.
Essa retração do órgão federal, que implicou uma redução acumulada de
Cr$ 84 milhões nos últimos sete meses, levou a Instituição Municipal a mergulhar em crise financeira. Qual a explicação para essa situação e esses ·acontecimentos? Seria possível imaginar forças políticas ou económicaS tão poderosas, capazes de sabotar trabalho tão importante e corajoso?" Como supor a
resistência, da tecnocracia, ou do ••establishment", ou do imobilismo, ou da
medicina de grupo, que sacrifica o doente e humilha o profissional da saúde?
Constata~se atualmente
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Poderá a morte continuar sujeitando a vida em virtude de in_cornpreensões,
erros ou teimosia? Quero crer que não. Inclino-me sinceramente a confiar no
primado do interesse público, da comunidade atenta e atuante, dos valores éticos e da sensibilidade dos homens que decidem.
O moddo ;1qui descrito, que, na prática, j~ demonstrou sua viabilidade e
eficácia, parece merecer atenta reflexão e apurado exame dos profissionais da
saúde, prefeitos, autoridades do setor e a comunidade em geral. Acredita_J;t19S
que esse projeto que submetemos ao debate, constitua uma contrib_uição válida na busca do aperfeiçoamento e melhoria no atendimento ao setor crítico
da saúde.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:

Votação, em turno úriico, do Requerimento n"' 398 de 1980, do
Senador Luiz Fernando Freire, solicitando a transcrição, nos Anãis
do Senado Federal, da conferência pronunciada pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, na Es-:
cola Superior de Guerra, em 5 de setembro de 1980.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam corno se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.
E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada
CONFERgNC!A PRONUNCIADA POR SUA- EXCELÊNCIA O
SENHOR EMBAIXADOR RAMIRO SARAIVA GUERREIRO.
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇiJES EXTERIORES. NA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. EM 5 DE SETEMBRO DE
!980.
[.

Visão da conjuntura e o comportamento diplomático do Brasil

No ano em que se abre a década de ~itenta, a diplomacia brasileira
se dirige às suas variadas tarefas, com a certeza de __que continuará a ligar o
seu trabalho ao esforço maior do desenvolvimento -nacional, em todas as suas
dimensões. Para servir ao Brasil, não nos iludimos sobre o País, nem muito
menos procuramos iludir nossos interlocutores. Um realismo sóbrio orienta a
ação diplomática. Assim se cria confiança, base indispensável para a construção de uma posição internacional que favoreça o desenvolvimento econô·
mico e a segurança.
_
_
(2) Em outra dimensão, é inegãvel que a evoluÇão da situação interna é
elemento que reforça a confiança e a credibilidade internacionais do País. De
fato, o momento que vivemos, como Nação, é- exatamente o da constituição
de nossa verdade política. A fixação do plurarismo·e da democracia, do diálogo e da responsabilidade, e a ampliação das formas de participação permitem
a governantes e governados ver melhor as realidades que nos envolvem. Permitem que se ajustem os ideais às realidades, o trabalho do Governo ao que
pensa e quer o povo. Não existirão, porém;- fórmulas fix(ls ou ideais para o
cotidiano, pois a democracia é, exatamente, o quadro institucional que convida à variação, à inovação, ao futurO.
(3) Faço essas reflexões com o pensamento voltado para o mundo que
nos cerca. Minha proposta inicial é a metodológica. O mesmo sentido- que
nos orienta internamente - de abertura, ~e busca do povo e do mais certo
para a Nação, estã hoje plenamente incorporado ao exercício da diplomacia
brasileira. E não se trata de uma tática de mero ajustamento entre a realidade
interna e a externa. É uma obrigação que nasce da própria fluidez da conjun~
tura internacional, é o modo moderno de ligar nosso País aos negócios do
mundo. Não é um modo simples, de mera transposição de uma disposição interna para o mundo exterior. Cada ação requer avaliação de seu efeito imediato e, sobretudo, de seus efeitos a médio e longo prazo.
(4) De fato, o exercício da diplomacia exige cuidadoso e pertinaz realis~
mo na análise e na interpretação da cena internacional. Não existem forrou~
lações fáceis que enquadrem a complexidade do mundo contemporâneo. A
realidade é fluida e repele maniqueísmos, clichés, fórmulas estratificadas.
Não há caminhos simples para a superação dos impasses internacionais que
se acumulam. As áreas de tensão se multiplicam porque as transformações da
realidade não se acompanham de verdadeiro progresso; é cada vez mais dramática a exigência de modificações estruturais da ordem internacional. Se há
traço persistente, é o de que a étiCa e a -razão, os ideais de justiça e solidariedade e, mesmo, as regras mínimas de convivêilcia não parecem contaminar o
comportamento dos Estados que mais conformam a realidade internacional,
impelidos que são pelos estatutos do poder ou por interesses imediatos e seteriais.
(5) Essas observações gerais servem de introdução à minha exposição,
na qual procuro caracterizar a conjuntura_ internacional. tomando como referência temporal o ano que passou, desde minha última visita à Escola.
(1)
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(6) Naquela ocasião, preocupava-me o fenômeno da fluidez conjuntural, a dificuldade de apreender conceitualmente a realidade e o fato de que a
aceleração da história não se acompanhava de movimentos institucionais paralelos, que garantissem, de forma permanente, a ampliação dos quadros de
decisão internacional. Acentuava-se o djstanciamento entre o fato universal
do progresso histórico e a participação limitada ng leme da história. O afastaM
menta e o bloqueio à participação só fazem gerar problemas que só podem
ser adiados ou escamoteados com índices crescentes de violência internacional. E a aceitação da violência como inevitável é o erro maior que as grandes
potências freqüentemente cometem.
(J) Gostaria, porém, de ilustrar minhas observações com uma revisão
rápida e certamente seletiva dos acontecimentos internacionais importantes. e
bem conhecidos nesses últiritos meses. Farei uma lista:
i) a invasão do Afeganistão, com -violação do princípio da nãointervenção, condenada claramente pela Assembléia Gerai das Nações Unidas, elevou a temperatura do confronto Leste-Oeste. O impasse persiste até
hoje;
ii) o aumento da tensão no Oriente Médio. O funcionamento e as perspectivas de Camp David, a paz patrocinada pelos EUA e negociada diretaM
mente pelo Egito e Israel foi frustrada, em boa parte em virtude de atitudes
intransigentes como, agora, a tentativa de unificação de Jerusalém; alternativas mais amplas para a consecução de paz ~a região, com efetiva participação
dos ateres interessados, estão postas num perigoso segundo plano;
iii) os conflitos no Sudeste da Ásia; o equilíbrio de poder é a base da
política regional e, alimentado por exacerbadas disputas históricas e ideológiM
cas, tem feito com que a área viva em permanente conflito. A situação continua sem perspectivas de solução;
iv) a transição pacífica no Zimbãbue, feito que deve ser tributado a um
equilibrado processo de negociação e à democracia eleitoral implantada, não
resolve os problemas do Sul da Ãfrica. O caminho zimbabuense não se transfere fácil ou automaticamente para a Namíbia, nem, muito menos, para a África do Sul, único país do mundo em que persiste institucionalizada uma
política de discriminação racial; as incursões armadas sul-africanas. em Angola, são um dos exemplos correntes de violência internacional, que gera inevitáveis e prolongados problemas políticos;
v) o recrudescimento do ter_rori_smo na Europa com o violentíssimo
a~ntado de Bolonha, que é deplora_do por todos, dentro e fora do mundo desenvolvido;
vi) o desaparecimento de Tito abre um espaço e uma interrogação na
Europa Leste e, além disto, pode agravar, talvez, as dificuldades que viveu,
nessses últimos anos, o Movimento Não-alinhado. A morte de Tito transcende, em sua significação, a Iugoslávia e vai repercutir sobre o próprio processo
internacional;
vii) as disputas internas na Aliança Atlântica são outro sinal da dificuldade de criar valores comuns para a atuação concertada, mesmo quando se
analisa o foco limitado da vida intra~blocos;
viii) a renovação das disputas sobre-armamentos, especialmente os nucleares, e a criação de novos e temíveis patamares de equilíbrio do terror na
Europa formam tendência que coloca em risco os minguados ganhos da dêtente e das negociações SALT;
ix) as dificuldades de transformação política no Caribe e na América
Central, onde por infelicidade, a violência parece estar inexoravelmente ligada aos processos de superação da estagnação política e económica;
x) os impasses conhecidos para a democratização dos países da América
do Sul. Aqui, é evidente que, de acordo com a tradição brasileira, não expressamos, em nenhum momento, preferências concretas, em relação a países determinados, por essa ou aquela forma de regime. Não se trata disto. Não obs·
tante, como valor político, o Governo brasileiro prefere nitidamente a democracia e manifesta sua determinação de que a mesma se implante forte e amplamente no solo brasileiro, o que não deiXarã de ter reflexos externos;
xi) persiste o impasse no relacionamento Norte-SuL Os países desenvolvidos se fecham ainda mais em suas reuniões de cúpula e dedicam atenção decrescente aos problemas dos países do SuL A segunda reciclagem dos petrodólares coloca novos e difíceis desafios para o sistema económico internacionaL
(8) Propositalmente, não busquei hierarquizar esses acontecimentos,
nem ligá-los c!.entro de algum esquema interpretativo, embora seja óbvio que
todos, ou quase todos, contribuem para gerar tensão internacional. Minha
preocupação é outra. Desejo apresentar observações de feitio muito geral, direta ou indiretamente pertinentes aos fatos apontados, observações que, a
meu ver, constituem uma base para a anãlise dos acontecimentos conjunturais e das tendências que os mesmos denotam.
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(9) Começaria essas obsei-VãÇõesColn questão da "estrutura da convi- de estratégic3. e econôinica para os maiores e mais temíveiS arsenais de armas,
nucleares e convencionais: Quem sofre são as nações do Sul.
vência internacional". Na verdade, vejo aqui duas questões.
(lO) Em primeiro lugar, há uma dimensão estática. A convivência se sus( 17) Não quero, por outro lado, adotar versões simplistas que vêem, em
tenta (ou se deve sustentar) num quadro de regras que garantam minimamen- cada conflito regional, a mera superposição de conflitos globais entre as Su~
te a segurança e a integridade de cada Estado. Essas regras estão fixadas juri- perpotências. Além de objetivamente erradas, atribuem imediatamente às Sudicamente na Carta da ONU e, simplificandO, poderia dizer que o seu pilar perpÕtências o condã~_ ~ágico da Paz: se são elas os mentores da guerra, não
fundamental é o priilcfpio da ilão:.intCrvençãO. ·o âesrespeíto a esse princí(>íO haveria paz, nem deserlVofvimento autônomo, sem o correspondente patrocívital perturba a interação internacional, engendra desconfianças, enseja nio que possam dispensar.
(18) Insisto em outros pontos. Enquanto persistir a resistência à reforma
reações, e, como a história cOntemporânea demonstra cabalmente, gera frutos amargos para o interventor e ainda mais amargos para a população do da ordem económica hitefllacional, enquanto estiver bloqueado o acesso dos
Estado que sofre a intervenção. Não preciso mencionar os limites a que, mes- países pobres ao desenvolvimento e aos processos de decisão internacional semo essa regra tão fundamental e tão aceita, está sujeíta -hoje, cOm a manifes- rá difícil evitar gue as formas de intervenção e de interferência se manifestem,
tação, nos mais variados quadrantes, de vocações hegemônicas que atrope- clara ou sub-repticiamente. De outro lado, a própria incapacidade das Superlam os limites de Estados fracos ou indefesos, sob variados pretextos. Con- potências de criar um modus vivendi estável contribui para acelerar as instabicluindo: se a convivência é viciada, desrespeitosa, como enfrentar os proble- lidades regionais. As Superpotências não deixam de ver oportunidades de inmas comuns'? Como suplantar os impasses que se acumulam? Como diminuir fluência em conflitos regionais, tantas vezes motivados fundamentalmente
os níveis absurdos de armamentismo, principalmente nuclear? Como vencer peta dinâmica local. Quando se ado ta essa ética, e quando as partes do conflios interesses egoístas e imediatistas que impedem uma visão mais aberta e to a aceitam, está estabelecido o caminho para a estratificação da disputa.
(19) Em suma, não haverá ordem internacional consentida e legítima se
ampla dos interesses económicos? Como experimentar verdadeiramente o potencial do Estado-nação, como base para organização do mundo, se apenas não houver Estados verdadeiramente autónomos e, para tanto, é fundamental que se alterem as regras internacionais que fecham os caminhos para o dealguns dentre eles podem fazer valer direitos plenos?
senvolvimento. E isso só ocorrerá se houver participação ampla e democrã~i
( 11) É fácil, infelizmente muito fáCil, explorar algumas das conseqüênca dos Estados membros das comunidade internacional nas decisões sobre o
cias negativas' desse quadro. Em primeiro lugar, existe e se difunde uma espéseu destino. Caso contrãtio, a- estrutura de convivência com os efeitos que
cie de dificuldade de negociar, Com a perigosa substituição da dipolomacia
apontei, se reproduzirá -sem solução e sem transcendência.
pela forca ou pelo discurso ideológico. t sintoma da prevalência de um certo
(20) Não quero armar com essas observações um amargo "círculo vicioautoritarismo no plano internacional, em que o outro é viSto como adversário
so", o da indigência política. Não é essa a minha intenção. Quero assinalar,
a ser diminuído, humilhado ou isolado. É paradoxal que, num momento em
por· enquanto, a dificuldade das tarefas que enfrenta a diplomacia de u.m país
que aumentam dramaticamente as interações internacionais, esteja tão racioem desenvolvimento nos dias de hoje; de outro lado, insisto em que não exisnada e tímida a iOteração fundamental, organizadora, que é a interação polítem soluções e caminhos óbvios, sobretudo se pensarmos em soluções isolatica. Ou melhor, a interação política que existe é limitada a pequenos círculos
das, egoístas, que simplesmente procurem tomar a trilha percorrida pelas poe se destina a resolver questões específicas, sem sentido de generosidade e de
tências aluais. Aí, aliás, está a base para o sentido democrático e aberto da vifuturo.
são brasileira sobre o sistema internacional. Não acredito haja outra direção
(12) Há, pOrém, uma segunda dimensão da questão da convivência in- para o sistema internacíOnal que nãO--a democracia de responsabilidades, uma
ternacional, que tem contornos dinâmicos, e que apresenta especial interesse democracia que gere segurança para todos os Estados e distribuição eqUitatipara os países em desenvolvimento, como o Brasil. Discutir o problema da va dos benefícios do sistema internacional.
convivêriCiã. diploffiática é insuficiente, quando vemos a cena internacional
(21) Abriria um parênteses para um exemplo recente de cooperação incom os--olhos de um país em desenvolvimento, preocupado tanto com as ma~
nifestações de poder quanto com a estrutura, que confere uma aparência de ternacional, que, demonstra a possibilidade de negociação aberta, de trocas
valor e legitimidade aos ates de poder; um país preocupado, afinal, com mó tuas de vantagens e de fixação consensual de regras: a Conferência sobre o
problemas de alimentação, moradia, saúde, e outros tantos que, talvez, prece- Direito do Mar, que se encaminha para sua fase conclusiva.
(22) Uma segunda área de reflexão tem que ver com a posição brasileira,
dem a problemática do poder. Estamos preocupados porque a estrutura internacional cristaliza estratífic3.çO.es índeseJãdãs e se púf>ettia enl termos de concreta, em relação aos temas e problemas apontados. Não vou repetir, uma
poder. Na verdade, repele os projetas de transformação não mediados pelo a uma, as atitudes que adotamos diante dos acontecimentos que marcaram a
próprio poder. A esse respeito, não poderia ser mais ilustrativa ã nossa expe- conjuntura in~ernacional. Serão elas amplamente conhecidas dos Senhores,
não só porque constituein, em geral, matéria de estudo nesta Escola, mas
riência no diálOgo Norte-Sul.
( 13) A evolução da vida internacional está bloqueada pela consagração também porque temos procurado, através de contato cotidiano e franco com
estrutural de desigualdade, no que diz respeito tanto à substância dos proble- a imprensa, inforni"ar ãrriplamente a opinião Pública brasileira sobre os pasmas políticos, econômicos e sociais·, qüahfo à restrição à participação no pro- sos de sua diplomacia. Nesta parte, prefiro colocar alguns dos dilemas da
cesso decisório. Vivem-se mudanÇas; de fato existe movimento na história, co-nstrução da própria posição brasileira em relação às questões que coloquei.
mas a estrutura da convivência se alfeia apenas marginalmente, por adições Farei apontamentos gerais, indicações sumárias, que, espero, no debate, postópicas, não incorp-ora novidades, não abre espaço para o processo de criação sam ser suplementadas.
(23) Minha exposição centrou-se até aqui em revelar tendências da conpolítica, para a solução de problemas fundamentais. Chega-se ao aparente
paradoxo de existirem países subdesenvolvidos que, embora descritos como juntura, que escondem, infelizmente, formas estruturadas do sistema interna.. afluentes" ou .. em processo de industrialização", permanecem efetivamente cional. A lista de acontecimentos que apresentei era de exemplos claros, alsubdesenvolvidos, sem que possam alterar seu modo de inserção internacio- guns mais que outros, do que venho dizenQ.o. O tema do poder e o tema da
necessidade de reforma dominaram minhas_ palavras. Mas não indiquei como
naL
(14) Nesse sentido, o presente sistema internacional sequer chegou a vi- nos devemos situar diante da influência do poder nos negócios internacionais
ver plenamente em toda a sua potencialidade. Vejo com ceticisrrio as fórmulãS e da nec-essidade coerente de reforma do sistema económico e político.
(24) Esses quesitos constituem o pano de fundo da ação diplomãtica
para transcender o Estado, através de Governos ou instituições supranaCionais. Hoje, essas formulações não passam· de transparente disfarce para novas brasileira, da mesma forma que a Paz, a Soberania e o Desenvolvimento são
os seus vetares para a ação c~ncreta.
hegemonias.
(15) Ainda não se reconhece, por exemplo, que a reforma do sistema
econômíco internacional não é, apenas, um ato de benenierência, e, sim, a
reinterpretação do próprio jogo de interesse entre o Norte e o Sul. Não há desejo, de parte dos países indllstrializàdos, de agir em conformidade com a
constatação simples de que os interesses que os ligam aos países em desenvolvimento podem e devem ser transformados num quadro de mutualidade O
status quo não só rcprodui as equações de poder mas também bloqueia a a:-ticulaçào e o curso· de fórmulas alternatiVas às determinadas pelo presente esquema de distribuição de poder.
( 16) Outro exemplo dessa situação está ligado à dinâmica das tensões regionais. Na verdade, quem sofre com o status quo não são evidentemente as
~nações poderosas, que são imaginativas a ponto de descobrirem funcionalida-

(25) Seria má a resposta de que- com mais poder mais conformaremos o
sisterita internaciorial. Estaria o país ganhando status de potência e passaria a
comportar-se como tal. É má essa resposta porque parte de três falsas premissas. Em primeiro lugar, a reforma do sistema pelo caminho do poder não seria uma verdadeira reforma, mas, sim, a sua reprodução em novo patamar,
com novos atares, em que nos incluiríamos, para o qual seríamos co~optados.
Não é isto que pretendemOs. Ein segUndo lugar, não pensamos em copiar ou
repetir a trajetória das potências atuais, o que seria contra as tradições do
Brasil em política externa, e contra a própria lógica do sitema internaciOnal
contemporâneo. Viver (ou pretender viver) como- potência ímplica a adoção
de comportamentos hegemónicos e a utilização de instrumentos, que condenamos. Em terceiro lugar, não recebemos (nem o pretendemos) qualquer le-
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gado ou manto imperial; o Brasil não substitui ninguém no plario internacional, o Brasil pratica a sua própria política. A influência que _tiver serã resultante da coincidência de sua linha de ação com o interesse real da maioria dos
Estados.
(26) Seria igualmente ineficaz imaginar, contra a realidade, que o Brasil
tenha deixado de ser um país em desenvolvimento ou esteja próximo a fazêlo. Assim, progresso houve e tem havido, graças aos nossos próprios esforços.
Mas continuamos, Governo e povo, a enfrenTa.r-sérias disparidades regionais
e sociais em nosso país; subsiste o hiato que nos separa dos países desenvolvidos, como indica a simples vivência de nossos problemas cotidianos. O Brasil,
envaidecido, não se deixará enganar pelos rótulos de "país recentemente industrializado" ou de país em desenvolvimento uavançado", rótulos cujo objetivo é simplesmente o de nos separar dos demais países do Sul e, assim, com
aparente legitimidade, nos negar os beneficies de cooperação internacional.
Isso não faremos enquanto pei:'manecer inalterado o nosso modo de inserção
na realidade internacional. Prosseguiremos em nossos esforços no plano
Norte-Sul e, complementarmente, aceleraremos tanto quanto pudermos a
nossa cooperação co·m os países do Sul.
(27) Como definir, então, nosso perfil? Como p-aís em desenvolvimento,
o Brasil é um país afetado, em diversas dimensões, pelo sistema internacional,
que nos aparece, em boa medida, como um dado. Nossos meios de projeção
externa são limitados. Não afetamos o .destino do Sistema internacional da
mesma forma ampla pela qual este molda o cotidiano da vida brasileira.
Trata-se de um problema estrutural: a nossa dependência de importação de
petróleo, tecnologia e capitais.
(28) Nossa preocupação é assim de criai fiTti·-os para que as influências
recebidas sejam as que deSejamos, como nação, receber. Este problema não se
resolve simplesmente pela adição mecânica de "quantidades de poder". Poder sim, mas no seu sentido mais amplo: coesão interna construída democratíca e livremente, a formação de consenso nacional, a criação de estruturas
econômicas, sociais e políticas sólidas, que podem sustentar a nossa autonomia, a nossa independência.
(29) O alargamento da presença internacional do Brasil é necessidade do
próprio desenvolvimento nacional, mas não se fará em termos de poder.
(30) Nossa presença externa tem que ser rigorosamente compatível com
a filosofia que adotamos. Se desacreditamos das soluções de poder, não devemos implementá-las e sim condená-las; se acreditamos em necessidade de reformas amplas, que beneficiem os países necessitadOs~ não--devemos transformar pontas mínimas de vantagens localizadas em supostos apanágios de Hnova potência"; se confiamos na diplomacia, na persuasão, no convencimento,
não adotamos a força como norma de ação externa, mas, ao contrário, condenamos o seu uso, efetivo· oU ·potCnciã.I; se acreditamos que a Paz deve ser
pluralista, democrática, com espaço para a manifestação de todos os Estados,
não admitimos movimentõ.Sque levem a intervenções externas, seja qual for o
seu promotor; se defendemos soluções solidârias e éticas, devemos praticá-las
em cada momento de nosso. relacionamento, em cada instância de nossos empreendimentos internacionais. Se condenamos á- egoísmo e o imediatismo,
advogamos sinceramente a importância da combinação de esforços através
de organizaÇões mundiais e regionais, que sirvain a seus membros sem discriminação e sem artificias hegemônicos.
(31) Para terminar esta parte, em que procurei sublinhar os efeitos complexos da conjuntura internacional, e definir alguns aspectos da atuação diplomática do Brasil, insistiria somente num pontO. O Brasil vive, no sistema
internacional, uma situação que é dada. As nossas possibilidades de modificar traços bãsicos do sistema são limitadas. Essa circunstância não nos deve
intimidar, nem conduzir a um fechamento ou isolamento. Ao contrário, a
nossa posição internacional convida à participação intensa, sem preconceitos,
nos negócios do mundo. Porque dependemos do sistema, devemos vivê-lo
plenamente, em todas as suas dimensões, com Universalismo e di'gnidade,
como bem definiu o Presidente João Figueiredo. :E: esse o caminho para absorver as influências externas e abrir espaço para a demonstração de nossas
possibilidades e de nossas teses. Nossa diplomacia terá que ser sumamente inventiva e dinâmica. Nossis melhores armas, o exemplo, a ética e a imaginação, ou seja, a criaçãO da confiança e a capacidade de convencimento,
· coadjuvadas por ação prãtica, mesmo com nossos meios modestos, inspirada
nos mesmos conceitos.
II. Doze meses de política externa brasileira
(32)"Antes de passar aos temas que integram a agenda diária da diplomacia brasileira, desejaria assinalar que o nosso comportamento externo, em
suas posições de princípio e em suas ações, concretas, tem sido invariaveltnente voltado para a Paz e o Desenvolvimento. Temos consciência clara
sobre os modos pelos quais poderemos ser úteis ao sistema internaciOnal. Temos diretrizes flrmes de ação. Temos compreensão de que as responsabilida-
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des que queremos devem ser compartilhadas e devem ser medidas pelo nosso
compromisso com a Paz e o nosso interesse no desenvolvimento. Não nos
queremos atribuir responsabilidades maiores que as da dimensão externa do
País, nenl desejamos que nos atribuam, por delegação ou solicitação, responsabilidades derivadas de conflitos ou disputas, cuja origem não está em nosso
controle. Embora modesta, essa é a forma genuinamente brasileira de fazer
diplomacia.
(33) Minhas observações até agora são direta ou indiretamente, modulações e- adaptações do que constitui o cerne doutrinário de nossa política ex~
terna, tal como definida pelo Presidente João Figueiredo: o universalismo, a
dignidade nacional e a boa cor1Vivênci3.. -São elementos que se entrosam coerentemente e criam o modo brasileiro de participar do cenário político inter~
nacionaL
(34) O universalismo não é uma aposta na quantidade de contactos e de
números de intercâmbios. Ao contrário, implica a tomada de posição sobre a
substância do relacionamento internacional. Implica a admissão de que a variedade de tendências e propostas deve fundar o que tenho chamado de Hestrutura democrática de convivência intbl:'Ilaciorial". O universalismo, bem
aceito e compreendidO,- é antiilltervenCionista. ~ piomotor da dignidade na~
cional, porque propõe o pleno respeito às individualidades nacionais, ou seja
a ampla aceitação da igualdade soberana dos Estados como modelo da organização da vida internacional.
(35) A preservação-da dignidade nacional e a regra da boa convivência
são os elementos que, nos casos concretos, indicam o feitio da ação brasileira.
FreqUentam, comq parâmetros, os encontros diplomáticos brasileiros bilaterais, regionais ou multilaterais. Constituem, assim, o substrato de uma ética
de comportamento, que se baseia na não-intervenção, na busca das soluções
pacíficas, e na preocupação com o equilíbrio de compromissos nos negócios
concretos. Uma ética que busca em cada ação projetar a intenção de Paz e
Desenvolvimento.
(36) Não quero (nem creio necessário) alongar-me nessas reflexões. Não
tenho dúvidas de que a diplomacia brasileira, pela s-erenidade e objetividade
com que tem atuado, cristalizou socialmente o seu corpo doutrinário. As premissas que nos orientam são conhecidas e aceitas; existe consenso sobre as
metas e propósitos; o sentido de interesse nacional é amplamente reconhecido; e, apesar de nossa disposição permanente para o debate e para o ajustamento, constato, com felicidade, que as críticas são episódicas e não tocam no
cerne de nosso fazer. Sinto assim que a diplomada do Presidente Figueiredo
está plenamente integrada no esforço nacional de desenvolvimento e de construção de uma nação democrática, soberana e aberta aos contactos e à convivência.
(37) Penso que isto foi conseguido com a contribuição do Itamarati. Ternos procurado ligar claramente a proposta de ação e o trabalho efetivo. A
continuidade das ações, sua coerência interna, a preocupação em recolher a
tradição de comportamento diplomático, o cuidado em adaptar o trabalho
diplomático às modificações conjunturais, a visão de projeto são fatores que,
creio, estão ita base de ligação entre a proposta e a ação.
(38) Olhando, agora, para o conjunto das ações nestes últimos doze meses, registraria que a América Latina foi área prioritária da ação diplomática
brasileira. O Presidente Figueiredo deu clara relevância aos nossos relacionamentos continentais_e, através de uma série de encontros de alto nível, estimulou grande dinamismo da presença brasileira entre seus vizinhos do continente.

(39) E importante fixar o sentido geral da política brasileira na região,
antes de tocar em alguns ternas bilaterais.
(40) O dado fundamental é nossa identidade como país latinoamericano. Na verdade, a intensificação é seqüência natural de um modo de
ser do BrasiL Somos latino-americanos, o que faltava era explorar a fundo as
conseqüências de nossa identidade.
(41) Temos uma preocupação básica em nosso relacionamento continental, o de traduzir em ações e empreendimentos o vocabulãrio da solidariedade latino-americana. Não é tarefa simples, e creio que, hoje, todos nós,
latino-americanos, reconhecemos a dificuldade do processo. Nossa história
nos ifãstou uns dos outros ao estabelecer, como privilegiadas, nossas relações
com os pafses do Norte, os centros dinâmicos da economia internacional.
Ainda há numerosas dificuldades de comunicação e mesmo a identificação de
uma cultura latino~arnericana e o reconhecimento de problemas comuns não
estão enraizados. O esforço de unidade deve, assim, ser consciente e criativo,
de luta, mesmo, contra estruturas que nos afastam e nos cegam para o potencial dá cooperação e do trabalho conjunto.
(42) O esforço no sentido da unidade jã começou. As viagens do Presidente Figueiredo se inserem, sem dúvida, n_a busca e no encontro de caminhos
novos. E, é fundamental q.ue se estimulem encontros num momento particu-
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larmente difícil da conjuntura internacionaL Não quero isolar o continente
das mazelas do mundo, mas devemos reconhecer que, em regra, temos canseguido um alto nível de harmonia entre vizinhos, harmonia talvez inédita entre
os países do Terceiro Mundo (para não falar evidentemente dos dramas que
são a história dos desenvolvidos). É urna harmonia histórica, que não mais
deve ser quebrada. b a base necessária para a inieiisificação do diãlogo político e para o reconhecimento de relacionamentos econômicos mais férteis· e
proveitosos.
(43) Temos um trunfo irriportante que é O·da nossa diversidade e o da
tradição de respeito às individualidades nacionais. Com base nesta diversida~
de, torna-se viável a unidade, tão necessária nos días de hoje, inclusive para
permitir rilelhor enfrentarmos as variações adversas na conjuntura internacional. A unidade não é um sonho; pelo contrário, é algo em pleno processo
de construção. O Presidente Figueiredo tem, em váiías ocasiões, mencionado
o interesse brasileiro na preparação de uma posição mais homogénea de negociação para a América Latina em seUS contactos com o Norte industrializado.
(44) Um outro ponto importante é o reconhecimento de que ventos de
mudança prevalecem na América Latina. Situações de injustiça social, formas
estratificadas de dominação política, socí31 e económica, imobilismos de todo
o tipo, estão sendo questionados e muitos deles superados.. Processos de
transformação rápida são iniciados, com a ânsia de renovação se misturando
com a vontade de superar o passado. São momentos em que ternos que agir
com compreensão e com sentido de história, evitando tomar sintomas, detalhes~ pelo significado profundo da mudança. Mas a postura é de rigorosa
não-intervenção.
(45) É claro que, no âmbito do nosso território, ao fazermos opções,
aderimos a valores e condutas, que encarnam a vontade nacional. São nossos
esses valores políticos e, por isto, acreditamos que, embora incompletos e irrealizados, desenham o melhor para o Brasil. Incorporam, neste momento, o
sentido de mudança que vive a América Latina, que acreditamos irreversível e
não aprisi"ónável por artifícios ou adiamentos. Nem acreditamos possam ser
legitimamente estimulados por pressões ou juízos de valor externos.
(46} Reconhecimento de oportunidades, disposição política, aceitação
da diversidade, adaptação à mudança, busca do novo, mútuo reconhecimento em todas as dimensões, com esses elementos, mais a identidade latinoamericana, procuramos construir n·ossà presença continental neste momento.
As viagens do Presidente Figueiredo à Venezuela, ao Paraguai, e à Argentina;
a visita dos Presidentes do Peru, do México e da Argentina, o contacto com o
Grupo Andino, a entrada em vigor do Tratado de Cooperação Amazónica, o
apoio aos novos mecanismos de integração continental (ALADI), os meús
próprios contatos com colegas latino-americanos, são momentos que coerentemente formam o quadro de nosso relacionamento.
(47) Dos vários encontros bilaterais, talvez mais do que os atas e negócios que abrem perspectivas para empreridimentos conjuntos, tenha ficado a
sintonia da diplomacia brasileira com a dos seus vizinhos. A nota dos diálogos foi invariavelmente a do descontraimento e da solidariedade, da Iinguagem comum, sem dissonâncias.
(48) Podemos assim iniciar cursos novos. de ação com o Peru, que hoje
vive momento fértíf de sua vida nacional; com o Paraguai, parceiro em tantos
empreendimentos, constatou-se a profunda harmonia que une os dois povos,
que têm a consciência clara de que a intensificação dos contactos, com base
no respeito e no equilíbrio, só os beneficiará; com a Argentina, país com (itie
temos talvez 0 relacionamento mais denso e complexo entre os países em desenvolvimento, compatibilizamos os processos de aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná e, vencida essa etapa, iniciamos corri rapidez uma cooperação ohjetiva no mais vasto espectió de atividades; com a Venezuela, 0 encontro presidencial foi base para a compreensão de vários elementos de complementaridade económica e 0 ímpeto qUe se deu ao intercâmbio é evidente;
da mesma forma com 0 México, onde foram numerosos os projetes de cooperação entrevistos e realizados;· com o Chile, que o Presidente Figueiredo visitará em outubro, poderemos aprofundar o processo de cooperação econômico; também com 0 Equador, cujo Presiáente nOs ViSitará proximamente. Em
suma, evidenciam-se dos encontros presidenciais, ·a disposição de conviver na
América Latina, 0 sentido de solidariedade, e, mais do que isto, a certeza de
que estão esquecidos, entre nossos povos, os esquemas que vêem a política internacional corno um jogo de poder, em btisCa de hegemonias. Não buscamos
formas abstratas de equilíbrio, constitUição ·de blocos, confrontações, reducionismos ideológicos; imagino cfU.e,·na Aniéric3. Latina, estamos superandO
esses movimentos por um sentido real e operativo de solidariedade e de cooperação. A convivência intensa só poderâ reforçar esse processo e ajudar a superar as contradições.
- (49) Antes de passar a um outro tema, Sublinharia ainda, o meu encontro com o Conselho Andino, outra ârea nova de convivência para o Brasil, ou
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·melhor, uma forma nova de estímular o convívio com países que temos relações tradicióOais de amT.iade. Penso que o Grupo andino tem papel positivo
a desempenhar na política e na economia continentais; a constituição da
ALADI. como sucessora da ALALC, que nos promete fórmulas mais dinâmicas e realistas para o processo de integração continental e que acreditamos
vão-se realizar. Mencionaria, também, a próxima reunião do Pacto Amazôn·ico, idéia generoSa lançada pelo meu antecessor, Embaixador Silveira, e que
começarã a ser implementada proximamente. Assinalaria, finalmente, que temos procurado acertar os contactos com o Caribe, como testemunha a visita
ao nosso país do Chanceler Donaldson, de Trinidade e Tobago e com a
América Cent.ral. Neste período, recebemos as visitas dos Chanceleres da
Costa Rica, Nicarágua e El Salvador. São áreas novas para a diplomacia brasileíra, e cujo conhecimento do potencial de encontros se inicia agora.
(50) Passando a outra dimensão de nosso relacionamento internadonal, também prioritária na definição do Presidente Figueiredo, lembraria que
recebemos, nestes últimos meses, a visita de três ilustres estadistas africanos:
o Presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, o Presidente da Guiné, Sekou
Touré, o Presidente da Guiné-Bissau, Luiz Cabral. Tomaria as visitas como
sinal de reconhecimento de que o gesto brasileiro de aproximação com países
africanos foi plenamente aceito. Além disto, a visita dos três Presidentes a fricanos demonstra, da mesma forma que minha viagem a cinco palses da África Meridional, que a política brasileira passou da fase declaratória para a dos
empreendimentos comuns, dos negócios concretos.
(51) Não retomaria aqui os temas que têm servido de base para a construção da política externa brasileira na África. Creio que estão perfeitamente
definidas e aceitas as suas premissas. O sentido de solidariedade, que nasce de
laços étnicos, o profundo respeito à diversidade nacional africana, a compreensão de sua luta anti-racista e anfidiscriminatória, que tarilbérn é nossa, a
preocupação em buscar formas de trabalho comum que funcionem como esteios da independência e da autonomia, etc são os elementos que, como disse,
estão na base de nossa poHtica africanã. Em minha viagem à África· àeio qi.ie,
se alguma dúvida ainda existisse, fOi ela dissipada. Fomos compreendidos
como portadores de uma proposta de Igualdade e de solidariedade, que nào
desejamos senão a afirmação nacional desses países e sua prosperidade. Que
coincidimos em que não sejam instrumentos de terceiros, mas agentes em sua
própria causa. Alguém que compreende o drama da luta anti-colonialista, e
seus efeitos; algUém que repudia, como os africanos, a transformação dos paises da África em área de disputas entre as potências.
(52) Fui recebido com a naturalidade das recepçõs aos amigos, com
afeição e respeito. A integração foi ampla e a conversa com os líderes africanos foi absolutamente cordial. Com Nyerere, da Tanzânia, com Kaunda, da
Zâmbia, promotores do movimento pela independência e, hoje, estadistas de
toda a África, com Machel, de Moçambique, e Santos, de Angola, governan~
tes sérios, próximos de seus povos e com Um árduo c completo trabalho de reconstrução nacional pela frente, com Mugabe, do Zimbábue, que está canseguindo 0 feito de superar, em paz e concórdia, a aspereza da transição para a
independência, com todos e com cada um, a mensagem que me transmitiram
foi única: amizade com o Brasil, disposição de trabalhar juntos, vontade de
aprofundar 0 .diálogo e a cooperação.
(54) Chamaria aínda atenção para a diversidade desses países. São bistórias diferentes, são projetes díferentes. Em todos, porém, existe profundo
sentido de busca de identidade nacional, de autonomia, de respeito próprio.
(55) Por certos elementos que nos unem culturalmente aos africanos,
não devemos fazer simplificações sõbre a África, muito menos impor aos pafses e aos conflitos esquemas e intei'pret.ã.ÇõeS reduciõnistas, que pouco tem a
ver com o que acontece. A história da África está séndo escrita pelos africanos, com direção e destino própriOS. E: erro grave tomar por determinantes
essenciais situaçõeS coritigenteS, ePisódios de processos complexos, embora
tenham influência no comportamento desses países. Isto só levaria à frustração, à incompreensão, e à frnpossibilidade de uma aproximação autênüca
com os países afriCanos. A África não é Umã província, nem está aespera ·de
novos colonizadores, que substituam os antigos. Não está havendo urna nova
~·partilha da África", o que há, com todas as dificuldades e riscos, é um arn~
plo processo de. afirmação de independências nacionais. Não estamos ali com
o espírito de concorrer com ninguém," mas apenas cuidando de que nos vejam
com amizade, corno a um país próximo, não apenas geograficamente, e confiável. Por isto, sentimo-nos muitO próXimoS dos africanos e não há arestas
em nosso relacionamento. Temos, nesses aspectos, a mesma visão, a mesma
identidade de interpretações e propósitos. Com iguais, buscamos a aproximação.
56) As avenidas que ligam o Brasil e a África, estão abertas, definitivamente abertas. São trilhadas hOje ·com espontaneidade, com naturalidade.
Posso constatar, assim, que movimentos expressivos ligam a sociedade brasi-
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leira às africanas. As publicações sobre a África se multiplicam, tomamos
contacto com sua riqueza literãria, empresas brasileiras prestam seu melhor
serviço em vários ramos da economia africana, o comércio se intensifica. A
moldura política não podia ser outra porque-exprime realmente o que de mais
profundo existe nas ligações históricas do Brasil e da África. As limitações
existentes são nossas e não dos africanos que mostram receptividade inequívoca. São as nossas limitações decorrentes de falta de capital e de financiamento e de falta de tradição de ação econômíca e cultural no exterior e até
mesmo das insuficiências de pessoal e material decorrentes de rápida expansão dos serviços diplomáticos.
57) Pelos limiteS de tempo não poderia, prosseguindo, abordar,_com o
mesmo grau de informação, as outras ãreas do relacionamento externo do
Brasil. Apontarei adiante outras dimensões, de forma infelizmente superficial. Não quero que os senhores entendam que tenha feito uma hierarquia de
contactos, que, na lógica de minha exposição, esteja embutida uma pretensa
ciência de relacionamentos. Não é isto. Procurei exempliciar os doze meses de
política externa com a África e a América Latina, porque são áreas onde o esforço de criação política é naturalmente mais denso e mais exigente.
58) No mesmo quadro, incorporaria também o relacionamento com o
Oriente Médio. De fato, se comparado com a década de sessenta, o relacionamento com os ãrabes se tem intensificado de forma expressiva, em todas as
suas dimensões. É claro que o elemento energético aí terá importância iÍlegâvel, mas não é o único para explicar o processo de aproximação ãfabebrasileira. Na verdade, o movimento tem que ver com o esforço que desenvolvemos, dentro do marco universalista, de aproximação com os nossos parceiros em desenvolvimento. Representa um processo de diversificação de convívio diplomático, cujos efeitos são evidentes; até ria configuração das nosSas
pautas de comércio, e, agora, de investimento. Apesar do aumento dos contactos, sei que há ainda muito que fazer nas nossas relações com o Oriente
Médio, verdadeiramente uma nova etapa do processo diplomático braSileiro
e uma etapa de altos custos.
59) Só faria, neste capítulo, uma advertência. Se hã resultados expressivos no quadro das trocas com os países árabes, as ligações mais conSistentes,
mais estruturadas, devem naturalmente obedecer a um processo de maturação lenta. Estamos em fase de criar canais de comunicações, de criar vínculos, que superem as mediações dos países industrializados em áreas estratégicas, como a reciclagem de petrodólares. E um processo lento porque tem que
ver mesmo com a criação de hábitos novos. Mas, sentimos disposição de cooperação, há exemplos marcantes do que é possível fazer e os encontros mostraram o sentido da intensificação da freqUência e da profundidade.
60) As relações com os países desenvolvidos ocidentais, com que partilhamos valores fundamentais, têm ocorrido, no plano bilateral, com a mais
perfeita cordialidade. O relacionamento com os Estados Unidos se desenvolve franco, igual, sem inibições de parte a parte: o espaço aberto permite que
se discorde com a mesma naturalidade e o mesmo respeito com que concorda;
esse tipo de relacionamento se baseia numa história de contactos fraternos e
amplos e exige maturidade, que é o que temos nas relações com os Estados
Unidos, hoje.
61) Também maduras estão as nossas relações com os países do Ocidente europeu. Existe dinamismo e renovação nos inúmeros encontros de alto
nível que têm sido mantidos com autoridades européias. E_rn 1979, depois da
visita de Helmut Schmidt, Chanceler da República Federal da Alemanha,
ainda em março recebemos o ilustre Presidente do GOvernO espanhol, Adolfo
Suarez, em agosto. Recebemos ainda a visita dos Ministros das Relações Exteriores da Itália, Bélgica, Áustria e Inglaterra, no último caso aprip:teira vez
na história em que o Ministro do Exterior do Reino Unido_ vinha ao Brasil.
Tive interessante reunião de trabalho em Bonn, este ano, com meu colega
Genscher e, na mesma ocasião, entrevistei~rne-Com Helmut Schmidt, os níveis
de cooperação teu to-brasileira, especialmente na área da energia nuclear, são
excelentes, e quero aqui deixar meu testemunho do sentido de equilíbrio, que
tem presidido as negociações e conversas diplomáticas sobre o terna. Em setembro, irei a Bruxelas, tanto para coútactos bilaterais quanto para a assinatura de um Acordo de Cooperação com a Comunidade Econôrnica Européia,
que certamente bem servirão ao desempenho de comércio com os países europeus, hoje nossos maiores parceiros comerciais.
62) Em jan~iro, O PreSidente Figueiredo visitará a França, dando prosseguimento a este amplo quadro de contactos com os europeus, que tem sentido muito profundo para nós, que partilhamos com eles os melhores valores
da civilização ocidental, a começar da própria crença n3.s formas democráticas de governo.
63) O diálogo com o Japão se aprofunda e as oportunidades para empreendimentos conjuntos têm sido amplamente aproveitadas. Em agosto do
ano passado, recebi em Brasília o então Chanceler Sonoda por ocasião da
reunião ministerial nipo-brasileiro de que participaram os titulares de cinco

pastas do Governo de cada país. Recentemente percorreu nosso paíS uma importante missãó comercial de importadores japoneses com significatívos resultados.
64) Recebemos visilantés de alto nível da China, e missões comerciais~
que certamente constituem base para aproximação com aquele importante
mercado asiático. Uma área que merecerá maior atenção são os países da
ASEAN, e, no ano que passou, fomos visitados por missões da Malásia e de
Cingapura. Em Cingapura; centro financeiro e comercial da região, instalamos uma Embaixada. Na Malásia, embora já haja autorização para tanto, teremos de esperar melhor conjuntura orçamentária.
65) Com os socialistas europeus e a União Soviética, temos tido relacionamento normal, fundado sobretudo nas trocas comerciais. Respeito e não~
ingerência, têm sido regras estritas que exigimos em nosso convívio. Outras
formas de encontro diplomático dependem ainda de circunstâncias específicas e de interesses localizados. Nisto, contamos muito com a própria diversidade entre os socialistas, que revela matizes e até divergências em um ou outro ponto.
66) Concluiria as observações que fiz insistindo no tema da coerência.
Nossa disposição de agir, nOssas intenções, nossos projetas são rigorosamente os que acabo de expor aos Senhores. Não hã outros. Não há intenções
ocultas, segundas. Não há pretensões descabidas, nem a tentação de soluções
mãgicits para as questões de política externa do Brasil. Neste momento, acredito que·nossa ação incorpora o melhor de nossa tradição diplomâtica e constitui a melhor ponte entre os serviços que o Itamaraty pode prestar ao Governo e à Nação e o projeto de desenvolvimento econômico e de implantação de
uma democracia plena. Porque estão claramente ligados projeto e ação, o trabalho tem raízes profundas e vocação de autenticidade.
67) Assinalei que o cumprimento cotidiano do que pretendemos não é
fácil, num mundo cambiante, irredutível a fórmulas simplistas, com inúmeras
áreas de tensão. Além disto, o Brasil é um país que precisa muito do sistema
internacional e tem limitado controle sobre o ambiente que o envolve. Não
vemos isto necessariamente corno um problema; não pretendemos nenhum
tipo de auto-suficiência, ou -de isolamento. Ao contrário, nossa vocação é
para conviver amplamente e para contribuir para que essa convivência Se estruture de forma tal que se atenuem as tensões e diminuam as violentas disparidades de riqueza entre as nações, que hoje prevalecem. Sabemos que as
opções concretas não são óbivas. Fazemos o melhor que podemos para que
sejam sempre as melhores para o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 407, de 1980, do
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta
os Projetos de Lei do Senado n•s 331 e 349, de 1979, do Senador
Nelson Carneiro e o Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1979 (n9
2.255/76, na Casa de origem), que alteram dispositivos da Lei n"'
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 4:

Votaç.ão, em turno único, do Requerimento n"' 409, de 1980, do
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado n•s 299, de 1978 e 21, de 1979, dos
Senadores Orestes Quércia e Nelson Carneiro, respectivamente, que
alteram a redação do art. 37 da Lei n• 3.807, de26 de agosto de 1960
- Lei Orgânica da Prevídência Social.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-As matérias constantes do requerimento que vem de ser aprovado passarão a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
Discussão, em turno únicoj do Projeto de Lei da Câmara n9 37,
de 1980 (n• 2.385/79, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, de
Pelotas e de Marcelino Rarn_os, no Estado do Rio Grande do Sul,
dos terrenos que menciona, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 713, de 1980, da Comissão
- de finanças.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.

2802.

Em votação.
Os Srs. Sen_adores que o aprovam queiram permanecer como se a~ll.am.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1980
( N• 2.385/79, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, de Pelotas e de
Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul, dos terrenos que
menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão:
I - ao Município de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul, do terreno
com a área de 1.000m2 (um mil metros quadrados), situado na Rua José M :..~
ria de Carvalho, esquina com a Rua General Osório, naquele Municipio,
doado à União através de Escritura de 2 de dezembro de 1969, transcrita n,:
Registro. de Imóveis da Comarca de Jaguari, sob o n9 14.884, no Livro 3-S, às
fls. 133;
I I - ao Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, do terreno
com a área de 1.200m 2 (um mil e duzentos metros quadrados), constituído pelos lotes n•s 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) da Quadra 25 (vinte e cinco), situado na Rua 19 (dezenove), localidade de Tablada, naquele Município, doado à União através de Escritura de 5 de dezembro de 1969, transcrita
no Registro de Imóveis da Comarca_ .de_ :e_elotas, sob o n"' 50.207, no Livro 3AM, às fls. 236;
III- ao Município de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande do Sul,
do terreno com a área de 740 mz (setecentos e quarenta metros quadrados),
designado por lote n9 39 (trinta e nove) da Rua Rio Grande do Sul, naquele
Município, doado à União at-çavês de TítUlO expedido effi 4 de dezembro de
1967, transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Marcelino Ramos,
sob o n9 10.076, no Livro 3~H, às fls. 43.
Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6:
Discussão, em turno único,- do Projeto de Lei da Câmara n9 38,
de 1980 (n' 3.004/80, na Casa de origem), retificando, sem ônus, a
Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que "estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 1980", tendo
PARECERES, sob n•s 749, 750 e 751, de 1980, das Comissões
-de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitu~
cionalidade e juridicidade do projeto;
29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças, favorâvel ao projeto nos termos do substitutivo
que apresenta.
Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam.queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matêria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido
para o turno suplementar.
E o seguinte o substitutivo aprovado

EMENDA N.0 1 - CF (Substitutivo)
Retifica, sem ônus, a Lei n.0 6.730, de 3 de dezembro
de 1979, que ttesti.Jna. a Receita e fixa a Despesa
para. o exercício financeiro de 1980".
O Congresso Nacional decretá:
Art. 1.0 É retificada, sem ônu.s, a Lei n. 0 6. 730, de
zembro de 1979, que "estima a Receita e fixa a Despesa
para o exerciclo financeiro de 1980", no seguinte:
2800 - Encargos Gerais da União.
2802 - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de
mento da Presidência da República.

da União

3 ({C deda Unlã~

Planeja-

Outubro de 1980.

15810312.580- Assistência Financeira a Entidade através do Conselho Nacional de Serviço Social, conforme
adendo.

AD EN DO
CEARA
Onde se lê:
BATURI'I'llJ
Abrigo da Criança Pobre do Oratório
Leia-se:
BATURI'I'llJ
Oratório Festivo Madre Mazzarello -

Sale~iano

Obra Salesiana

12.000,00

1~.000,00

Onde se lê:
FORTALEZA
-Fundação Constância Correia

50.000,00

Leia-se:
FORTALEZA
Centro Educacional Ana Furtado Leite

50.000,00

Onde se lê:
FORTALEZA
Sociedade Educacional do Colégio São João (sendo
40.000,00 para Bv1sas de Estudo) .................. .

40.000.00

Leia-se:
FORTALEZA
Colégio Santo Inácio (sendo 40.000,00 para Bolsas
de Estudo) ....................................... .

40.000,00

Onde se lê:
NOVAS RUSSAS
Associação das Senhoras de Caridade da Paróquia de
Nova Russas ...............•......• , .............. .
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russru;
Leia-se:
NOVA RUSSAS
Hospital Maternidade Sinhá Farias
Onde se lê:
POTENGI
Sociedade dos Trabalhadores Rurais de Potengi
Leia-se:
POTENGI
Grupo Escolar Antónia. Guedes Marrocos ..... -.....
Onde se lê:
QUIXERAMOBIM
Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Qulxeramoblm ·······························-···············
Leia-se:
QUIXERAMOBIM
Prefeitura Municipal de Qu!xeramobim ....•......
Onde se lê:
BELO HORIZONTE

50.000,00
50. ooo.oo

lOG .000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

60.000,00

MINAS GERAIS

Faculdade de Filosofia de Mlna.s Gerais ........... .

25.000,0v

Leia-se:
BELO HORIZONTE
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo
Horizonte - FAFI !sendo 25.000,00 para Bolsas de
Estudo) ............•.............•........•........

25.000.00

Onde se lê:
GUIDOVAL
Instituto Educacional Professor Celso Brant (sondo
10.000,00 para Bolsas de Estudo) ..................•

10.000.00
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Leia-se:
ITAJUBA
Faculdade de Ciências Eccnõmicas do Sul de ?.Unas
(sendo 10.000,00 para Bolsas de Estudo) .....•......
Onde se lê:
POUSO ALEGRE
Colégio Normal Santa Doroteia, Pouso Alegre, Minas
Gerais, mantida por:
Congregação de Santa Dorotéia do Brasü -- Recite
- PE !sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo.•

I,eia-se:
SA}.'TA RITA DO SAPUCA!
Escola Técnica de Elet.rõnica Francisco Moreira da
Costa <sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudol

10.000,00

Onde se lê:

14.900.00

14. ouo,oo

20.000,C0

RIO GRANDE DO SVL

Leia-se:
SANTO ANGELO
Fundação Mlssioneira de Ensino Superior - FUNDAMES -. <sendo 7.000,00 para Bolsas de Estudo)

22.000,00

15.000,00
7. 000,00

7.000,00

3.611.000,00

SOCIEDADE EDUCACIONAL COMPACTO
Estado: Distrito Federal
Município: Brasílla
Nome da Entidade: Sociedade Educacional Compacto .............................................. .

213.000,00

Leia-se:
·Estado: 'Distrito Federal
Munictplo: Brastlla
Nome da Entidade: Casa de Ismael ........ ····-·.

23.000,00

Onde se !é:
Estado: tM!nas Gerais
Município: Leopoldina
Lira Musical Quinze de Novembro -

va:or ....... .

10.000,00

Prefeitura Municipal de Leopoldina (para assistência
educacional) ..............•...•.......... __ ..

10.000,00

Leia-se:
Estado: Minas Gerais
Município: :Leopoldina

Onde se lê:
Estado: :Minas Gerais
Município: Governador Valadares
Universidade Santos Dumont fpara assistência educacional) ................................. .

15.000,00

Lela-se:
7.000,00

Onde se !é:
SAO FRANCISCO DE PAULA
Olnásio São -Francisco de Paula (sendo 7.000,00 para
Bolsas de Estudo) ...............•.•....•..

7.000,00

Lela-se:
CAXIAS DO SUL
Colégio de Nossa Senhora do Carmo <sendo 7. 000,00
para Bolsas de Estudo l .................. -~··· ..... .

7.000.00

Estado: Minas Geral-'
Munlciplo: Governador V-aladares
Fundação Percival F\u"qhuar (para assistência eduw
caclonall ........................................ ..

15.000,00

Onde se Ié:
1 - Estado: Distr1to ·Federal
Municiplo:
Nome da Entidade: Escola Maternal e Jardim de Infância Branca de Neve - DF. Para Bolsas de Estudo

50.000,00

Estado: .01-'trito Federal
Munlclplo:
Nome da Ent!dade: Faculdade de
para Bolsas de Estudos - DF

35.000,00

2 -

SANTA CATARINA
Onde se lê:
SAO JOS: DO CEDRO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

15.000,00

Leia-se:
SAO JOSÉ DO CERRITO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Onde se lê:
SAO JOSÉ DO CERRITO
Sindicato Rural de São José do Cerrito

MOGI DAS CRUZES
Organização Moglana de Educação e Cultura
OMEC <sendo 2 . 584,000,00 para Bolsas de Estudo)
Onde se lê:

Leia-se:
MONTES CLAROS
Centro Social Rio Verde

Onde se lê:
CATl.'IPE
Centro Educacional Aparecida, mantida por:
Sociedade de Literatura e Benefícios Porto Alegre
- RS 1sendo 7. 000,00 para Bolsas de Estudo)

MOGI DAS CiR;UZES
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas
!sendo 37.000,00 para Bolsas de Estudo) ....... .
37 .000,01)
OrganiZação Mogiana de Educação e Cultura OMEC Isendo 2.547.0000,00 para Bolsas de Estudo) . . 3.574.000,00

Leia-se:

20.000,00

Leia-se:
SANTO ANGELO
Escola de 1.0 e 2.0 Graus Sepé Tlaraju rExten~ão
CaibatéJ ................................ -. .. ·-----·
Fundação Missloneira de Ensino Superior - ..... .
FUNDAMl:S <sendo 7.000,00 para Bolsas ele Estudo!

57.000,00

SAO PAULO

Onde se lê:
RIO V'ERDE
Centro Social Rio Verde ............. ·- .......... .

Onde se !é:
CAIBA'N:
Ginásio Comercial Caibaté (sendo 7. 000,00 para Bolsas de Estudo! ................... ·•.......•.•......

Leia-se:
SAO JOSÉ DO CERRITO
Sindlcrtto dos Trabalhadores Rural-' de São José do
Cerr!t<> .....................................•......

Administn.~ão,

15.000,00

Leia-se:
Estado: Ceará- CE.
Munlclplo: Pacatuba
Nome da Entidade: Centro Educacional 8 de Outubro

60.000,00

57.000,00

Estado: Paraíba - PB
Munlclp!o: Campina Grande
Nome da Ent.ldade: Sindicato dos Trabalhadores
na Construção Civil de Camp!na Grande ..

25.000,00
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Onde .relê:
Estado: Rio Grande do Sul

·Munlclplo: Porto Alegre
Nome da Entidade: Associação dos Festivais de C<Jros
do Rio Grande do Sul .. . . .. . . .... . .. . . .......... ..

20.000,00

Le!a-.se:
Estado: ·RiO Grande do Sul
Mun\clplo: Bagé
Nome ela Entidade: Lar da Crlança Santo Estevão
20.000,(>11
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaç· ;.

Art. 3.0

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, em turno ií.níco, do Projeto de Resolução n9 96, de
1980 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como
·conclusão de seu Parecer n9 756, de 1980), que suspende a execução
do art. 89, I, da Lei Municipal n9 9.722, de 1967, bem como do art.
110, I, da Lei n• 10.466, de 1971, ambas do Município de Recife,
Pernambuco.
Em discussão o projeto, em turno úriico. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro~a encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senãdores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 96, DE 1980
Suspende a execução do art. 89, I, da Lei Municipal n9 9.722, de
1967, bem como do art. 110, I, da Lel n• 10.466, de 1971, ambas do
Município de Recife, Pernambuco.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por incoriStitucionalidade, nos termos da de~
cisão definitiva do SuprCino Tribunal Federal, proferida em 22 de agostO de
1979, nos autos do Recurso Extraordinário n9 90.315~1, a execução do art. 89,
inciso I, da Lei Municipal n9 9.722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I,
da Lei n• 10.466, de 1971, ambas do Município de Recife, Estado de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 8:

DisCús.SãO, i:m segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
158, de 1978, do Senador Orestes Qtiércia, qUe aCrescenta parãgrafo
único ao art. 3•, da Lei no 3.859, de II de dezembro de 1972, que dis·
põe sobre a profissão de empregado doméstico, tendo
PARECERES, sob n•s 470 e 471, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
Sob a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.

J9~Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 414, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 158/78, constante do
item n9 8 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 15 de outubro de
1980.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980. - Bernardino VIana.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do
Plenário, a matêria s3.í da Ordein âo Dia para a ela retornar na data solicita~
da.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 9:

Discussão, em primCífo fiifno, do Projeto de Lei do Senado n"'
247, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, acrescentando dispositi~
vos à Lei n'i' 2.800, de 18 de junho de 1956, que "cria os Coriselhos
Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da profissão de químico e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 714,715 e 716, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável, com emenda que apresenta
de n'i' l-CLS; e
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- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de Legislação Social.
Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão,
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO No 247, DE 1979
Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800, de 18 de junho de 1956,
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Qu[mlca, dispõe sobre
o exercício da profissão de químico, e dá outras proYidências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jo O art. 13 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, passa a viger
acrescido da seguinte alínea:
"Art. 13.
i) auxiJiar, dentro de suas disponibilidades financeiras, os sindicatos e demais associações profissionais, a fim de que estes possam premiar os alunos que mais se destacarem nas Escolas de Quí~
mica, criar escolas e promover cursos de especialização a nível uni~
versitário.••

Art. 2• O art. 27 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, passa a viger
acrescido dos seguintes§§ 29 e 39, renumerado o único existente como§ 19:
"Art. 27. .. ......................................... .,
§ ,, ............................................... ..
§ 29 As empresas que, obrigadas à contratação de químico, não
o fizerem, após serem legalmente advertidas e terem recebido a penalidade a que alude o parágrafo anterior, sofrerão multa progressiva no valor de Cr$ lO.OOO,OO (dez mil cruzeiros), até que cumpram
tal obrigatoriedade.
§ 39 O valor da multa referido no parágrafo anterior serã rea~
jtistado anualmente, na forma da Lei n9 6.205, de 29 de abril de
1975."
Art. 3ç. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 49 Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa·se à votação da emenda
da Comissão de Legislação Social.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E a seguinte a emenda aprovada
Suprima~se

o art. 29,

EMENDA No 1-CLS
os seguintes.

renumerando~se

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10:
DiScussão; em PrírTI-i:Tfo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
89, de 1980. do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção
de multas previstas nos artigos 79 e 89 da Lei n9 4.737, de 15 de julho
de 1965 - Código Eleitoral, tendo
PARECERES, sob n•s 720 e 721, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~
dade, com a emenda n9 l~CCJ que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de Constituição_ e Justiça.
Em discussão o projeto e a emenda, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro~a encerrada.
Em votação o projeto, sem preJUízo- da ep1enda que lhe foi oferecida.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO No 89, DE 1980
Dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 e 89 da Lei
"' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam canceladas as multas a serem aplicadas com base no dis~
posto no artigo 79 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, referentes às
eleições verificadas até a data desta Lei.
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Parâgrafo úniCo.
disposto neste artigo alcança os processos de
cobrança em curso.
Art. 29 A multa prevista no art. 89 da Lei~9 4.737, de ~5 de julho de
1965, não se aplicará aos que se inscreverem até a data do eitcerramento do
prazo de alistamento para as eleições de 1982.
Art. 39 Esta-Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãríQ.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Em votação a emenda da Co-

missão de Constítuição e Justiça.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como estão.

(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E a seguinte a emenda aprovada.

fi'
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totalmente de acordo com os seus detalhes. Trata~se de possibilitar apenas a
abertura do caminho para o debate de um problema. E isso ê: fundamental
para o Congresso. Através do deQate, o assunto deve ser levado até à última
instância e finalmente votado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Em primeiro lugar, há emen·
da e há emenda.
Há emenda de reforma da Constituição Federal em que um cidadão, um
companheiro, um colega do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados é
o signatário e nos pede que assinemos para dar solidariedade, para que ela
possa tramitar. Eu tenho restrições para dar assinatura a qualquer tipo de
proposição. Ainda agora recusei a minha assinatura a uma emenda que institui a pena de morte. Diziam-me: mas ê apenas para dar prosseguimento. De
fato não assino certos tipos de emenda nem só para dar prosseguimento. Não
assino uma emenda dessa natureza.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Eu também recusei a minha as-

EMENDA N• 1-CCJ

sinatura.

No art. 29:

~

Onde se diz: 1982, diga-se: 1980.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS.- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
· Como disse bem o Senador Humberto Lucena, esta Casa deve fazer todo
o esforço no sentido de tentar salvar a chamada Emenda das Prerrogativas.
Entendo, Sr. Presidente, que vale a pena, até o último minuto, envidar o
máximo do esforço necessário para que pOssa_I)1oS alguma coisa fazer por essa
matéria.
Quem lesse o avulso do Congresso Nacional e tomasse conhecimento das
assinaturas que apresentam a Emenda chamada Flávio Marcílio, jamais poderia imaginar que tfS-taríàiTiõs-agOra, ·aqui, a disCuti-la naquilo que ela tem de
fundamental.
Vejo aqui- para ficar na nossa Casa, no Senado da República- a primeira ·assinatura de quem é? E do Senador Luiz Viana Filho, Presidente desta
· Casa e Presidente do Congresso Nacional. Vejo aqui a assinatura de praticamente todos ...

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Fato sem precedente, se não estou equivocado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

Acredito que tem razão o

nobre Senador Paulo Brossard.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -

RS) -

Pelo menos, desde que nesta

Casa nos encontramos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Os Srs. Senadores José Uns,
Bernardino Viana, Saldanha Derzi, Amaral Peixoto, Benedito Ferreira, Vicente Vuolo, Lomanto Júnior, Aderbal Jurema, Moacyr Dalla, Lourival Bap~
tista, Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Milton Cabral, Luiz Cavalc<inte, Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, que é o relator da matéria, foi um dos
que assinaram a proposta de reforma da Constituição, Mendes Canale, Muri~
lo Badaró, Pedro Pedrossian, Nilo Coelho, Affonso Camargo, Hugo Ramos,
Almir Pinto, Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Dinarte Mariz, Jutahy Magalhães, Eunice Michiles, Benedito Canelas, praticamente toda a bancada do
PDS. V. Ex• é o segundo que assinou a matéria.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Pode V. Ex• explicar por que estranhas
as nossas assinaturas nessa proposta?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não estranho as assinaturas.
O Sr. José Lins (PDS -CE)- Parece-me que V. Ex• as estranhou.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não, V. Ex•, como sempre,
não acompanha a minha linha de raciocínio, ou não tenho sido feliz ao expôlo a V. Ex•- o que estou a dizer ê que quem tomasse conhecimento desse
avulso e tomasse conhecimento dessa proposição, com essas assinaturas e
mais de quase 200 Deputados Federais do PDS, não poderia imaginar que, a
esta altura dos acontecimentos, S. Ex• o Relator estivesse dando um parecer
que, praticamente, reduz a nada a emenda que estã sendo proposta.
O Sr. José Lins (PDS -

Quarta~feira

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ouço o nobre Senador José
Lins.
O Sr. José Lins. (PDS - CE) - Senador pedro Simon, a assinatura
.aposta, para que a emenda tramite, não signifiCa Que os signatários· estejam

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) - Correto.

Agora, essa emenda teve a presença do Presidente da Câmara dos Deputados, teve a presença do Presidente do Senado Federal, teve a presença da
Mesa da Câmara do Deputados e da Mesa do Senado Federal. Foi designada
uma comissão especial, sob a presidência do Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, foi designado relator o
Deputado Célia Borja, foram procurados os dirigentes partidários da ARE~

NA e do MDB- a ARENA totalmente solidária e o MDB com restrições,
tremendas restrições. E depois houve o trabalho, envolvendo direções partidárias, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, uma comissão mista. Essa emenda foi o resultado do consenso a que chegaram. Então, não é uma assinatura de apoíamento, foi urna assinatura que envolveu
compromisso.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nobre Senador, o relator não é
apenas um professor universitário, mas é também antigo Presidente da Câmara dos Deputados e antigo Líder da Maioria e do Governo naquela Casa
do Congresso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Mas, nesta altura, o Presidente da Câmara procurou o Dr. Ulysses Guimarães, o Senador Paulo Brossard e o Deputado Freitas Nobres, em nome de quem? Representando a
quem? A ARENA indicou os seus representantes para integrarem essa Comissão em nome de quem? Representando a quem? E essa Comissão chegou a
esse texto em nome de quem? Nós da Oposição estamos firmando a nossa as~
sinatura, estamos confirmando a nossa assinatura, o Governo vem e retira a
dele. Perdoem~me quando digo e não digo o PDS, porque, na verdade, sabemos que é o Governo, não ê o PDS.
Quem ouviu o Sr. Ministro da Justiça falando na Comissão Mista, à qual
tenho a honra de pertencer, tambêm estava tranqUilo de que estávamos vivendo num regime democrático, onde os Poderes são iguais e independentes,
porque o Ministro dava a sua sugestão, mas fazia questão de dizer: "O Executivo não quer intervir nessa matéria. Essa matéria é da competência do Con~
gresso Nacional, é da competência dos_partidos políticos e eles é que devem
Quscar a solução". Não creio que o Ministro tenhã duas palavras. S. Ex• afirmou isso, taxativa e peremptoriamente, perante os membros da Comissão.
Agora eu vejo que o Senador Humberto Lucena, jâ se referiu aqui, e é
importante que eu repita, porque foi importante a lembrança do Senador
Hu_mberto Lu_cena, às afirmativas do nobre relator:
Ao explicar sua posição, o relator da comissão mista que exa~
minou a matéria disse que se curvou .. diante de observações e pon~
derações", lembrando que aquelas disposições foram inseridas na
Carta pelo "poder revolucionário", o que co'nsiderou um "argumento respeitável dos pontos de vista ético e político".

Em primeiro lugar, não foi inserido na Constituição sob o contexto revo~
lucuinârio, foi o contexto da JUnta Militar que impediu que, na doença do
Presidente, o Vice~Presidente assumisse e que, posteriormente, editou uma
emenda que é uma nova Constituição. Eu não sei o que houve de Revolução
no ato que impediu o Sr. Pedro Aleixo de asSUrt:J.ir_ a ~residência da República. Eu não sei qual ê o contexto ético que houve no ato da Junta Militar que
impediu o V ice~ Presidente de assumir a Presidência da República e ofereceu à
Nação a Carta outorgada de 1969, ou Emenda Constitucional n9 1, como
queiram.
Mas, continua o relator:
AfiJ::mou também que o Congresso decidirá sobre a inviolabili~
dade, na hora da votação, frisando, entretanto, que ..a democracia-
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ainda não chegou, está em fase de transição .. , apontando corno
exemplos a vigência da Lei Falcão e a manutenção das eleições indiretas para governador.
Pois se a democracia ainda não chegou, se está em fase de transição, se o
Presidente da República diz a cada dia e pede que o ajudem a fazer deste País
uma democracia, que ajuda melhor o Congresso poderia dar em restabelecendo algumas das suas prerrogativas consideradas necessárias? Quando o Congresso Nacional é chamado a agir algo que ainda sobra para ele legislar- a
todo dia e a cada hora nós estamos a dizer que esta Carta outorgada não nos
d~ixa poder algum, que nós não podemos legislar, que nós não podemos fiscalizar e esta é uma matéria que nós temos competência- na hora de decidir
se foge pela tangente, nos dois casos que consideramos fundamentais, no que
tange às prerrogativas do Congresso Nacional.
E muito importante essa votação que nós teremos, porque uma coisa é a
Junta Militar apossar-se do Governo e editar a Ca_rta outorgada de 1969 e outra coisa, muito diferente, é este Congresso votar e na hora de votar as prerrogativas deste Poder, votar algo como o que está proposto pelo ilustre relator,
por exemplo, no que tange ao decurso de prazo, qué:, na minha opinião, é
algo que trará mais humilhação do_ que o que está na Carta outorgada, porque a proposta que, coincidentemente, foi a proposta que o Ministro _da Justiça fez perante a Comissão, foi aquela que o relator aceitou, a proposta de
que o projeto de lei, depois de chegar o seu dia final de decurso de prazo, tenha mais cinco dias de urgência; caso contrário, senão for votado, será considerado aprovado.
Isto é humilhar ainda mais este Congresso, porque se sabe, Sr. Presidente, que a Maioria, se não quiser dar votos, se não tiver condições ou não desejar dar quorum. não o darã no primeiro dia e não o da_rá no quinto dia.
Como se sabe, Sr. Presidente, que esta matéfia é matéria sujeita ao decurso do prazo, jã hoje é assim, a Mesa do Congresso não de~xa para o último
dia; faltando seis, sete, oito ou dez dia, ela já é colocada na Ordem do Dia
para a votação.
Então, o que o relator está própõ-ndo é o que- com o maior respeito ao
relator - foi apresentado pela primeira vez perante a imprensa e perante a
comissão pelo Ministro da Justiça; portanto a idéia é do Ministro da Justiça.
O que ele está propondo não é inovação de fato, só é de direito, mas o Congres_so jã faz assip-l.
Qual o projeto sujeito ao decurso do prazo que esta Casa votou no último dia? Nenhum. Ela vota sempre com uma semana ou com dez dia de antecedência. Ela pode ir até o último dia, mas a Mesa do Congresso sempre realiza uma primeira votação pelo menos com uma antecedência de uma semana.
Agora, o relator vai votar na Constituição para humilhar ainda mais o
Congresso, porque a matéria não será votada no dia_ em que vence o decurso
do prazo e não será votada na semana depois, sendo aprovada pelo decurso
de prazo. Teremos um prazo de humilhação ainda maior para o Congresso
Nacional, que não votou no prazo fatal e nã_o votou na semana que lhe foi dada.
Sabemos, Sr. Presidente, que esta é uma Casa política; sabemos que se a
Maioria não quiser votar não vota hoje, quando o decurso de prazo é fatal, e
não votará amanhã, se for aprovado o projeto depois de uma semana, Sr.
Presidente.
Ouço o nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Robt.•rto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, essa emenda,
objeto de tanto estudo, de tanta meditação e de tanto entendimento entre os
partidos, gerou uma expectativa nacional, cuja frustração há de ter resultados
funestos, inegav-elmente funestos. E toda a sociedade brasileira que estã à espera de que o Congresso Nacional rec_upere algumas- como V. Ex'- dizprerrogativas fundamentais, entre as quaiS a de aprovar ou rejeitar os projetas de lei. Não tem cabimento, não tem o mínimo de aceitação esse mecanismo, essa invenção brasileira de se aprovarem as leis se·m que os parlamentares
se pronunciem. Pedi este aparte para afirmar a V. Ex'- e à Casa que, hoje,
abrindo os jornais, li um manifesto fii"mado_ por eminentes líderes industriais
brasileiros, industriais da estirpe de um Antônio Ermínio _de Morais, de um
José Midlin, de um Cláudio Bardella e de tantos outros, como Luiz Eulãlio
Vidigal. E um manifesto multo bem feito, de grande densidade, que merece o
exame e a leitura vagarosa, meditada, que merece debate nesta Casa, que merece até ser transcrito nos Anais_,_tal a importância do seu conteúdo, o significado, a expressão das a...;;sinaturas qu-e o firmam. Pois bem, está lá nesse maní~
festa a importância da recuperação das prerrogativas do Poder Legislativo
como passo essencial, como etapa fundamental na caminhada do processo de
abertura e de recuperação das franquias democráticas, do estado de direito
neste País. São todas as camadas da sociedade e, agora, os empresários, os
mais emínentes líderes empresariais do País, que afirmam esse documento
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onde expressamente está contido esse desejo de verem restabelecidas essas
prerrogativaS qUe discutimos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -O ilustre Senador Roberto
Saturnino chama a atenção, com muita razão, para esse manifesto que realw
mente, também considero da maior importânCia. E reparem que são os maiores empresários do País. E diz muito bem S. Ex'- que se sentiram atingidos
pelo significado de devolver as prerrogativas do Congresso Nacional. Lã,
dentro da ·ma-richete, eles colocam: '"empresários repudiam o retrocesso",
pois dentro daquilo que eles consideram repudiar o retrocesso, como repudiam também a repressão ...
O Sr.

Pa~Io

Brossard (PMDB- RS)- E o terrorismo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... e o terrorismo, eles cha·
mam a atenção para a importância da volta das prerrogativas do Congresso
Nacional.
Já não falo na UNE dos universi(ários;_jâ não falo na OAB, uma entidade tradicional neste Pa:ís, insuspeita. Já não falo nas lideranças sindicais; jã
não falo na CNBB, para alguns já não tão insuspeita, mas falo dos empresários deste País.
O Projeto das pr:errogativas é algo que estã sendo colocado a nível de sabermos até que ponto vai a sinceridade da abertura, ou não, proposta pelo
Governo.
Mas, repare, Sr. Presidente, que o PMDB foi de uma timidez- me perdôe a sinceridade - exagerada ao propor esta emenda; exagerada!
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS. Com assentimento do orador.)Mas há uma explicação. E que só foram reduzidas a escrito as proposições
que lograram obter a unanimidade da convenção. Daí a explicação do carâter
extremamente comedido, reduzido, pobre, do projeto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- O aparte de V. Ex•éimpor·
tante para que, amanhã, se explique perante a Nação porque nós tambêm demos a nossa assinatura a uma emenda tão exageradamente discreta e que não
atinge, realmente, os grandes interesses da valorização deste Congresso.
Só dou o exemplo de uma emenda que nós desejávamos da Oposição que
fosse aceita e que não teVe o consenso. E reparem que a emenda que não teve
o consenso não está entre aquelas que devolvem as prerrogativas do Congresso Nacional. E o art. 66, talvez um dos artigos mais escandalosos da história
de qualquer Constituição na vida universaL
Falam que nos países comunistas o Soviete Supremo se reúne uma vez e
vota e decide. Eu não sei se eles têm direito a vOtar a favor ou contra; o que eu
sei, Sr. Presidente, é que, pelo menos tradicionalmente, a lei mais importante
que esta Casa vota é a Lei Orçamentária; é aquela que deve fixar a Receita e a
Despesa, como e onde o Governo vai arrecadar, aonde e corno a lei vai aplicar a receita. Pois eSta Casa, Sr. Presidente, que jã não tem o poder de emendar, que já não tem o p-Oder de mudar, se desse, digamos assim, um acesso na
Bancada do PDS, digamos que o Sr. Delfim Netto tivesse atingido as raias do
absurdo e a proposta orçamentária fosse uma proposta que um leigo verificaria que ela era totalmente fora da realidade brasileira, tão fora que até o Senador José Lins resolvesse votar contra. - Imagine o absurdo que seria essa
proposta orçamentária, quando o Senador José lins iria para a tribuna e diria:
"essa não dá. Eu, Senador José Uns, apesar de Vice-Líder do Governo, voto
contra a proposta orçamentária; não dá para aprovar''. E se o Congresso Nacional, por unanimidade, rejeitasse o Orçainento, o que aconteceria, Sr. Presidente? Se até 30 de novembro, no dia 29 ou no dia 30, o Congresso rejeitasse- a
proposta orçamentãria, a proposta orçamentária, que é uma lei igual às outras, iria pra o arquivo, não iria ao Presidente para a sanção.
E o que diz o art. 66?
Art. 66: O Projeto de lei orçamentária anual será enviado
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, para votação
conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do início do exercício financeiro seguinte; se, até trinta dias antes do encerramento do
exercício fiElanceiro, o Poder Legislativo não o devolver para
sanção, será promulgado como lei.
Se nós rejeitarmos, logo, _não vai para a sanção, vai para o arquivo, o
Presidente pega a cópia da Mensagem e promulga como lei. Pois bem, nem
essa emenda entrou no consenso. Para ver como é importante a afirmativa do
Senador Paulo Brossard ao dizer que entrou apenas o mínimo necessário
para se iniCiar, lenta e gradualmente, a busca das prerrogativas do Congresso
Nacional.
Agora, dentro dessa lenta e gradual busca das prerrogativas do Congresso N actonal, o M DB aceitou, na época. E uma delas é o direito de se autoconvocar. Mas, diz bem o Senador Paulo Brossard, sabemos que se for aprovada
no texto da Constituição, apenas para que não conste hoje a humilhação de
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que só o Presidente da República pode convocar o Congresso Nacional, en~
tão ficará tenuamente demonstrado que o congresso também pode se autoconvocar. Agora, de fato, convocar os 2/3 do Congresso, buscar em fevereiro, 2/3 dos Senadores e 2/3 dos Deputados federais, pa~a fazer uma convocação do Congresso Nacional? Onde, Sr. Presidente? Onde será viável uma
convocação do Congresso Nacional, a não ser que sejã Uma crise tão grande
- e se ela for tão grande talvez não dê para os Deputados e Senadores chegarem a Brasília - como se poderá conseguir por este Brasil afora esses 2/3?
O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - V. Ex• me permite?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- MAs o PMDB aceitou, porque pelo menos dentro do texto da Constituição terâ a possibilidade de que o
Congresso possa se autoconvocar, com 2f3.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quebrava, pelo menos hipoteticamente ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Exato.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... quebrava aquele monopólio
do Executivo, que é indefensável.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

Plenamente de acordo.

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- E a autoconvocação do Congresso sempre foi u-m direito das minorias, das Oposições.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Claro!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Tem razão V. Ex• A autoconvocação, numa constituição democrâtica, deveria ser um direito das minorias.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sempre [oi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Um terço- pelo menos na
Constituição de 1946- 1/3 do Congresso Nacional, ou a Mesa do Congresso Nacional, ou a Mesa da respectiva Câmara poderia convocar. Hoje, em estado de sitio, ou o Presidente da República, e se fosse aprovada por 2/3. Mas,
para ficar claro como o MDB, na época, apenas buscava- e diz bem o Senador Paulo Brossard- que na Constituição constasSe, pelo menos de direito,
a viabilidade de se convocar.
Agora, o_ decurso do prazo é algo que fere, porque humilha, porque espe~
zinha, porque é algo que está, exatamente, a impedir a valorização destaCasa.
Tenho dito e repetido que não defendemos a tese de voltar ao que era antes de 1964: os projetas engavetados, e o Congresso n~o vOtando. Projetas enviados a esta Casa, de suma importância, do maior significado, reformas -de
estrutura que o Congresso não vOtava, porque não queria votár contra,- por~
que havia opinião pública a favor e i:le não queria votar contra, e não queria
votar a favor porque eles, pessoalmente, eram contra, então, não votavam. E
os projeto_s_ ficavam ~nos a fio n~s gave_t~s e não eram aprovados.
Acho que a missão do Congresso é votar, aceito a-tese que a dinâmica
moderna não admite o CongressO ·com os projetas quarando dezenas de me~
ses, ou até anos a fio, se bem que também não sou tão apaixonado, e se flzermos, através do tempo, a análise desses 16 anos, vamos ver que a pressa, a
correria, também, não é boa conselheira, e aí caímos rio outro- extremo. Muitas vezes, o Dr. Delfim ou os seus tecnocratas acordam com uma idéia alucinante, põem-na em prática e, qüando vai-se ver, é um absurdo.
O Sr. José Lins (~DS - CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ah, pensei que V. Ex• queria
um exemplo. Já ia lhe dar.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Por Favor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Estão falando agora em racionamento da gasolina. Um cidadão, na ida do Presidente da República, se
não me engano a Minas Gerais, disse: olha, o tá.I talão da sexta-feira, é algo
de realmente interessante e muito importante, é uma boa idéia. O Presidente
ouviu, deu a ordem, mandou fazer, gastaram bilhões confeccionando os tais
talões para o uso da gasolina, e gastaram não sei quanto para mandar queimar, se é que o fizeram.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -V. Ex• me permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS):.:.. Na inauguração do Aeroporto
do Galeão, o Gêi.léfàl Geisel chamou de maus brasileiros aqueles que se opunham às "simonetas". Passadas algumas semanas suspendeu a execução do
decreto-lei que havia instituído as "simonetas". Mas, antes, chamou de maus
brasileiros aqueles que divergiam daquela medida.
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O Sr. José Lins (PDS- CE}- V. Ex• rez anâlise da emenda no que se
refere ao decurso de prazo, anãlise aliás muito bem feita. Mas, não entendi
bem a posição de V. Ex' Quer me parecer que V. Ex' "também pensa que os
projetas não devem ficar indefinidamente nas gavetas do Congresso, havendo
necessidade do pronunciamento da Casa. Chego a me perguntar se não seria
o caso de um esforço maior de imaginação para se conseguir uma emenda que
pudesse conciliar este ponto de vista.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex•?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Vou pedir licença para responder com o que dispunha a Constituição de 1947, do R1o Grande do Sul. Creio
que era o art. 58, desta Constituição, que dizia assim:
..o projeto, 30 dias depois de apresentado, com ou sem parecer, arequerimento de qualquer Deputado, poderia ser incluído na Ordem
do Dia, para votação."
Confesso que acho 30 dias muito pouco porque, normãlmcnte, o projeto
não percorre o caminho das comissões em 30 dias. Mas, 60 dias seria perfeitamente razoável. De modo que, eis aí uma proVidência que poderia ser adotada, e que daria, especialmente ao Governo, esse recurso fácil, eficaz, para fazer votar aquelas proposições por ele consideradas importantes.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Paulo Brossard, pergunto a V. Ex' ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)-NobreSenador, para nãofazerJ:!IOS debates pa_!'alelos, eu responderei e, depois, darei o aparte a V. Ex'
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, nobre Senador, não entendi como
a sugestão do nobre Senador Paulo Brossard, tirada da Constituição do Rio
Grande do Sul, resolveria o problema. Decerto, o projeto viria à Ordem do
Dia para ser votado. Mas sê-lo-ia?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas claro!
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas, hoje ele também já vai à Ordem do
Dia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Nobre Senador, hâ uma diFerença fundamental, um está falando grego e o outro francês, não vão se entender. O Senador Paulo Brossard diz que vai à Ordem do Dia, mas tem que
ser votado. O Senador José Lins quer saber como é aprovado sem ser votado.
A linguagem é diferente, nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Eu gostaría de entender melhor, não
compreendi bem isto ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Nobre Senador, para ser votado ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Se não For votado não é
aprovado. Serâ votado no dia seguinte.
O Sr. JoSé Lins (PDS- CE)- E permaneceria indefinidamente na Or~
dem do Dia?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Claro, Ex•!
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não vejo corno isto resolveria o proble~
ma.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ah! V. Ex• não vê como isto resolveria o problerna?l
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Realmente, não vejo.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -O interessante é que todos os
parlamentos do mundo votam, e, especialmente, votam com serenidade aquelesem que um partido é majoritário. Agora, no Brasil, existe um partido majoritário - sabe Deus como, mas existe- na Cânlara e no Senado, e ele deserta, ele se omite.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Foi por isto que eu disse que
a linguagem era diferente.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite-me V. Ex'? Gostaria que o
nobre Senador Paulo Brossard não se exaltasse. Não vejo motivo para isto.
V. Ex• sugere que o projeto permaneça, constantemente, na Ordem do Dia, e
só.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Tenho a original idéia, a singular idêia de imaginar que os projetes devam ser votados, aprovados ou rejei~
tados. Vamos convir que é uma idêia original.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Claro!
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Claro não, Senador José
Lins, claro não porque o substitutivo não é votado e a atual Constituição não
é votada.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas no caso, Senador Pedro Simon,
acho que de qualquer forma a imaginação não nos levaria à solução do
problema.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Chego lã. Chegaria e apresentarei a V. Ex' Não vou ao ponto -do que quer o Senador Paulo Brossard,
porque S. Ex' fala uma linguagem que V. Ex' não entende; é a linguagem de
que o projeto deve ser votado.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Isso não resolve o problema, segundo o
meu ponto de vista.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB =RS)- Não resolve o problema porque o Governo quer diferente.
A proposta do Senador Paulo Brossard, quando ele faz referência à
Constituição do Rio Grande do Sul, é que há muito tempo, antes de 1964, já
havia na Constitufçã-0 do RiO Grande do Sul um artigo que determinava a
obrigatoriedade da inclusão do projeto na Ordem do dia. Agora, é evidente
que tinha que ser votado. O Partido majoritário colocava os seus para
aprová-lo ou rejeitá-lo e o partido minoritário lutava para aprovâ-lo ou
rejeitá-lo; tinha que ser votado. Isso, de certa forma, poderia ser feito no
Congresso Nacional. O Senhor Presidente da República teria, como tem ele jâ tem hoje- os 40 dias, e o projeto será votado. -A áíferença é que teria
que excluir o item que dizia que nãO -sendo aprovado em 40 dias será rejeitado.
A proposta apresentada pelo Deputado Flávio Marcílio, pela sua emenda, jâ vem ao encontro do Governo, no sentido de. dizer: o projeto que não é
aprovado, quando decorrerem 40 dias do decurso do prazo, fica na Ordem do
Dia. E umã concessão no sentido de aceitar, é uma1ransição para o momento
em que o CongressO terã auto·nomia para de decidir sobre a sua Ordem do
Dia e a realidade que nós estamos vivendo hoje, em que o Congresso vive na
dependência do Executivo. Pois nessa transição, a Emenda Flávio Múcílio
determina o quê? O pro]Cto fica'rá na Ordem do Dia, e trancará toda a matéria que vier depois, até ele ser votado.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Queria apenas dizer a V. Ex•
que a diferença estâ no seguinte: é que nós da Oposição queremos que as ma~
térias sejaril votadas e o Governo qU:er ·apfoVã-las de qualquer maneira.
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plenário. Então o que vai acontecer? A Oposição e o Governo vão fazer um
esforço dramático para conseguir o maior número possfvel de parlamentares
dentro do Congresso Nacional. O número que estiver presente no Congresso
vota, passado aquele prazo, ao invés de ser aprovado pelo decurso de prazo,
ele será votado pelo número que estiver presente. Qual será a conseqUência da
aprovação dessa emenda do Deputado Flávio Marcílio?
' E fácil de entender. A Oposição, querendo aprovar ou rejeitar, haverá de
colocar o máximo de seus representantes no plenário do Congresso. E o Governo, querendo aprovar ou rejeitar, haverá de colocar o máximo de seus parlamentares dentro do Congresso. Não se diga ou não se imagine que; colocando esse iterii que diz que será aprovado com qualquer quorum, haverá de
trazer como conseqüência que meia dúzia de parlamentares votarão os projetes mais importantes. Nào! Poderão votá-los se tiver a unanimidade, a tranqtiilidade das diversas Bancadas, de Oposição, dos diversos partidos de Oposição e o partido do Governo for favorável à sua rejeição ou à sua aprovação.
Mas, havendo divergência, o que acontecerá é que terá o maior número de
parlamentares do Partido do Governo e dos Partidos de Oposição para votar
aquela matéria.
Então, fepate senador, que são duas pi-opostas: a primeira é no sentido
de que a matéria tra:nca o que vem depois; mas essa obstrução não i": totaL A
maioria Poderá determinar outras matéria-S que serão votadas nesse interregno. Logo, a crise de que fala o Ministro não existirá.
Segunda proposta: é no sentido de que, passado o decurso do prazo, no
último dia, no dia seguinte será votado com qualquer quorum; determinará
que Oposiç-ão e Governo botem os seus parlamentares dentro do Congresso e
a matéria será votada.
Portanto, observem que, pelo menos a nível de opinião pública, quando
o Ministro da Justiça levantou o seu impasse de que a proposta Flávio
Marcílio traria uma crise riacional, qUe Pararia o Congresso Nacional, três
propostas foram apresentadas: a dele, que é mais uma semana, há de pei-Initir
que· a Maioria obstruísse a pauta -e há de permitir que depois de vencido o
'prazo o projeto fosse votado com qualquer quorum. Lamentavelmente, oRe·Iator, com o maior respeito, ficou cori1 aquela que não me parece a melhor.
Tanto não me parece a melhor, Sr. Presidente, que acho- nã.o sei se é o pensamento da minha bancada, mas dou o meu pensamento pessoal- que é preferível deixar como está no CongresSo; é preferível deixar como está. na Constituição. Não darei o meu voto favorável a esta alteração. Dentro da Comissão, a não ser que haja uma imposição do meu partido, o que me parece muito difícil, não poderei dar o meu voto favorável ao Substitutivo do ilustre Relator. E preferível que fique como está, como Carta outorgada por uma Junta
,Militar, que usurpou os poderes do Congresso Nacional, do que nós assinarmos em cima, e está aí este monstrengo que- perdoem-me a sinceridade- é
pior do que o original, porque serve para humilhar ainda mais o Congresso,
pois esta semana a mais que dá nóS sabemos que é uma semana a mais que sabemos que politicamente não resolve nada; não se está votando porque não se
tem tempo, não se estâ deixando de votar por decisão política da Maioria esta é a realidade e agora vai-se humilhar ainda mais o Congresso Nacional,
para dizer que não votou quando venceu o prazo e teve mais uma semana, e
andou por aí a passear, a vagabundear, e sei lá o quê, e os congressistas não
estiveram presentes nesta semana que passou, lastimavelmente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - é claro.
O Deputado Flávio Marcílio, na sua emenda, que é a emenda que foi assinada por todos nós, e aprovada pela comissão Mista, MDB e ARENA, essa
emenda determina o quê? O projeto que o Presidente da República considera
que é urgente, que é iniportante, considera que é necessária essa votação rápida, esse projeto ficarâ na Ordem do Dia, trancando tudo que vier depois, até
o momento em que o Governo houver por bem dar quorum para que seja votada.
Veio o Ministro da Justiça e levantou o seguinte argumento: não, mas
Eu sei, Sr. Presidente, porque tenho acompanhado o drama do ilustre
essa emenda é uma emenda absurda, porque pararão Congresso Nacional; Relator Senador Aloysio Chaves. S. Ex• professor universitârio, reitor de
naquilo que for o mais necessário, naquilo que for o mais urgente, naquilo uma un-iversidade, homem ligado às leis e ao Direito, eu tenho acompanhado
que for o mais fundamental determinará o quê? Que pára o Congresso Nacio- o drama do Relator, as dificuldades que ele está vivendo, mas eu não sei se o
nal. O Co_ngresso Nacional não poderâ votar durante dois dias, trêS dias, dez drama de S. Ex' e a fidelidade ao seu Partido- eu ainda estou na expectativa
dias, vinte dias, um mês, dois meses, sei lá quanto tempo, e poderá determinar do amanhã, quando a Comissão se reunirá- se ele chegará ao ponto de assio aparecimento de uma crise. Então, ao invés da Emenda Flãvio Marcflio ele nar urna proposta corno essa. Eu preferiria que S. Ex', quem sou eu para lhe
apresenta a dele, a que jâ fiZ referência, uma semana a mais, que é homologar dar orientação, S. Ex• me merece todo o respeito, tem muito mais capacidade,
o que já existe, o que na minba oPiriião humilhará mais o Congresso Nacio- cultura, gênio e arte do que eu, mas, se fosse eu, e se tivesse nessa situação dinal.
ria: não -dá, me desculpem, estou impossibilitado. Arquive-se.
Senador José Lins, duas sugestões foram apresentadas para alterar este
problema apresentado pelo Ministro da Justiça: uma delas, que inclusive deO Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nobre Senador, eu creio que é
batemos desta tribuna- a que o Senador Humberto Lucena fez referência sabido mas, vale a pena lembrar que, segundo uma regra universal, aliás, insainda hoje- fica a Emenda Flávio Marcílio como está: decurso do prazo, o crita nas constituições brasileiras, salvo cláusula em contrário, o Congresso, a
projeto está lá, tranca a matéria, nada é votado dcbpois. A Maioria pode re- Câmara e o Senado deliberam validamente, presentes a Maioria dos seus
querer a matéria que ela quer urgência, e qU:e passa por cima dessa matéria Membros, e deliberam por Maioria. Quer isso dizer que a Câmara, que se
que está sob o regime de urgência. A Maioria é que vai ficar com a responsa- compõem de 420 Deputados, funciona regularmente presentes 211, e corno
bilidade de demorar ou não a votação de determinado projeto, e ela é que vai delibera por Maioria, 106 Deputados votando a favor de uma proposição,
determinar a escolha daqueles projetes que terão a prioridade sobre aquele aprovam essa proposiç-ão ou podem aprová-la. Cento e seis numa Casa de
que estava sob o decurso de prazo, mas ele não serâ aprovado, terá que ser 420 Deputados, o que quer dizer uma quarta parte da Câmara. No Senado,
votado.
atualmente são 67 Senadores, 34 Senadores formam o quorum. a Maioria de
O Deputado Flávio Marcílio apresentou uma outra sugestão: vencido os 34 é 17. Dezessete SenadOres votando num sentido, contra 16, 17 transfordias do decurso de prazo, o projeto é votado com a Maioria que estiver no mam uma proposição em lei. Quer isto dizer que uma quarta parte da Câma-

Outubro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão II)

ra e do Senado pode aprovar uma proposição. Agora, eu perguntaria, exatamente para o Partido do Governo: quantos Deputados tem o PDS? Quantos
Senadores tem o PDS? Ma-s será exigir demais, pedir demais que eles co_r;npa:reçam ao Senado e à Câmara para votar? Qualldo a Constituição facilita de
tal maneira a aprovação do projeto?

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com muito prazer.
O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, os argumentos de V. Ex~ destróem completamente toda a idéia que se tentou difundir e
veicular de certa forma, nos últimos dias, de que a solução do relator, a do decurso de prazo disfarçado, digamos assim, seria um avanço, seria um progresso em relação à sítuação atual. V. Ex• repõe as coisas nos lugares certos. O
dispositivo vigente, o dispositivo atual. foi imposfo pela força ao Congresso
Nacional.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não foi votado. E um ato executivo.
·
O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Exatamente. Um ato de
força. um ato revolucionário- do poder revolucionãrio. Agora, se o próprio
Congresso vota, ele mesino, a solução do relator, o decurso de prazo disfarçado, então é ele, o Congresso, que está passando seu próprio atestado de irres·ponsabilidade. Está se confessando um poder infantil, um poder menor, um
poder irresponsável, que não é capaz de tomar as fundamentais decisões
sobre os problemas importantes, as questões importantes da Nação. Então,
realmente é preferível ficarmos onde estamos, do que dar este falso passo
para a frente, que seria, na verdade, um grande passo para trás, na medida em
que seria o próprio Congresso passando o seu atestado de irresponsabilidade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Plenamente de acordo, é exatamente o nosso pensamento nesse sentido.
Reparem como é tímido o projeto; para derrubar um veto 2/3; para reformar a Constituição, maioria.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Em outras palavras, nesta Casa,
por exemplo, foi aprovada uma emenda, naquele projeto das traÕsportadoras, por unanimidade, mediante acordo. Nós fizemos concessões, nós achávamos que o projeto vindo da Câmara era melhor, mas cedemos exatamente
para que o projeto pudesse ser convertido em lei. E _a deSP-eito do acordo das
Lideranças, feito nesta Casa, foinos surpreendidos por um veto, veto por sinal anunciado pela empresa estrangeira que andava por aqui, pelos corredores desta Casa, tal a sua intimidade com o Palácio do Planalto.
O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Muito bem lembrado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RJ) - E veto que será aceito pela
Casa.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Será aceito sem ~voto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Lembrou V. Ex•. realmente,
o projeto da maíor importância. Foram feitas co-ncessões, õ Líder do Governo participou dessas negociações, a Bancada do PMDB, as Bancadas de Oposições, diz bem V. Ex', chegaram a um denomina4or comum. Não era o que
nós queríamos, nós queríamos proteção total, garantia total ao capital nacional, no setor de transporte, que é um setor que vai bem, muito obrigado, que
provou que vai bem, que na hora mais dificil foi bem, e hoje vai bem. Por que
abrir ao capital estrangeiro? Chegou-se a um denominador comum e nós não
entendemos a' razão de ser daquela angústia de proteger um capital estrangeiro, onde não era necessário. Chegou-se a um denominador comum, e o Presidente da República, com a maior tranqUilidade, veta. Com a maior tranqUilidade, e eu me atreveria a dizer, com desrespeito_ à sua Liderança, nesta Casa.
Já não digo nós, mas pelo menos a Liderança do Governo, nesta Casa, deveria merecer melhor tratamento como defensor incansável das horas mais difi~
ceis. Parece que, pelo menos de nossa parte, outro deveria ser o trato que S
Ex•s deveriam ter por parte do Presidente.
Falava~se antigamente, que o veto poderià ser rejeitado pela maioria absoluta. Falava~se antigamente que poderia ser rejeifado por 2/3 dos presentes. 2/3 dos presentes!
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Dois terçoS dos presentes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Doisterços dos presentes, se·
ria diferente. Dois fefços dos presentes, em votação secreta. Por que em votação secreta? Para dar, exatamente, Sr. Presidente, a tranqUilidade, para que
o parlamentar pudesse votar, sem a coação, sem a pressão em cima do seu voto.
Pois o MDB não pôde, não teve a mínima ·chãnce de mudar o quorum de
2f3. A Emenda Flávio Marcílio conservou o quorum de 2/3. Agora,
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conseguiu-se um pequeno avanço: que fosse em votação secreta! Mas, o Relator não aceita votação secreta. Tem que ser 2/3. em voto aberto, para que o
PDS possa ser consultado votinho por votinho c o Governo possa fiscalizar
cada um daqueles que votam, a forma pela qual eles estão votando.
Este é o substitutivo que, em termos de imunidade, pelo menos, o ilustre
Relator foí, ao que me parece, pelo caminho que a sua consciência ditou; talvez o menos difícil: arquive~se o problema das imunídades; fique como está
na Constituição atual, em busca de uma melhor oportunidade.
As discussões foram várias, desde colocar crime de traição a pátria, de
terrorismo, até o de crimes contra a honra ê, por final, S. Ex• opta por não co~
locar nada. E fica o atual texto das imunidades e das prerrogativas do Congresso e dos CongressistaS. E, por este texto, o parlamentar pode cometer es-telionato e só será processado se o Congresso der licença; pode cometer qualquer delito de trânsito e só será processado se a respectiva Casa der licença;
pode cometer qualquer delito contra a dignidade pessoal de qualquer outro
cidadão, pode cometer estupro que só será processado se a Câmara ou o Senado der licença. Pode matar alguém e só é processado se a Câmara ou o Senado derem licença. Em outras palavras, em todos os delitos que o parlamentar cometer, igual a qualquer outro cidadão, ele tem imunidade; só ê processado se a Câmara ou o Senado derem licença.
Mas se eu, desta tribuna, avançar o sinal, posso ser enquadrado na Lei
de Segurança Nacional, que só não pune pensamento porque não descobriram. DuVido que os Srs. encontrem algo que não esteja incluído na Lei de Segurança. O Governo não a aplica mais, porque ela é tão absurda, porque ele
não quer. Porque se o Governo houvesse por bem aplicar a Lei de Segurança,
eu acredito que até o PDS teria muita gente ... Olha, Senador José Uns, é capaz de até V. Ex' já ter andado por aí incurso na Lei de Segurança Nacional.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sem saber, é verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sem saber, é claro. Reparem,
então, que prímor de Constituição é essa da Carta outorgada que. com a decisão do ilustre relator, continuará em vigor.
O parlamentar, onde ele comete qualquer ação, onde o Pedro Simon, o
Paulo, o Joaquim, o Manoel ê igual a qualquer cidadão, tem as suas imunidades, Agora, onde ele avançar uma linha no que tange a um determinado assunto. a uma determinada ação, a um determinado fato que não interessa ao
Governo, fica a espada sobre a sua cabeça, ele pode ou não pode ser processado.
Discursos iguais aos do Deputado João Cunha, quantos foram feitos?
Mas, em outras ocasiões não interessavam, naquele momento interessou. Então, ele foi processado. E diz hoje um editorialista, num comentário de jornal,
que uma alta fonte do Governo, teria sido superado na sua tese, um promotor
ou procur::ador, não sei, de que antes de processar o Deputado Genival Tourinho, o Governo deveria ter investigado; para ser, pelo menos, investigado e
nada apurado, aí fizesse o processamento. Porque reparem, é só olhar- e repito, porque é importante que se repita- os Parlamentos do mundo inteiro.
·um parlamentar foi para a tribuna no Congresso do Japão e denunciou
o Primeiro-Ministro por corrupto, e o Primeiro~ Ministro caiu. Ninguém foi
investigar, ninguém iniciou processo contra o parlamentar. Se ele estivesse no
Brasil, o Primeiro~ Ministro estava como Primeiro-Ministro e o parlamenter
estava na cadeia. Pois o Primeiro-Ministro caiu e o parlamentar continuou a
parlamentar. Na Inglaterra, no Parlamento inglês, um parlamentar foi para a
tribuna e denunciou o Primeiro-Ministro como envolvido em escâncalo com
as multinacionais, e o Primeiro-Ministro foi parar na cadeia, e o parlamentar
continuou. Na Itália, um parlamentar foi para a tribuna denunciar três Ministros como envolvidos num escândalo com multinacionais, os três Ministros caíram, o parlamentar continuou. Na Holanda, sabe-se o que aconteceu
com o Príncipe Consorte. Nos Estados Unidos, uma notícia de jornal que estarreceu a Nação, um Senador levou para o Congresso Nacional e pediu investigação; o Presidente da República renunciou o mandato, o Senador conti~
nuou. Qualquer um desses fatos, neste País ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Seria crime contra a Segurança
Nacional.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Crime contra a Lei de Segurança Nacional, crime contra a honra.
Pergunto, então, a um homem como o Senador Paulo Brossard, que é
um jurista famoso, qual a diferença entre a ação de um parlamentar, desta tribuna, como quer o Governo, quando ele age para fiscalizar e fazer uma denúncia, e a ação de um cidadão que entra com ação popular? A nossa lei, hoje, permite a existêncía de uma ação popular; qualquer cidadão do povo pode
entrar em juízo_ com uma ação popular, -onde o interesse coletivo esteja sendo
lesado por parte de qualquer administrador: pode ser uma ação popular con-
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tra um prefeito, contra um ministro, Cõ-ntià uni governador, contra o Presidente da República.
Agora, na ação popular ele tem que provar, tem que ter os elementos de
prova e tem que provar que ele está certo e que aquilo que ele apresenta corresponde à verdade.
Mas, Sr. Presidente, o que o atual Governo deseja é que o parlamentar,
ao subir à tribuna tenha o documento n\" 1, o documento n\" 2, o documento n\"
3, o documento n9 30, e ainda assim, cuidado, porque ele pode ter um documento assinado e depois, mais adiante, o indivíduo que deu o documento
para ele diz: .. assinei sob pressão".
Parece-me, Sr. Presidente, que quando os nossos amigos, por exemplo,
os militares, ficam preocupados com as imunidades dos parlamentares, os
parlamentares acima das chamadas imunidades, têm algo de muito sério, que
se chama o veredito popular. Um parlamentar que fizer uma denúncia falsa,
uma denúncia vazia, uma denúncia contrária à realidade, ...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Fica desacreditado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- ...perde a credibilidade pe·
rante a opinião pública; ele tem um crivo.
O parlamentar de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos vai ser julgado pelas urnas e elas vão julgá-lo naquilo que ele fez de bem ou naquilo que ele fez de
mal.
Agora, a fórmula que querem encontrar no sentido de que o que for
apontado como crime na Lei de Segurança Nacional, o parlamentar possa ser
processado sem o direito a autorização do Congresso, é tudo. Nós temos que
agradecer - vamos ser sinceros - o Parlamento tem que agradecer a genero~
sidade do Poder Executivo eni não aplicar a Lei de Segurança Nacional, porque se aplicasse, poderia aplicá-la à todos os fins. Então, pinça um caso aqui,
um caso lã, conforme a realidade de hoje ou de amanhã. Mas, na verdade não
aplica.

pensar que o povo cederia essa prerrogativa total. de que, aliás, não dispõe,
porque cada um de nós é responsável pelo que diz, pelo que faz. O povo cede
ao parlamentar uma prerrogativa de que não dispõe. Mas o fato é que eu fiquei com a impressão de que V. Ex .., não sei se foi pura impressão, admite de
que haveria um limite para as pràrogativas parlamentares. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se me permite o nobre Senador,
eu creio que não se trata propriamente de uma opinião; é um dado da realidade. A imunidade, de direito material, cobre a tribuna exclusivamente em relação à palavra e à voz, quer dizer, a opinião.
No que diz respeito ao resto, a imunidade não protege o parlamentar,
apenas impede a instauração de um processo criminal sem a licença da Câmara, com a finalidade conhecida de evitar que o Parlamentar seja alvo de processos insidiosos, exatamente pâ.ra comprometer a sua imagem e para afastãlo de seus deveres no exato momento em que ele estâ mais empenhado no
cumprimento do dever. Parece que, -quando se fala em imunidades, e esta
foi a impressão que me deu o aparte do nobre Senador,- foi revogado o Có-digo Penal. Não é nada disso, em nenhum lugar do mundo.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não se trataria, realmente, de problema
relacionado com o Código Penal. Gostaria de ouvir a opinião do Senador Pedro Simon quanto à responsabilidade relacionada mesmo com a palavra, com
as acusações de carãter pessoal quanto à honra, por exemplo, sem provas.
Não me refiro a indicações, suposições, denúncia de suposições., absolutamente, mas às acusações formais, pessoais. Gostaria de ouvir a opinião do
nobre Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB _;_RS)- O meu ponto de vista é muito claro; acho que imunidades ou nós as temos ou não as temos. Ou o parlamentar tem o direito de expor da sua tribuna, fazer as (jenúncias que acha que
d(we fazer e tem a imunidade para fazê-las, ou não as tem.

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador Pedro Simon?

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• fala em denúncias. V. Ex• não
fala em acusação pessoal, formal, direta.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB Agenor Maria.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Quer dizer que V. Ex• acha
que se eu disser que há um cidadão que ouvi falar, parece-me que está fazendo isso, eu posso fazer?

RS) -

Pois não, nobre Senador

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN)- Nobre Senador Pedro Simon,
esse regime híbrido, ninguêm sabe que regime é esse, regime de casuísmo,
mais uma vez acentua o desrespeito ao povo, haja vista que o parlamentar, errando em nome dos seus interesses, só pode ser processado se o Poder Legislativo der permissão. Mas se ele errar em nome do povo, aí ele pode ser incriminado à revelia do Poder Legislativo. ~ de se perguntar: se o parlamentar
não tem condições de em nome do povo, defendendo os seus interesses, cor~
rer esse risco, por que então ele tem o direito de correr todos os riscos só em
nome dos seus interesses? E V. Ex• disse aí o seguinte: se ele lá fora atropelar
uma pessoa, se até matar, ele não pode ser processado~ mas se ele, da tribuna
do Senado ou da Câmara, tomar a liberdade de em nome do povo, defendendo os interesses do País, hipoteticamente, chegar até- não precisa nem errar
- a acusar, ele pode ser incriminado corno agora estâ sendo o Deputado Genival Tourinho. O Deputado Genival Tourinho [oi_dizer que tomou conhecimento que determinadas figuras militares tinham passado por isso, isso e isso;
resultado: está sujeito a perder o mandato a qualquer hora. Mas, Senador
Pedro Simon, o grande problema, o mais grave problema, ainda, é que o
povo brasileiro, a cada dia mais assustado pela insegurança que cresce em
nosso País, pois a insegurança do Rio de Janeiro e São Paulo do ano passado
para cá já aumentou em mais de 30%, essa insegurança terrível, com essa inflação galopante que estâ matando a Nação, está na realidade concorrendo
em muito para o esvaziamento do Congresso Nacional. E não se, Senador
Pedro Simon, para onde vamos ser arrastados, porque, na realidade, o poder
estâ aí por conta do casuísmo esvaziado e o povo, em função do alto custo de
vida e da insegurança, não tem mais tempo nem de prestar atenção à administração cada vez mais decadente do Governo. Muito obrigado a V. ex•
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu é quem agradeço o aparte
de V. Ex•
O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)~ Pois não.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Observo que V. Ex• não concordaria, em
estudar uma possibilidade para que o decurso de prazo não caísse totalmente.
De que houvesse um limite, afinal de contas, quanto à responsabilidade do
Congresso no que tange à votação da matéria. Observei também, que V. Ex•
identifica alguns crimes que seriam, hoje, possíveis de serem cometidos por
parlamentares sem que, entretanto, esses crimes os levassem a serem julgados.
Fiquei com a impressão de que V. Ex• também não concorda com a irresponsabilidade total do parlamentar. Essa foi a impressão que eu tive. Poder-se-ia

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Claro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) O Sr. José Lins (PDS - CE) - Claro.

~?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas se é o fulano de tal!
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas se V. Ex• afirma, tem obrigação de
provar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu penso diferente, Senador. Se eu afirmo, o Governo ê obrigado a averiguar, por isso que eu estou
aqui, representando o meu Estado. O Governo é obrigado a averiguar, e o
Governo é obrigado a responder e provar que eu sou um irresponsável, de
que aquilo que eu disse, é mentira. Provar, perante a Nação, que eu sou um
homem que não tem credibilidade daquilo que eu digo. ou se aquilo que eu
digo. corresponde à verdade. V. Ex• se engana, Senador. Mas, o grande equívoco desse Governo ê em pensar que, em não respondendo às acusações ...
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• se engana. Eu não estou dizendo
que o Governo não responde.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... ganha credibilidade popular. Quando acontece exatamente ao c_ontrário; em não respondendo às acusações que são feitas, considerando~sC no Olimpo, _sem a obrigação em responder, é que ele perde a credibilidade popular.
O Sr. José Lins (PMDB - CE)- Isto é outro problema, nobre Senador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A resposta do Governo êoutra coisa completamente diferente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Estou sendo advertido por
V. Ex•, Sr. Presidente, através da luz que brilha aqui. Faria, apenas, questão
desta frase que me parece muito importante do nobre Relator, porque é um
jurista que nos merece maior respeito. Diz ele: "que as explicações da sua posição, o Relator da Comissão Mista, examinou a matéria e disse que se curvou diante de ponderações e observações, lembrando que aquelas exposições
foram ins_eridas_ n_a Carta pelo Poder Revolucionârio, o que considerou um
argumento respeitável, do ponto de vista ético.•·
Sr. Presidente, está na hora de se dizer e esclarecer um fato: vamos aceitar, para argumentar, que houve uma revolução redentora, em março de
1964. Nós não a aceitamos, aceitamos que foi mais um dos tantos rnovimen-
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tos militares neste País. Mas não é o problema. Houve o Movimento de 1964,
a Revolução redentora de 1964.
Pois bem, essa Revolução editou o Ato Institucional nO? l, aliâs, Ato Institucional que não tinha número, porque era para ser único- Ato Institucional! E durante o prazo, que foi de sessenta dias para cassar mandatos e cento
e vinte e dias para expurgar funcionários, agi li cónió bem entendeu. Mas, terminado o Ato Institucional, terminada a sua vigência, voltou a vigorar no
País a Constituição de 1946. A Constituição de 1946 passou a vigorar na sua
plenitude e passamos a viver sob o regime democrático.
Veio o AJ-2, Sr. Presidente. Mas o Al-2 veio precedido do quê? De
eleições democráticas, de eleições diretas onde em onze Estados foram realizadas eleições e o povo votou. Mas o Governo não gostou do resultado das
eleições. Não gostou por que o Sr. Negrão de Lima ganhou no Rio de Janeiro
e não gostou por que o Sr. Israel Pinheiro ganhou em Minas Gerais. Então,
para que eles tomassem posse veio o Ato Institucional nO? 2, que suspendeu a
vigência da Constituição de 1946. E durante o Ato Institucional nO? 2 o Congresso Nacional cansado, mutilado, votou a Constituição de 1967. Se o Congresso estava mutilado, se tinha sobre a cabeça dos congressistas o Ato Institucional n9 2, a verdade é que a Constituição -de 1967 foi votada pelo Congresso.
E o Ato Institucional n9 2 terminou a sua vigência no exato momento em
que assumiu a Presidência da República, o Sr. Costa e Silva. E no momento
em que assumiu a Presidência da República o Sr. Costa e Silva, este País voltou a ter a vigência de uma Constituição votada pelo Congresso, não uma
Constituinte como a de 45. Mas um CongressO,-ainda que mutilado, mas pelo
menos uma Constituição votada pelo Congresso Nacional, que foi a Constituição de 1967. E aí, Sr. Presidente? Um Deputado faz um discurso no Congresso Nacional, pedem licença para processã-lo. A ARENA, por esmagadora maioria junto Com o MDB, nega a licença. Fecham o Congresso Nacional
e editam o Ato Institucional nO? 5. E na vigência do Ato Institucional n'i' 5 fica
doente o Presidente da República e a Junta Militar não permite assumir a
Presidência o Vice-Presidente, Sr. Pedro Aleixo. E é essa Junta Militar que,
depois de morto o Presidente da República, também negou ao Sr. Pedro Aleixo a possibilidade de assumir. Essa Junta Militar foi que editou a Emenda
Constitucional nO? I, hoje conhecida corno Carta Outorgada de 1979.

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nem o Vice-Presidente, nem os
três substitutos legais; o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem razão, V. Ex• Então
esse documento que um homem, jurista brilhante e ilustre como o Senador
aloysio Chaves, diz que merece a credibilidade moral, é a Carta Outorgada
pela Junta Militar que assumiu o mandato da Presidência da República.
Então, Sr. Presidente, o problema não é nosso, da Oposição; o problema
é do sistema, o problema é do Presidente, o problema é do seu Partido.
Estã nos jornais de hoje, não sei se os Senhores leram, que o PDS vai faZer- não sei se ê no dia 15. de novembro ou início de dezembro - vai fazer
uma Convenção a la Estados Unidos. A Convenção do Partido Democrático
Social não vai ficar a dever nada- dizem os jornais de hoje- às convenções
dos Estados Unidos. Dizem que v"ai ier -escolaS de samba, concurso de futebol, vai ter cantores, vai ter música, vai fer orquestra, vai ter crachã, vai ser
urna festa nacional, Sr. Presidente. Estão copiando de lá, não é da nossa tradição. Cada povo, cada país tem seu costume. Nos Estados Unidos assisti a
diversas convenções e realmente lã é assim. E o povo gosta disso.
Mas eu não tenho o porquê de criticar nem de interferir no Partido adversário, de que a Convenção Nacional do PDS seja uma festa, seja um carnaval, seja urna alegria espetacular. Mas serâ, Sr. Presidente. Se eles querem
imitar os Estados Unidos, na hora da Convenção, serâ que não poderiam dar
uma olhadinha, na hora de ver o papel que o PDS vai fazer nesta Casa?
O Sr. José Richa (PMDB- PR) - 0 momento ê de luto e não de festa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB
eles é a mesma coiSa.
O Sr. Evelásio Vieira (PP -

~

SC) -

O !>R. PEDRO SIMON (PMDB -

RS) -

Para nós. Não sei se para

V. Ex• me permite?
RS) -

Pois não.

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- No longo pronunciamento, V. Ex•
tece uma série de magníficos comentários que chegam à conclusões inteligenR
tes e objetiVas. Todas explicitadas. Uma delas, que ficou implícita urna conclusão, de que o PDS é pior do que a ARENA. Porque a ARENA votou sempre com o Governo, sempre am-ém. O -PDS surge votando contra suas próprias iniciativas.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ti grave essa afirmativa de V.
Ex• ~o que aconteceu com a emenda
para a eleição direta de Governador, que era uma emenda da própria ARENA, que o PDS votou contra. E é o que está acontecendo agora. Realmente,
Sr. Presidente, repare que eu tenho dito aqui.
O Sr. Evelásio Vieira (PMDB - SC) - Essa proposta de emenda não
foi uma iniciativa isolada de um Parlamentar do PDS. Foi da grande Maioria
daqueles que integram o Partido. Então foi Uma iniciativa do próprio Partido, e o Partido agora vota contra essa iniciativa, não apenas numa intenção,
pois na hora em que o documento recebeu as assinaturas da maioria dos seus
integrantes, passou a ser um ato de decisão em busca da reabilitação das prerrogativas do Congresso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- S6 para responder o Senador
Evelãsio Vieira que estã apresentando um argumeno da maior seriedade.
Realmente a ARENA era o Partido do amém. Dizia sim, votava a favor, votava a favor, votava a favor votava a favor e pronto. Mas agora o PDS está
votando contra suas iniciativas, projetas de sua autoria. Quando muito faz o
que fizeram com o Deputado Edson Lobão: prometeram-lhe mandar um projeto igual, e já agora, Sr. Presidente, eu não entendo. Mas se o Ministro esteve
-na ComisSão--e deu parecer favorável, e se o Governo diz que é favorável e que
hã unanimidade, e me parece que o Sr. Deputado Lobão é um homem que co·
nhece a matéria, mas agora pede 30 dias de prorrogação. Para que os 30 dias
de prorrogação da Comissão?

Ex• É muito séria a afirmativa de V.

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - ti que um é do Partido ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Estamos preparados para
vótar. Não tem mais nada que fazer na Comissão Mista. Eu integro essa Comissão e estamos lá preparados para votar. Trinta dias para quê?
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Agora, Sr. Presidente, o Senador Evelásio Vieira apreSentá um argumento realmente grave.
Já darei o aparte a V. Ex•, Senador José Uns.
E faço esta pergunta: a ARENA, dizendo amém, curvando-se, foi usada,
foi gasta. De maiOr Partido do Ocidente, do Governador de Minas Gerais;
fez o Sr. José Sarney o seu Governo, q-ue teve de ir para a tribuna assistir, pelo
menos, do plenário - não sei se esteve na tribuna, mas se não esteve, esteve
presente.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Esteve.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Esteve na tribuna?
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Esteve.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Então foi à tribuna fazer o
necrológico do seu próprio Partido. Acho que foi algo inédito na história dos
parlamentares do mundo inteiro.
Conheço partido que foi extinto; os nossos aqui foram extintos, foram
extintos pelo Ato Institucioflal n'? 2...
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ato de força.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Foram extintos em 30, foram
extinlos em 37. Foram realmente extintos pelo mundo afora os partidos foram-extintos por atas de força.
Agora, votar sua extinção, acho que estã aí algo que também vai ficar na
biografia da ARENA. é algo de inédito. Se o MDB era o maior partido do
"faz de conta", de .. mentirinhan. Vamos fazer um partido a lá Paraguai. Tem
de haver um partido aí, tem que ficar um grupinho aí para, afinal de contas,
mostrar que tem Parlamento, que tem democracia, que tem eleições, que tem
!iberdade. Pois o partido de mentirinha, o MDB, cresceu, ganhou credibilidade. O MDB cresceu na medida em que a ARENA foi perdendo a credibilidade. E foi perdendo a credibilidade exatamente por aceitar de fazer o papel de
coonestar, de dizer amém, de dizer sim, a ponto de os Parlamentares conver~
sarem conosco nas mesas do café, nas ruas, nos aviões, em meio às estradas,
no interior, e chegarem aqui e t6rem de votar de maneira completamente diferente ou falarem completamente diferente.
A pergunta que eu faço, Senador Evelásio vieira, é que se a ARENA le·
vou 16 anos para esse esvaziamento, quantos anos levarão PDS? Porque honestamente, Sr. Presidente, eu acho que o PDS não nasceu corno o maior partido do Ocidente. Ele pode fazer a maior festa do Ocidente no ato da sua
Convenção Nacional, mas o que se sente no interior ê que, a cada dia que passa, o PDS está perdendo exatarnente a credibilidade por medidas como aquelas do Senador e do Deputado Edison Lobão, onde eles foram obrigados a
não honrarem a assinatura e não assinarem a convocação das eleições diretas.
Sr. Presidente- é o que se comenta por aí- o Governo não tem mais o
Al-5, mas tem o PDS. Porque, na verdade, com o PDS e sem o Al-5, o gover--
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o.
Apenas isto. Acho que não é pedir demais, nobre Senador José Lins,
buscar que o PDS assuma a sua responsabilidade e passe a ser o Partido no
Governo e não um instrumento que o Governo tem, um dos tantos instruw
mentos que o Governo tem, um deles-, que o usa quando necessário; ê o PDS,

o Partido do Governo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Senador Pedro Simon, por falta de
credibilidade é que o Governo extinguiu a ARENA. Como o PDS surge sem

Senador José Lins.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não.
O Sr.José Lins (PDS- CE)-Senador Pedro Simon, V. Ex• sabe que a

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Realmente...
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mas o que V. Ex• acaba de descobrir
com o nobre Senador Evelâsio Vieira é uma coisa parecida com a pólvora ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... muito obrigado, eu prefiro
fazê-la gratuitamente...

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me deu o aparte ou estou engana·
do?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Dou. Dou o aparte.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu agradeço. V. Ex• acaba de elogiar um
novo sistema de votação para o Congresso Nacional, um novo processo de
decisão, pelo Congresso. Não precisamos mais de Comissões, basta o apoiamenta. Com o apoiamento nãó precisamos mais votar, não precisamos discutir mais nada. Foi uma grande invenção essa feita por V. Ex• e pelo nobre Senador Evelâsio Vieira ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- V. Ex• tem toda razão.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... ela poderia ser proposta por V. Ex•
como uma nova emenda à Constituição, para renovar a sistemática de trabalhos do Senado. Mas a coisa que mais me comove, nobre Senador, ê ver que
V. Ex•, agora, passou a defender o PDS. V. Ex• critica os Líderes do PDS e
até o Governo, porque estão estragando a vida e o conceito do Partido junto
aos eleitores. ora, isso é uma coisa muito -interessante. V. Ex• toma a defesa
do PDS como se a ele pertencesse. Não sei se há por traz disso alguma coisa,
algum desejo oculto que se possa revelar algum dia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)-Emprimeiro lugar, o que V.
Ex• diz ao Senador Evelãsio Vieira. Realmente, o nobre Senador Evelãsio
Vieira comete uril pequeno equívoco. Há fórmulas e hã fórmulas. No Rio
Grande do Sul, por exemplo, hã cidãdãos que usam aquela afirmativa de que,
deu o fio do bigode, é o fio do bigode; deu a palavra, não precisa nem escrever; deu a palavra, estâ dada. Existem outros que dizem que tem que assinar;
assinou, está assinado. E existem outros que dizem que pode dar a palavra,
que pode assinar, mas isso não adianta.
O Sr. José Lins (PDS - CE) - Isso mesmo. V. Ex• pode apresentar
também uma emenda à Constituição com base nos fios do bigode ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não sei. Cada um tem o seu
método, tem sua fórmula e temos que respeitá-los.
O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO. Com assentimento do orador.)A grande diferença que V. Ex• acena entre a ARENA de ontem e o PDS de
hoje é que a ARENA de ontem era o partido do amém e o PDS é o partido do
·~sim, Senhor".

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Digo ao nobre Senador José
Lins, com a maior tranqUilidade: cu, realmente, defendo o PDS. Gostaria que
o PDS fosse um partido forte; gostaria que o PDS fosse um partido que tivesse um programa a ser cumprido; gostaria que o PDS estivesse no Governo;
gostaria que o PDS tivesse força e poder, porque para nós seria importante
que o PDS estivesse no Governo, para que houvesse alternância no poder.
Hoje, não temos partido no Governo; o PDS está sendo o sustentãculo do sis~
tema. O PDS estâ dando cobertura ao grupo que estâ no poder, apenas dizendo amém. Se o PDS não estã no poder, dificilmente nós, pela via legal e democrática, haveremos de conseguir chegar lá. Por isto é que acho importante

·

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE·
GUE A REVISÃO DO ORA"DOR. SERÁ PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE

credibilidade junto ao povo, sem condições de ganhar eleições, indagamos:
vai ser extinto tambêm?

emenda das prerrogativas, a Emenda Flâvio Marcílio, é complexa e que uma
grande parte dela foi aceita pelo Relator.

'

que o PDS se assuma e cumpra o seu programa, que vã para o Governo e que
seja Governo, porque quanto mais perto e ·mais- cedo ele chegar.no poder,
mais cedo nós teremos a alternância no poder com a Oposição substituindo-

no está usando o Congresso Nacional para fazer âs vezCs de Al-5, com a
prorrogação de mandatos. A prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores podia ter sido feita antes com o AI-5, hoje o Governo não podia. Não
podia mas o PDS apresentou o projeto pãra quC ele fosse aprovado. Na hora
de eleição direta para governador, que poderiam prestigiar o seu Partido, o
PDS, a iniciativa foi do Ministro da Justiça, foi Ministro da Justiça quem
mandou e rejeitaram a do Deputado do PDS. Mas na hora de prorrogar os
mandatos, a iniciativa é do Deputado, que acha que vai ser eleito Governador
de Goiás, com a aprovação desse projeto. Pelo menos se fala nos corredores
que seria esse o seu sonho.

O SR. GASTÃO MüLLER (PP- MS. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Como representante de Mato Grosso, nesta Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico meio atordoado quando leio a notícia de que o governo brasileiro houve por bem, comprar arroz, se não me engano, 700.000 (setecentas mil)
toneladas do Paquistão.
Confoime informaÇões que me chegaram, diante do fato citado, só Barra
do Garças, em Ma~o GrosSo, produziu na última safra agrícola sete milhões
de sacas de arroz. Sabe-se que Torixoreu e Nova Brasília produziram mais de
oito milhões de sacas. ~do conhecimento público que Mato Grosso produziu
ultimamente trinta milhões de sacas de arroz, correspondentes a um milhão e
oitocentos mil toneladas de arroz. Pelos dados que me foram fornecidos o
consumo interno brasileiro é .de aproximadamente quatro milhões de toneladas~ Só Mato Grosso, portanto, produz pelo menos 1/3 (um terço) do consumo nacional de arroz.
Há no momento estocado pela CASEMAT, em Barra do Garças, 995
mil sacas, correspondentes a 62 mil toneladas.
Tem-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, portanto, que ficar· abismado
quando se toma conhecimento da compra de arroz do Paquistão para encher
a panela do povo brasileiro.
Tomei conhecimento de um fato interessante e tambêm importante, ou
seja, o arroz do Paquistão, demora I (uma) hora e cinco minutos para amole-cer e tem o grave defeito de quebrar-se, transformando-se, numa quireia, enquanto que o nosso arroz, em vinte minutos de fogo estâ em condições de ser

deglutido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam quanto representa em termos de
despesa em energia, no caso, gás.
Outro fato curioso é que as notícias dizem que o Sr. Ministro Amauri
Stábile, foi o último a saber da compra, pois, a mesma foi efetuada pelo eminente e todo poderoso, Sr. Ministro Delfim Netto. Não sei até onde vai ave~
racidade da afirmação mas, é o que se comenta ou melhor é a voz do povo,
que dizem ser a voz de Deus.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é lamentável ou que não se
compreende é a aquisição de arroz do Oriente, quando a produção brasileira,
salvo engano, foi suficiente para o consumo interno e quíçâ para exportação.
Fica o fato assinalado e a interrogação no ar.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil é um País curioso. É contra o jogo e joga-se todos os dias, ao
menos no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, no Jóquei Clube. Na terça, na
Loto. Na quarta, na Loteria Federal. Na quinta, no Jóquei e na Loteria Esportiva. Na sexta, na Loteria do Estado e na Loteria Federal. No domingo,
outra vez no Jóquei. E todos os dias, escancaradamente, no jogo do bicho.
De todos, porém, o jogo do bicho é o que mais alimenta a corrupção, o
que faz '~ixinhas". Ainda agora a coligação dos policiais civis do Estado do
Rio está endereçando ao Secretário de Segurança Pública memorial pleiteando a le,galização daquele hábito. E; citando estatísticas da Revista isto E. afirw
-

4

ma: '"Só neste Estado, o chamado jogo do bicho distribui propinas que,
tirando-se por baixo, vão a um milhão de cruzeiros mensalmente".
Estã anunciado que o Secretário de Segurança, antecipando-se ao recebimento do apelo,jâ se manifeStou contrário à idéi3: ..Como contravenção, não
deve ser analisada. Não recebi e não admito manifestos".
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Apesar de tantas loterias, de tantas pou/es. de tantos prêmios sedutores,
o povo continua a jogar no bicho, todos os dias, e atê todas as noites. Nas esquinas do Rio de Janeiro estão os bicheiros. Eles fazem parte do panorama
social da Cidade Maravilhosa. Contravenção ou não, existe, com larga clientela. Seria o caso de indagar se essa atividade consentida abertamente, e que
dã tantas propinas, não merece que sobre ela meditém as áutoridadeS do Pafs.
Para que tomem uma decisão igual, de Norte ao Sul. Para que o jogo do bicho não seja motivo de prisão numa cidade e noutra funcione livremente. Ou
serã que somos realmente muitos Brasis, unidos apenas nas estrelas do pavilhão nacional?
Mais que dos policiais, a tarefa é dos sociólogos, dos que se debruçarem
sobre a realidade brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabríel Hermes)- Não hã mais oradores inseritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1980
(Em regime de urgência - art. 371 - C, do
Regimento Interno)
Discussão, errq;rimeiro turno, do Projeto de Lef do Senado n"' 133, de
1980, do Senador Itamar Franco, que regulamenta o art. 80 da Constituição,
e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de
Relações Exteriores.)

)9
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63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com

a emenda que apresenta de número 1-CCJ.

-7Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 84, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
725, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a elevar
em CrS 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e Seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 726, de 1980, da Comissão:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-8Discussão, em turno único, do Projeto de- Resolução n" 89, de 1980 (aprêsentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
735, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Americana (SP) a elevar
em Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e noventa
e seis mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 736, de 1980, da Comissão:
de Constituiçii.o e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-

-9Dis-cussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 339, de
-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 78, cf:e 1980 (apre- 1978, do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 674, bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões:
de 1980), que autoríza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete
-de Constituição e Justiça., pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante mérito, faVorável; e
de sua dívida consolidada, tendo
- de Finanças, favorável.
PARECER, sob n• 675, de 1980, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão.
- de Constituição e Justiça, pela constitudohalidade e juridicidade.
(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 28 minutos.)

-3DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS!O VIEI·
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 79, de 1980 (apreRA NA SESSÃO DE 18-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n"' 676,
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em
Cr$ 2.300.000,00 (dOis miihões e trezentOs mil cruzeiros) o montante de sua
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Em explicação pessoal.)- Sr.
dívida consolidada, tendo
Presidente e Srs. Senadores:
PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão:
Sabíamos que o GoVerno não" concordava com a aprovação daquela
emenda à Constituição. Os Deputados do PDS lã compareceram e votaram
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
porque sabiam perfeitainente que a matéria não sería aprovada na oportuni~
-4dade em que votasse a Bancada do PDS no Senado. Então, votaram. Com
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 80, de 1980 (apre- essa aprovação- criou-se um clima de expectativa, de esperança entre os prosentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 678, fess<?res em. relação à aprovação da matéria.
de 1980), que autoriZa a Prefeitura Municipai de Currais Novos (RN) a elevar
Houve a votação no Senado FederaL Não houve o comparecimento toem Cr$ 107.961.977,60 (cento e Sete milhões:-noV"eCeD-ú)s-e sessenta e um mil, tal na primeira votação. Alguns Senadores do PDS que se encontravam em
novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua plenário ausentaram-se durante a votação. O Líder Jarbas Passarinho, preodívida consolidada, tendo
cupado, deslocou-se para o fundo do plenário, e começou a determinar o ingresso de senadores, para totalizar o número de 34, número indispensável
PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão:
para o quorum. Foi quando compareceu o Senador Luiz Cavalcante, votando
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
""Não"; o Senador José Caixeta, também deu o seu voto - estava em ple-5nário, afastou-se e aguardOu ordens Para Já ingressar, e votar; e, finalmente, o
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 82, de 1980 (apre- Senador Amaral Furlan. Foí quando houve a frustração dos professores e,
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 682, pela sua frustração, a meu juízo, a farsa, e aí houve aquele espetãculo triste
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ que todos nós tivemos o pesar de contemplar.
65.700.000i00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante
Não mudo, Sr. Presidente, uma palavra do que disse.
de sua divida consolidada, tendo
Quero reafirmar que o ~enador)arb!ls Passari~ho, Lí_der do PDS, nesta
Casa, que tem ffierecido de minha parte não parcos elogios pelo seu comporPARECER, sob n' 683, de 1980, da Comissão:
tamento, ontem, errou na estratêgia e, a meu ver, foi o grande responsável
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
como condutor da votação dos congressistas pertencentes ao PDS, naquela
-6explosão daquele auditório que estava ali para aplaudir todos indistintamenVotação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 83, de 1980 (apre· te, desde que a matéria, em seu favor, fosse aprovada.
Era o novo registro e a reafirmação qu~ queria dizer das minhas palasentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n"' 684,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cri vras, antes de expressadas, foram muito bem pensadas.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE fo A 30 DE SETEMBRO DE 1980
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
Projetos aprovados e enviados à sanção:
ProjetCfde Lei do Senado n~' 154, de 1980- Senador Murilo Badaró--:
que facilita a organização dos Diretóiíos Municipais dos partidos políticos
erri formação e dâ outras providências. - Sessão: 4-9-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1980 (n' 888(79, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarqüia vinculada ao
Ministério do Interior, a doar a área de terreno que menciona, situada no município de Orós, no Estado do Ceará - Sessão: 9-9-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1980 (n' 525(79, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a alienação de
imóveis da união, situados no município de Tucuruí, Estado do Parã.- Sessão: 9·9-80.
Projeto de Lei da Câmara no 35, de 1980 (n' 2.384(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a permuta dos terrenos que menciona, situados nos municípios do Rio de Janeiro e de
Campos, no Estado do Rio de Janeiro. - Sessão: 10-9-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1980 (n• 2.383(79, na Casa de origem), de inidativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão, a Bento luiz de Almeida Prado, do terreno que menciona.- Sessão: 1I~
9-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1980 (n' 1.948(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova redação
ao artigo 50_ do Decreto-lei nl' 32, de 18 de novembro de 1966, que institui o
Código Brasileiro do Ar. - Sessão: 24-9-80.
Projeto de Lei da Câmara no 44, de 1980 (n' 2.887(80, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que revoga o artigo n"' 4 da
lei n~> 6.5 16, de 13 de março de 1978, que declarou em extinção o quadro de
oficiais farmacêutiCos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá
outras providências. - Sessão: 24~9-80.
Projeto de Lei da Câmara no 37, de 1980- (n' 2.385/79, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a reversão aos
municípiOs de Jaguari, de Pelotas e de Marcelino Ramos, no Estado do Rio
Grande do Sul, dos terrenos que menciona. - Sessão: 30-9-80.
Projetos aprovados e enviados à Câmãra dos Deputados:
Projeto de Lei do Senado n• 138, de 197g-_ Senador Itamar Francoque revoga a Lei n"' 6.593, de 21 de novembro de 1978, que autoriza a alienação das ações da Federal de Seguros Sj A., e dá outras providências.- Sessão: 2-9-80.
Projeto de Lei do Senado n' 250, de 1979- Senador Franco Montoroque determina que os empregados de estações do interior farão jus à remuneração correspondente ao regime de "prontidão", pelas horas que excederem
às da jornada normal de trabalho. --Sessão: 2-9-80.
Projeto de Lei do Senado n" 296, de 1979- Senadora Eunice Michiles
- que institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. - Sessão: 4-9-80.
Projeto de Lei do Senado n" 312, de 1979 -Senador Nelson Carneiroque altera a redação do§ 19 do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho. - Sessão: 4-9-80.
Projeto de Lei do Senado n"' 271, de 1975- Senador Itamar Francoque dispõe sobre a inscrição dos funcionários municipais junto ao INPS.Sessão: 4-9-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 164, de 1978 -Senador Lázaro Barboza que acrescenta alínea ao art. 29 do Decreto-lei n"' 869, de 12 de setembro de
1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino _no País e dá outras providências. Sessão:, 5-9-80.
Projeto de Lei do Senado nl' 83~ de 1979- Senador Humberto Lucena
-que altera a Lei n~' 6.439, de i"' de setembro de 1977, que institui o Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social e dá outras providências. -Sessão: 5-9-llO.
Projeto de Lei do Senado n~' 297, de 1979- Senaçior Franco Montoroque garante ao empregado aposentado por velhice, a requerimento da empre-
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sa, indenização em função do salãrio que percebia em atividade.- Sessão: 59-80.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 7, de 1980
(n'i' 45/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de
Santo Domingo (Ata de Registro dos Estatutos da Organização de Educação
Ibero-Americana --OEI), assinado em 31 de outubro de 1957.- Sessão:
10-9-80.
Projeto de Lei dO Senado n'i' 101, de 1980- Senador Jorge Kalumeque acrescenta parágrafos ao art. 607 do Código Civil- Lei n'i' 3.071, de 1"' de
janeiro de 1916.- Sessão: 11-9-80.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1979
(n"' 24/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. Sessão: 11-9-80.
Projeto de Lei do Senado no 14, de 1980- Senador Jorge Kalume- que
autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE, a providência que especifica. - Sessão: 15-9-80.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 34, de 1979
(n' 35/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que estabelece a Comunidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, 16 de abril a 31 de agosto de 1971. -Sessão: 15-9-80.
Emendia do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 23, de 1979 (nl'
1.849/76, na Casa de origem), que estabelece normas sobre a documentação
exigida aos candidatos, em concursos públicos. - Sessão: 19-9-80.
Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1980- Complementar,- Senador
Humberto Lucena- que dá nova redação ao art. 71' da Lei Complementar nl'
25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da
remuneração de Vereadores. -Sessão: 19-9-80.
Projeto de Lei do Senado n' 49, de 1980- Senador Amaral Furlanque revoga a alínea .. e" do parágrafo único do art. 16 da Consolidação das
Leis do Trabalho. - Sessão: 19-9-80.
Projetos aprovados e enviados à promulgação:
Projeto de Resolução n~' 67, de 1980- Comissão de Finanças- que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar empréstimo externo
no valor de USS 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares norteamericanos), para ser aplicado no Programa Estadual de Promoção de Pequenos Produtores Rurais. - Sessão: 8-9-80.
Projeto de Resolução n~' 69, de 1980- Comissão de ConstitulÇão e Justiça - que suspende a execução do artigo 116, salvo seu parágrafo único, do
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, aprovado
pela Resolução Normativa n~> I, de II de dezembrO-áe 1975, do Tribunal de
Justiça daquele Estado. - Sessão: 8-9-80.
Projeto de Resolução nl' 72, de 1980- Comissão de Economia-. que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$ 7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e seis rilil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro centavos), o montante
de sua dívida consolidada. -Sessão: 15-9-80.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 18, de 1980- (n~' 60(80, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País na primeira quinzena do mês de outubro do corrente ano, em visita
oficial à República do Chile. - Sessão: 25-9-80.
~~ ~
Projeto de Resolução n"' 73, de 1980 - Comissão de Economia - que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. - SeSsão: 26-9-80.
Projeto de Resolução n~' 74, de 1980- Comissão de Finanças- que autoriza o Gov_erno do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo
exterrlo, ·no Vafof deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos) destinados à Companhia do Metropolitano de São Paulo.- Sessão:
26-9-80.
Pfojeto de ResolUç-ão n9 8 I, de 1980- ComisSão de Finanças- que autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a realizar fmprestimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinados a aporte de capital do Municfpio à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, Estado do- Rio de Janeiro. - Sessão: 26-9-80.
Projeto de Resolução nl' 75, de 1980- Coinissão de Economia- que
autoriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro MUller, Estado de
Santa Catarina, a contratar uma operação de crédito, no valor de Cr$
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3.225.000,00-(três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros).- Sessão:
29-9-80.
Projeto de Resolução n"' 76, de 1980- Comissão de Economia- que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida canselidada. - Sessão: 29-9-80.
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Projeto de Lei do Senado n' 12, de 1980 -.Senador Nelson Carneiroque altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período de ferias. Sessão: 25-9-80.

Projetos rejeitados nos termos do art. 278, do Regimento Interno e enviados ao arquivo:
Projeto de Resolução n' 77, de 1980 - Comissão de Economia - que
Projeto de Lei do Senado n' 303, de 1977- Senador Saldanha Derziautoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzei- que inclui na Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação,
o trecho Campo Grande-Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato Grosros) o montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 29-9-80.
so do Sul. - Sessão: 18-9-80.
Projetos aprovados em turno único e enviados à Comissão de Redação:
Projeto de Lei do Senado n' 230, de 1979- Senador Franco Montaraque dispensa a concordância do empregador no caso da opção do empregado
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 38, de 1980 (n"' 3.044/80, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n9 6.730 de 3 de pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.- Sessão: 18-9-80.
dezembro de 1979, que ..estima a Receita e fixa 3 Despesa da União para o
Projeto de Lei do Senado n9 327, de 1979- Senador Nelson Carneiro,
exercício financeiTó de 1980". - Sessão: 30-9-80.
que institui a renumeração profissional mínima para os atendentes de enfer-

Projeto de Resolução n' 96, de 1980- (Comissão de Constituição e Jus- magem. - Sessão: 29-9-80.
tiça), que suspende a execução do art. 89, I, da Lei Municipal n"' 9.722, de
Projeto de Lei do Senado n9 3_8, de 1976-Complementar- Senador Leite
1967, bem como do art. 110, I, da Lei n• 10.466, de 1971, ambas do Município Chaves - que torna inelegível por dois anos os que tiverem exercido cargos
de Recife, Pernambuco. - Sessão: 30-9-80.
de Direção em empresas de capital estrangeiro. - Sessão: 30-9-80.
Projeto de Lei do Senado n' 231, de 1978 - Senador Orestes Quércia Projetos aprovados em primeiro turno
que introduz modificações na Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
Projeto de Lei do Senado n' 339, de 1978- Senador Murilo Paraíso- instituí o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. - Sessão: 30-9-80.
que dispõe sobre a extinção da enfiteusc de bens públicos e particulares, e dã
outras providências. - Sessão: 9-9-80.
Projetos prejudicados e enviados ao arquivo:
Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1980- Senador Helvídio NunesProjeto de Lei do Senado n' 246, de 1976- Senador Lãzaro Barbosaque diSpõe sobre a cobrança de taxas relativas a concursos públicos. - Ses- que dispõe sobre a construção, em Brasília, de monumento cm memória do
são: 10-9-80.
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dâ outras providências.- Sessão: 2-9-80.
Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1978 - Senador Orestes Quércia que acrescenta parágrafo único ao art. 39, da Lef n9 5.859, dC 11 de dezembro
Projeto de Lei do Senado nfl 60, de 1980- Senador Henrique Santillode 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico.- Sessão: 25- que fixa as eleições municipais no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo a
9-80.
· eficácia de dispositivos da- legislação eleitoral vigente, c dã outras providências. - Sessão: 26-9-80.
Projetos aprovados em primeiro turno e encaminhados à Comissão de Redaçào:
PORTARIA N• 365, DE 1980
DO DJRETOR-GERAL
Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1980- Senador Aderbal Juremaque dispõe sobre isenção de multas previstas nos artigos 7fl e 89 da Lei nfl
Q Diretõr-Geral dO Senado Federal, no uso das suas atribuições regula4.737, de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral.- Sessão: 30-9-80.
mentares, com base no disposto no art. 59 do Ato nfl 48, de 1980, do PresidenProjeto de Lei do Senado n9 247, de 1979- Senador Nelson Carneiro- te do Senado Federal, resolve:
que acrescenta dispositivos à Lei n"' 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os
Art. l"' Ficam suspensas as visitações às dependências interiores do SeConselhos Federal e Regionais de Química-, dispOe sobre o exercício da pronado Federal em horários não compree-ndidos no período de nove horas às
fissão de Químico, e dâ outras providências. - Sessão: 30-9-80.
dezoito horas e trinta minutos.
Mensagem aprovada, relativa à escolha de autoridade:
Parágrafo único. Aos sábadOs, domingos e feriados, será admitida a viMensagem n' 191, de 1980- (n' 332/80, na origem), de 13 de agosto de sitação pública, à Galeria do Senado, no horãrío das quatorze às dezessete
1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do horas, com o acompanhamento de servidores da CaSa.
Senado a escolha do Senhor Renato Bayma Denis. Embaixador do Brasil
junto à República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de Gâmbia.

do:

Art. 29 Durante as Sessões Ordinárias e Extraordinárias do Senado Federal, o ingresso às Galerias será admitido a pessoas trajando temo passeio
completo. uniforme ou vestido, permitindo-se também roupas esporte, tais
como blaizers, paletó, camisa e calça de cores e tecidos diferentes, sem gravata, e camisa esporte com colarinho e calça comprida, para homens, bem assim
saia e blusa e blusa e calça comprida, para mulheres.

Requerimento n9 370, de 1980- do Senador Leite Chaves e outros Senhores Senadores - para os Projetos de Lei do Senado nfls 57, 59 e 78, de
1971; 24, de 1975 e 4, de 1976, que tramitam em conjunto.- Sessão: 10-9-80
(Extinta a urgência - Requerimento n' 387/80. - Sessão: 16-9-80).

Art. 39 O Serviço de Segurança poderá impedir o ingresso de pessoas
usando vestimentas atentatórias ao decoro exigível para se freqüentar as Galerias, em trajes considerados inadequados às dependências do Senado Federal, bem assim pessoas de aparência suja ou desleixada.

Requerimento de urgência (art. 371, "c", do Regimento Interno) aprova-

Projetos rejeitados e enviados ao arquivo:
Projeto de Lei do Senado n' 25, de 1979- Senador Gabriel Hermesque ãiterã õ ãtt. 14 do Decreto-lei nV73, de 21 àe novembro de i966, e dá outras providências. - Sessão: 10-9-80.
Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1978- (n' 93/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço. -Sessão: 25-9-80.

Art. 4fl Nas Sessões-Especiais do Senado Federal apenas terão franqueado seu ingresso nas Galerias os assistentes trajando terno passeio completo ou uniforme, para homens,. e vestidos ou costume completo, para mu-

lh-eres.

--

-

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

Art. 59 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 25- de setembro de 1980. - Aiman Guerra Nogueira da
Gama, Diretor-Geral.
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ATA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
23• REUNIÃO, REALIZADA. EM 27 DE AGOSTO DE 1980
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta, na Sala ucl6vis Bevilãcqua", sob a presidência do Sr. Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de COnstituição e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jurema, Helvídio Nunes,
Bernardino Viana, Lázaro Barboza, Cunha Lima, Franco Montoro, Raimundo Parente, Leite Chaves, Màacyr- Dalla e Almir Pinto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José
Sarney, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Nelson Carneiro e
Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, qi.te ê dada como aprovada.
Passa-se, em seguida, à apreciação das matérias constantes da pauta e
são relatadas as seguintes proposições: 1) Substífutivo da Corriissao de Educação e Cultura ao Projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1979, que "aprova o texto do Acordo Básico d6 CooPeraçãO eritrC a· República Federativa do
Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília,
a 30 de junho de 1978". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e a Comissão aprova, por
unanimidade. o parecer do Relator. 2) Projeto de Lei do Senado n9 55, de
1978, que "'dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constituc-ional e jurídico, inclusive, quanto ao mérito. Estando a matéria com vista ao Sr. Senador Murilo Badaró a
presidência esclarece que Sua Excelência a devolveu à Comissão sem apresentar declaração de voto. Com estes esclarecimentos o Sr. Presidente dá a palavra ao Relator, Senador Raimundo Parente, que mantém o seu parecer na
forma como se acha redigido. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Helvídio
Nunes, pelas razões que expõe, manifesta o seu voto cOntrário. Encerrada a

discussão e posto em votação o parecer do.Relator, é o mesmo aprovado,
com-voto vencido do Senador Helvídio Nunes. 3) Projeto de Lei do Senado n9
50, de 1980, que "altera o artigo 126, § 29.Jetras ''d" e .. r·, do Decreto-lei n9
200, de 25 de fevereiro de 1967, e da outras providências". Relator: Senador
Moacyr Dalla. Parecer: favorável. Não há debates e o parecer é aprovado,
por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado n9 98, de 1980, que "institui a
estabilidade provisória da gestante, do trabalhador acidentado e do menor no
ano de seu alistamento". Relator: Senador Moacyr Dali a. Parecer: favorãvel,
por constitucional e jurídico. Não há debates e a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 5) Projeto de Lei do Senado nO? 94, de 1980,
que "revoga o artigo 30 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 1978'". Relator:
Senador Lázaro Barboza. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Em discussão o parecer, o Sr. Senador Helvídio Nunes manifesta dúvidas
quanto às colocações feitas pelo Relator, no que concerne aos aspectosjurídíco e constitucionaL Em seguida, o Sr. Senador Aderbal Jurema pede vista do
projeto e a presidência defere o pedido de Sua Excelência; concedendo-lhe a
vista solicitada. 6) Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1978, que "acrescenta
os parágrafos 59 e 69 ao artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Aderbal Jurema aborda aspectos
do projeto e conclui as suas considerações declarando que a finalidade perseguida pelo projeto pode ser atingida mediante simples regulamentação. Portanto, manifesta o seu voto contrário, no que é acompanhado pelo Senador
Helvídio Nunes. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o
mesmo rejeitado, quanto ao mérito, por inoportuno e inconveniente, vencidos os Senadores Franco Montoro, Lázaro Barboza e Raimundo Parente. A
Presidência designa para relatar o vencido o Senador Aderbal Jurema. 7) Projeto de Lei do Senado n'? 35, de 1980, que "estabelece normas de proteçào à
empresa privada nacional produtora de bens de capital e de serviços de engenharia". Relator: Senador Franco Mon_toro. Parecer. favorãvel, por constitucional e jurídico. Não há debates e a Comissão aprova, por unanimidade, o
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parecer do Relator. 8) Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1980, que "altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de unificar o
prazo do aviso~prévio". Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: favorã~
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado, por
unanimidade. 9) Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1980, que ""dá nova re~
dação aos artigos 5• e 6• da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que "dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários". Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: pela inconstitucio~
nalidade do projeto. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Lázaro Barboza,
autor do projeto, refuta as colocações feitas pelo Relator, Senador Helvídio
Nunes, no seu parecer e aborda, em seguida, as negociações havidas na Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, razões essas que o levaram a apresentar a proposição à consideração do Senado Federal. Prosseguindo, o Sr. Senador
Franco Montoro lê dispositivos de lei quijustifi:Cam e recomendam a apre~
sentação do projeto em discussão, sendo apartea~o _pelos Srs. Senadores AI~
mir Pinto e Bernardino -Viana. Encerrada a discussão e posto em votação o
parecer do Relator, é o mesmo aprovado, com votos vencidos dos Senadores
Cunha Lima e Franco Montoro, assinando sem voto, o Senador Lázaro Bar~
boza. Em virtude da posse do ex~Senador Henrique de La Rocque no Tribu~
nal de Contas da União, marcada para as 11:00 horas, o Sr. Presidente determina o adiamento da apreciação dos pareceres dos Relatores sobre as seguin~
tes proposições: Projetos de Lei do Senado n• 48, de 1980; 67, de 1980; 356,
1979; !57, de 1979; 99, de 1980; 188, de !978; 319, de 1979; 317, de 1979; 180,
de 1979; 25, de !980; e, do PLC n• 14, de 1980. Em seguida, o Sr. Senador
Orestes Quércia, presente à reunião, pede a palavra e solicita à Presidência es~
clarecimentos sobre o processo relativo à sua indiCação para membro da Co~
missão, em substituição ao Sr. Senadof HUgo RamOs, feita pelo Líder P~ulo
Brossard. A Presidência declara que.a matéria se encOntra com o Relator, Se~
nador Aderbal Jurema, para reexame do seu p_~recer e que na próxima reu~
nião da Comissão Constará dã pauta para decisão final.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assistente da COmissão, a presente Ata, que, lida e aprovada,
será assinada pelo s·r.- Pfesidente.
24• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 4 DE
SETEMBRO DE 1980
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pedido. 4) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9
178, de 1980, do Sr. Presidente da República, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidadan. Relator:
Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Em discussão o parecer, o Sr. Senador Dirceu Cardoso J:. Je vista do projeto
e a presidência, na forma regimental, concede~lhe a vista solicitada. 5) Projeto
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 179, de 1980, do Sr.
Presidente da República, que ·~autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN)
a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montan~
te de sua dívida consolidada". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer:
favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Dirceu Cardoso pede vista do projeto e a presidência, na forma regímental, concede~lhe a vista solicitada. 6) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia à Mensagem n9 164, de 1980, do Sr. Presidente da República, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de Votorintim (SP) a elevar em Cr$
161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhôês; oitocentos e vinte e sete mil,
setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de
sua dívida consolidada". Relator: Senador Franco Montoro. Em discussã_o o
parecer, o Sr. Senador Dirceu Cardoso pede vista do projeto e a presidência,
na forma regimental, defere--lhe o pedido. 7) Projeto de Resolução da Cernis~
são de Economia à Mensagem n' 172, de !980, do Sr. Presidente da República, que "a~toriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em Cr$
273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". Relator: Senador Almir Pinto.
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o
Sr. Senador Dirceu Cardoso pede vista do projetO e a presidência, na forma
regimental, concede--lhe a vista solicitada. 8) Projeto de Resolução da Cernis~
são de Economia à Mensagem n' 188, de 1980, do Sr. Presidente da República, que .. autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
7.146.536.851,44 (sete bilhões, cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e
trinta e seis mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e quatro
centavos) o montante de sua dívida consolidada", Relator: Senador Moacyr
Dalla. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o pare~
cer, o Sr. Senador Dirceu Cardoso pede vista do projeto e a presidência, na
forma regimental, defere-lhe o pedido. 9) Projeto de Resolução da Comissão
de Finanças ao Ofício "S" n9 22, de 19$0, do Sr. Prefeito do Rio de Janeiro,
solicitando ao Senado Federal autorização para contratar empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00.(vínte milhões de dólares) para aporte de
capital na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- METRÓ-RJ.
Relator: Senador Aderbal Jurem'a. Parecer, favorável, por constitucional e
jurídico. Ém discussão o parecer, o Sr. Dirceu Cardoso pede vista do projeto
e a presidência, na: forma regimental, concede~lhe a vista solicitada. lO) Projeto de Resolução da Comissão de Finánças ao Oficio "S" n• 24, de !980, do
Sr. Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado
Federal, para contratar empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00
(cinqüenta milhões de dólares) destinado à Companhia Metropolitana de São
Paulo - METRÚ. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Dirceu Car~
doso pede vista do projeto e a presidência, na forma regimental, d~fere o pedido de Sua Excelência. 11) Projeto de Resolução da Comissão de Economia
à Mensagem n9 174, do Sr. Presidente da República, que ~~autoriza o Hospital
Municipal Henrique Lages, de Lauro Müller (SC) a contratar, com garantià
da Prefeitura Municipal daquela cidade, operação de crédito no montante de
Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada". Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer:
favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Sena·
dor Dirceu Cardoso pede vista do projeto e a presidência, na forma regimental, concede~lhe a vista solicitada, recomendandq ~ Sua Excelência a observância do prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o§ 19 do art. 153 do Regi~
menta Interno, para devolução de todos os processos à Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assistente da Comissã'o, -a preSente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.

Ás dezessete horas e trinta minutos do dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta, na Sala .. Clóvis Bevilácqua", s-ob a presidência do Sr. Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição -e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Moacyr
Dalla, Raimundo Parente, Amaral Furlan, Bernardino Viana, Almir Pinto,
Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Franco Montoro, Dirceu Cardoso e Cunha
Lima.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Helvídio Nunes, José Sarney, Murilo Bádaró, Hugo Ramos, Leite Chaves, Lázaro
Barboza, Nelson Carneiro e Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba~
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova~
da.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constarl.tCs da pauta e são
relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia à Mensagem n'i' 154, de 1980, _do Sr. Presidente da República, que
~·autoriza o Governo do Estado_ do Rio_ Graride do Norte a elevar em_ Cr$
144.000.000,00 (cento e quarenta e quatro milhões d~ cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada". Relator: Senador_Moacyr Dalla, a quem o proje~
to foi redistribuído. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Dirceu Cardoso manifesta o seu interesse em
examinar de maneira mais aprofundada os autos do processo e, para tanto,
pede vista do projeto. A presidência, na forma regimental, concede~ lhe a vista
solicitada. 2) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem
n' !55, de 1980, do Sr. Presidente da República, que "autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrJ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". Relator: Senador
Almir Pinto. Parecer. favorável, por COJ?Stitucionai e jurídico. Em discussão o
parecer, o Sr. Senador Dirc-eu CardOso pede viSta do projeto e a presidência,
COMISSÃO DE FINANÇAS
na forma regimental, defere~ lhe o pedido. 3) Projeto de Resolução da Comis13• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE !980
são de Economia à Mensagem n' 168, de 1980, do Sr. Presidente da República, que Hautoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN) a elevar em
Cr$ 107.961.977.60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um, nove~
Às dez horas do dia quatro de setembro de mil noveçentos e oitenta, na
centos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida Sala .. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Cunha Lima,
consolidada". Relator} Senador Bernardino Vi~na. Parecer: favorável, por Presidente; Amaral Furlan, Mauro Benevides, _Raimundo Parente, Saldanha
constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador DirceU Car~ Derzi, João Lúcio, Mendes Canale. Affonso Camargo e Tancredo- Neves,
doso pede vista do projeto e a presidência, na forina regimental, defere~lhe o reóne~se a Comissão de Finanças.
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Deixancde comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Vicente Vuolo, Alberto Silva, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Roberto Saturnino, Alberto Lavinas, Pedro Simon e Teotônio Vilela.
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em
seguida, é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
Oficio "S" n• 22/80- Do Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, solicitando ao Senado Federal, autorização para contratar empréstimo externo
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) para aporte de
capital na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- METRORJ.
Relator: Senador Tancredo Neves.
Parecer: Favorâvel ao projeto, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 230/79- Dispensa a concordância do empregador no caso da opção do empregado pelo sistema do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
Relator: Senador Saldanha Derzi.
Parecer. Contrãrio.
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo votos vencidos dos Senhores
Senadores Affonso Cam-argo,- Mendes Canale e Mauro Benevides, este último, com voto em separado.
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Projeto de Resolução n9 22/80 -Altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e dá outras providências.
Relator: Senador Cunha Lima.
Parecer: Favorável ao pr~jeto, com as Emendas de n9s 1 a 5 - CCJ.
Conclusão:Apl-ovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 3j80 - Dispõe sobre a cobrança de taxas
relativas a concursos públicos.
Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Parecer. FavoráveL
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 38/80- Retifica; sem ônus, a Lei n" 6.730,
de 3 de dezembro de 1979, que "estima a receita e fixa a Despesa da União
para o exercíciO financeiro de 1980".
Relator: Senador Mauro Benevides.
Parecer: Favorável ao ProJeto, na forma da Emenda n9 I - Cf (Substitutiva).
Conclusão: Aprovação do parecer.
São retirados de pauta as seguintes proposições: PLS n' 89(80, PLS n'
215/79 e PLS 211/79.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
GUilherme Fonseca, Assistente da Comissão a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
Projeto de Lei do Senado n' 37/80- Dá nova redação ao dispositivo da
Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limi~
4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM lO DE
tes para a fixação da remuneração de Vereadores.
SETEMBRO DE 1980
Relator: Senador Raimundo Parente.
Às dezoito horas do dia dez de setembro de mil novecentos -e oitenta, na
Parecer: Favorável.
sala de reuniões do Anexo ."B", presentes os Senhores Senadores Murilo BaCo.nclusão: Aprovação do parecer.
daró - Presidente eventual, Jorge Kalume, Cunha Lima e Agenor Maria,
Projeto de Lei do Senado n9 32/80 --Autortza a alienação de imôveis da reúne-se a Comissão de Segurança Nacional.
União, situados no Município de Tucutuí, Estado do Parã.
Relator: Senador Raimundo Parente.
Oeixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores Senadores
Parecer. Favorável.
Luiz Cavalcante, Benedito Ferreira, Mauro Benevides e Orestes Quércia.
Conclusão: Aprovação do parecer.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
Projeto de Lei da Câmara n' 7(80- Dispõe sobre a criação de Estações aprovada.
Ecológicas, e dã outras providências.
O Senhor Presidente, em seguida, concede a palavra ao Senhor Senador
Relator: Senador Raimundo Parente.
Jorge Kalume, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Substitutivo da CCJ.
44, de 1980, que "revoga o artigo 4• da Lei n• 6.516, de 13 de março de 1978,
Conclusão: A Presidência concede vista ao Senador Affonso Camargo. que "declarou em extinção o Quadro de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de
Projeto de Lei da Cârilara ri9 35/80- Autoriza a permuta dos terrenos Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dã outras providências"."
que menciona, situados nos Municípios do Rio de Ja_neiro e de Campos, no
Apresentado o parecer, o Senhor Presidente coloca-o em discussão e, a
Estado do Rio de Janeiro.
seguir, em- votação, sendo aprovado por unanimidade.
Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Parecer:Favorâvel.
da Fonseca Braga, Assistente de Comissão, a presente Ata que, lida e aprovaConclusão: Aprovação do parecer.
da, será assinada pelo Senhor Presidente.
Projeto de Lei da Câmara n9 36/80- Autoriza a reversão, a Bento Luís
de Almeida Prado, do terreno que menciona.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
Relator: Senador Amaral Furlan.
E OBRAS PÚBLICAS
Parecer: Favorável.
7• REUNIÃO (EXTRAóRDINÁRIA), EM 10 DE SETEMBRO DE 1980
Conclusão: Aprovação do parecer.
Ofício "S" n• 24/80- Do Sr. Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal_ para contratar empréstimo externo
no valor de USS 50,0 milhões de dólares norte-americanos, destinado a Companhia Metropolitana de São Paulo - METRÓ.
Relator: Senador Amaral Furlan.
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Projeto de Resolução apresentado.
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 26/80- Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas~ DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério
do Interior, a doar a área de terreno que menciona, situada no Município de
Orós, no Estado do Ceará.
Relator: Senador Mauro Benevides.
Parecer: Favorável.
Conclusão: Aprovação do parecer.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e ojtenta, às
dez horas, na Sala de ReuniÕes- do Anexo ·;a", presentes os Senhores Senadores Vicente Vuolo - Presidente em exercício, .t\,Jfonso Camiirgo, Pedro Pedrossian e PasSO-s Pôrto, reúne-se a Comissão dC Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evandro Carreira, Lázaro Barboza e Orestes Quércia.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Constante da pauta, é apreciada a seguinte matéría:
Projeto de Lei do Sendo n' 303, de 1977- que "inclui na Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação o trecho Campo GrandeMaracaju-Ponta Porã, no EStado de Mato Grosso do Sul". Relator: Senador Passos Pôrto. Aprovado precer contrário.

Projeto de Lei do Senado n• 339/78- Dispõe sobre a extinção da efiteuLogo após, o Senhor Presidente declara que está tomando providências
se de bens públicos e particulares, e dá outras providências.
para que a Comissão visite as obras da Ferrovia Nacional do Aço.
Relator: Senador Cu_n_ha Lima.
Nada mais havend() a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Parecer: Favorável.
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aproConclusão: Aprovação do parecer.
vada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
11• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1980
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta às onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo .. B", presentes os Senhores
Senadores Saldanha Derzi - Presidente em exercíCio, Itamar Franco, Aderbal Jutrema, Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, José Richa, Aloysio Chaves, Mendes Canale e Luiz Fernando Freire, i'eúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Tarso Outra, Almir Pinto, Lenoir Vargas, Paulo Brossard e Tancredo Neves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Constantes da pauta, são apreciadas das seguintes proposições:
Projeto de Decreto Legislativo n9 I I, de 1980, que ''aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura- FAO, em Brasília,
celebrado em Roma, a 19 de novembro de I 979". Relator: Senador Aderbal
Jurema. Aprovado parecer favorável.
Projeto de Decreto Legislativo n9 09, de 1980, que "aprova o texto do
Acordo sobre o Comércio de Produtos Têxteis, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômi6a Européia, em
Bruxelas, a 23 de janeiro de 1980". Relator: Senador. Itamar Franco. Aprovado parecer por audiência preliminar ao Poder Executivo.
Logo após, o Senhor Senador Lomanto Júnior assume a Presidência,
para que o Senhor Senador Saldanha Derzi apresente seu relatório referente
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 lO, de 1980 que "ratifica o texto daResolução n' WHA 29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde,
realizada em 1976". Aprovado parecer favorável, na forma da Emenda n9 1CRE (Substitutivo).
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA
14• REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA EM 10 DE
SETEMBRO DE 1980
Às dezessete horas do dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta,
na sala de reuniões dO AnCXo .. B", presentes os Srs. Senadores Roberto Saturnino, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Orestes Quércia, José
Lins, Marcos Freire, José Richa e Bernardino Viana, reúne-se a Comissão de
Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon
de Mello, Jessé Freire, Milton Cabral, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante,
Teotônio Vilela e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Passa-se à apreciação da pauta:
Mensagem n9 183j80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71, o montante de S-Ua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes QuércTa.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 175/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal cte Limeira (SP) a elevar em Cr$
30.489.375,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorávef,- concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 I80f80- Do Sr. Presidente da República, Si.ibffietendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em CrS
8.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar u~ Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem no 158/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para

Quarta-feira ]\' 5191

Que seja ãutorizada a Empresa de Urb.anização do Recife- URB, a contratar, com garantia da Prefeitura Municipal da Cidade do Recife (PE), operação de crédito no valor de Cd 204.543. 216,36.
Relator: Senador José Lins.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de-R-esolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 163/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovaÇão do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura MuniciPal de Três Lagoas (MS) a elevar em
Cr$ 17 .631.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de ReSolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n• 186/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP) a
elevar em CrS 29.486.860,80, o rri.ontante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Roberto Saturnino~
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 187 j80- Dó Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR) a
elevar em Cr$ 21.955.248,96, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador José Richa.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
CÔnclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 162j80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) a elevar em
Cr$ 227.532.649,03, o montante de sua dívida consolidada.
· Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 16lj80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria (SP)
a elevar em Cr$ 5.513.411,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem nº l7?J80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorízada a Prefeitura Municipal de Louveira (SP) a elevar em Cr$
8.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n' 165/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Americana (SP) a elevar em
Cr$ 173.496.739,50, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Roberto Saturnino.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 170/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minístro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar em Cr$
47 .600.000,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer; favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer.
Mensagem n9 17lj80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Igarapava (SP) a elevar em Cr$
14.759.280,00, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão; aprovação do parecer.
--Mensagem n9 184/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
uprovuçào do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a PRUDENCO- Cia. Prudéncia de Desenvolvimento
de Presidente Prudente (SP), a contratar, com garantia da Prefeitura Munícípal daquela cidade, operação de crédito no montante de Cr$ 44.659.860,84.
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que seja autorizada a Prefeitura MuniCipal de Rolândia (PR) a elevar em Cr$
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 77.525.047,84, o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador José Richa.
Conclusão: aprovação do parecer.
Parecer: favorãvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Mensagem n• 176/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à
Conclusão: aprovação do parecer,
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Empresa de Desenvolvimento de Limeira Sf A- EMSão adiadas ~s seguintes matérias: PLS n• 16/80, RQS n• 72/79, PLS n•
DEL, a contratar, com garantia da Prefeitura Municipal de Limeira (SP),
29(80, PLS n• 200/79, PDL n• 15/79, PLS n• 45/79, PLS n• 117/79, PLS n•
operações de crédito no montante de Cr$ 325.016.737,50.
169/79, PLC n• 109/79, PLS n• 154/75, PLS n• 156/76, PLS n• 153/77, PLS
Relator: Senador Orestes Quércia.
Parecer: favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. n• 56/79.
Conclusão: aprOvação do parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, FrancisMensagem n9 159/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo_ à co Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
:1provação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
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3. Dirceu Cardoso

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 2113494
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11

COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(CAR)

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1.
2.
3.
""·

Helvídio Nunes
Alberto Silva
Benedito Ferreira
VIcente Vuolo

1. Roberto Saturnino
1. José Richa
2. Teotônío Vilela
2. Ore5tes Quhrcla
3. Marcos Freife
3. Toncredo Neves
4. Pedro Simon
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3..95
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala do Anexo "51'
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

(CDF)

COMPOSIÇÃO

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1. Evandro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mouro Benevides

Presidente: Teotônio Vilela
Vico•Presidente: Roberto Saturnino
Suplentes

Arnon de Mello
Bernardino Viana
Joselins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luíz Cavalcante

(7 membros}

Presidente: Mendes Canale
Vice·Presidente: Agenor Maria
titulares
Suplentes
1. Mendes Canale
1. Raimvndo Parente
2. Jo~ Lins
2. Alberto Silva
3. Eunice Michiles
3. Almir Pinto
4. Vicente Vuolo

(CE)

(9 membros)
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

COMISSÃO OE ECONOMIA (11 membros)

Titulares
Presidente: Jess6 Freire
Vice-Presidenltt: Lázaro Barboza
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jessé Freire
José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi
Affonso Camorgo
Murilo Boda ró
José Caixeta

Suplentes
1.
2.
3.
4.

José Guiomard
Tarso Dutra
Benedito Canelas
Moacyr Dalla

Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhões
Suplentes
1. José Lins
Arnon do Mello

z.

1. João Calmon
Tarso Outra

z.

3. Jutahy Magalhães

3. Jorge Kalume

..

Aloysio Choves

""· Pedro Pedrossian

S. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles
1. Adalberto Sena
Evelásio Vieira
3. Franco Montoro

z.

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocho

(CEC)

5194

Quarta-feira 19

Assistenttu Sérgio da Fon$ttCa Braga- 211-3492
RltUniões: Quintas-feiras, (:u. l 0:00 hc.ras
Local; Sola "Oóvis Bevilócqua" - A~o,.xa 11
COMISSÃO OE FINANÇAS -

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - 211-3496
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala do Anexo "B"
COMISSÃO DOS MUNICIPIOS

(CF)

(17 membros)

( 17 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

PrMidente1 Cunho Uma
Vico-Presidente: Tancredo Neves

Presidentl!l: Lomanto Júnior
Vice-Presidente: Orestes Quércia

Suplentes

Titulares
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

1. Saldanha Derzi
2. Lui:z Fernando Freire
3. Jessé Fr-eire
4. José Sorney
S. Milton Cabral
6. José Guiomord

1.
2.
3.
-4.

1.
2.
3.
.4.

Paulo Brossard
Marcos Freire
lózaro Barboza
José Rlcha

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - 2113497
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
l.o<:al: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

COMISSÃO DE SAÚDE

(7 membros)

1.
2.
3.
4,

Torso Outro
Joõo lúcio
Aderbal Juremo
José Sarney
5. Murilo Badaró

1. lomanto JUnior
2. Almir Pinto
3. Amoral Furlan
4. Amoral Peixoto
5. Benedito Canelas
6. Jutohy Magalhães
7. lenoir Vergas
8. Moacyr Dolla
9. Raimundo Parente
1 O. Saldanha Oerzi

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo
Titulares

1.
2.
3.
4.

José Richa
Orestes Quércio
Itamar Franco
Evandro Carreiro
5. l.ôzaro Barboza

l. Agenor Maria
2. Jaison Barreto
3. Humberto Lucena

1, Aftonso Camargo

1. Evelcisio Vieira

1.
2.
3.
4.

Supl.,ntes

Lomanto JUnior
Almir Pinto
Alberto Silvo
José Guiomard

1, Saldanha Cerzi

2. Jorge ICalume
3. Benedito Can.,los

1, Gilvan Rocha
2. Henrique: Santillo
3. Jaison Barreto

1. José Richa
2. Adalberto Sena

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

2. Valdon Varíão
Assistente: Ca-rlos Guilherme FoniOCa- 211-3493
Reuniões: Quintas-feiras, às 9;30 horas
Local: Solo "Oóvis Bevilócqua" - Anexa 11

1. Marcos Freire
2. Mouro Bonevides
3. leite ChaVM

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jo~ Richa
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Suplentes

Titulares

Raimundo Parente
Jo6o lúcio
lomonto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuola
Alberto Silva
Alberto lovinas
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhàe$
10. Mendes Canelo
Cunha lima
Tancrodo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. TeotônioVilela

Outubro de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSo" NACIONAL (Scçào II)

Assistente, Carlos da Fonseca Braga -- 211-3496
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 h01'os
local: Anexo "B"

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

(CSN)

(7 membros)

(CLS)

(9 membros)

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

COMPOSIÇÃO

(CR)

(5 membros)
COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes

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

1,
2.
3.
4.

Lenoir Vargos
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moocyr Dalla
luiz Fernando Freire
Aloysio Chaves

1. franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joison Borroto

Pre5idente: Jorge Kalume
Vice-Presidente: Mouro Benevldes

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice-Presidento: Lenoir Vargas

Suplente$

Presidente: Dirceu Cardoso
Vico-Presidenter Adalberto Sena

Jutohy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Michilos
Benedito Canelas

1, Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: leila Lctivas Ferro Costa- :211·3497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
local: SCIIa "Clóvis Bevilácqua11 - Anexo 11

Titulares

Suplentes

1. Torso Outro
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sorney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1. Hugo Ramos

1.
2.
3.
4.

Jorge Kalume
lui:z Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreira

1, Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomard

1. Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Orestes Quércia

Assistente: Fatima Abrahào de Araújo - 211-3266
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
loco!: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11

1. Cunha Uma
2. Jaison Barreto

Assistente: Marcelino dos Santos Camello Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

211-3499

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

(CSPC)

(7 membros)

(CRE)

(15 membros)
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA -

COMPOSIÇÃO

(CME)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Tarso Outra
1•-Vice-Prosidenht: Saldanha Derzi
2'ii-Vico-Presidente: Lomanto Júnior

Presidente: Arnon de Mello
Vice- Presidente: Alberto Silva

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arno-n de Mello

l. Dirceu Cardose:
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Cerzi
Lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Aln-:,. Pinto
Leme.. •• Vergas
lui:z Fernando Freire

Aloyslo Choves
Pedro Pedrossion
Henrique de lo Rocquo
Jo51!t Gulomard
luiz Cavalcante

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Prosidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

l,
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossion
3. Ade:rbal Juremo

Raimundo Parente
lui:z Fernando Freire
Bernardino Viana
Alberto Silva
Evandro Carreira
Humberto Lucena
Lázaro Borbozo

1. Orestes Quén::ia
2. Evttlás\o Vieira

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211-3499
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11

Outubro de 1980

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Titulares
1.
2.
3.
4.

r<)uarta-feira

DIÁRIO DO COI'óGRESSO NACIONAL (Seçào ll I
1. Leite Chaves

2. Agenor Maria

3. Orestes Quérda
Assistente: Marcelino dos Santos Camello -

Presidente: Benedito Ferreira
Vic:e-Presidente: Vicente Vuolo
.Suplentes

211-3499

Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" -

1. Passos P6rto

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Camargo

1. Evandro Carreira

2. Lózaro Barboza

5195

Assistentes:
Helena lsnard Acc:auhy - 211-351 O
Mauro Lopes de Sá - :211-3509
Cloyton Zonlarenc:i - 2 T1-3508
C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÊRITO

Anexo 11
Chefe: Cleide Maria 8. F. Cruz
locol: Anexo 11- Térr&a- 211·3511
Assistentes:
Elizabeth Gil B. Via~nna - 211-3510
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508
Haroldo P. Fernandes - 211·35 12

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS

2. Lomanto JUnlor
3. Alberto Silva

(9

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo IJ - Térreo- 211-3507

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1980

HORAS

TERÇAC.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramal-3882

ASSISTENTE
MARCELINO

10o00

09,30

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

GUILHERME

09,30
C.A.R.

HORAS

HORAS

QUARTA
C.S.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

SALAS
RUY BARBOSA

GUILHERME

C.S.P.C.

ASSISTENTE
CARLOS

C.E.C.

Ramal-3882
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

PAULO
ROBERTO

10,00
C.A.

10,30

C. E.

C. R. E.

11 ,oo
C.M.E.

ANEXO"B"
ANEXO"B"
Ramal-3888

10,30

C.S:

11,00

C. L S.

12,00

C.R.

11,00

C.M.

SÉRGIO

FRANCISCO

RUY BARBOSA
Ramal-3882
ANEXO"B"

ANEXO"B"
RUY BARBOSA
Ramal-3882
RUYBARBOSA
Ramal-3882
CLÓVIS ~VILÁCQUA
Ramal-3880
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-3880

LEI LA

CARLOS

LEOA

SÉRGIO

10,00
C.O.F.

C.C.J.

RUY BARBOSA
Ramal-3882

ANEXO "B"

LEOA

LEOA

LEI LA

FÁTIMA

FATIMA

•

